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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 
 
- Dominar os conceitos fundamentais da fenomenologia religiosa 
- Conhecer a problemática de Deus na história do pensamento filosófico e nas diversas culturas e tradições religiosas 
- Analisar as provas clássicas da existência de Deus 
- Articular a ideia de Deus com a questão da linguagem 
- Relacionar a ideia de Deus com modos de pensar o mundo 
- Aprofundar o problema do mal a partir da ideia de Deus 
- Reflectir criticamente sobre as formas de ateísmo 
  

 
Learning outcomes of the curricular unit  
 
 
- Master the fundamental concepts of religious phenomenology 
- Knowing God's problematic in the history of philosophical thought and in the various cultures and religious traditions. 
- Analyze the classic proofs of God's existence 
- Articulate the idea of God with the question of language 
- Relate the idea of God with ways of thinking the world 
- Deepen the problem of evil from the idea of God 
- Critically reflect on the forms of atheism 
 

 
Conteúdos programáticos 

  
1. O Homem em busca de Deus 
 1.1 Fenomenologia e hermenêutica da religião 
 1.2 A Ideia de Deus na Cultura 
 1.3 O tema de Deus na História da Filosofia 
2. O conhecimento filosófico de Deus 
 2.1 Sentido da demonstração da existência de Deus 
 2.2 O argumento ontológico 
 2.3 As vias de S. Tomás 
 2.4 A prova da verdade – S. Agostinho 
 2.4 A crítica kantiana e a prova moral 
3. Relação Deus - Mundo 
 3.1 A natureza de Deus e seu conhecimento 
 3.2 A analogia e a linguagem sobre Deus 
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 3.3 O panteísmo 
 3.4 A criação e a acção de Deus no mundo 
 3.5 O problema do mal 
 3.6 A questão do ateísmo 
 

 
Syllabus 

 
1.Man seeking God 
1.1 Phenomenology and hermeneutics of religion 
1.2 The Idea of God in Culture 
1.3 The theme of God in the History of Philosophy 
2. The philosophical knowledge of God 
2.1 Meaning of the Demonstration of God's Existence 
2.2 The ontological argument 
2.3 St. Thomas’ ways to prove the existence of God 
2.4 The Proof of Truth - St. Augustine 
2.4 Kantian Criticism and Moral Proof 
3. The relationship God - world 
3.1 The nature of God and his knowledge 
3.2 The analogy and the language about God 
3.3 The pantheism 
3.4 God's Creation and his Action in the World 
3.5 The problem of evil 
3.6 The Question of Atheism 
 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

 
- Os conteúdos do ponto 1.1 do programa dão cumprimento ao objectivo de possibilitar ao aluno a aquisição e domínio dos  
principais conceitos de fenomenologia da religião 
- Os pontos 1.2 e 1.3 do programa respondem directamente ao objectivo de permitir ao estudante perceber o desenvolvimento da ideia d   
na história das culturas e do pensamento filosófico 
- Toda a segunda parte do programa visa pôr em prática o objectivo de analisar as provas clássicas da existência de Deus 
- Os pontos 3.1 e 3.2 correspondem à necessidade de articular o tema de Deus com as questões da linguagem 
- Para cumprir o objectivo de relacionar a ideia de Deus com modos de pensar o mundo, são abordados os pontos 3.3 e 3.4 
- Os conteúdos dos pontos 3.5.permitem corresponder ao objectivo de aprofundar o problema do mal à luz da Ideia de Deus 
- No ponto 3.6 do programa concretiza a análise crítica das formas de ateísmo 
 

 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
 
- The contents of point 1.1 of the program fulfill the objective of enabling the student to acquire and master the main concepts of 
phenomenology of religion 
- Points 1.2 and 1.3 of the program respond directly to the objective of enabling the student to understand the development of the idea 
of God in the history of cultures and philosophical thought. 
- The second part of the program aims to put into practice the objective of analyzing the classical proofs of God's existence. 
- Points 3.1 and 3.2 correspond to the need to articulate the theme of God with the questions of language. 
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- To fulfill the objective of relating the idea of God to ways of thinking the world, points 3.3 and 3.4 are treated. 
- The contents of points 3.5 allow the purpose of deepening the reflection on the problem of evil in the light of God's Idea. 
- Point 3.6 of the program gives a critical analysis of the forms of atheism 
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

 
A metodologia de ensino conjuga: uma forma expositiva de alguns conceitos e prinicipios básicos; a leitura dos textos mais significativos 
da história da filosofia alusivos ao tema de Deus; a pesquisa e investigação dos principais contributos das tradições religiosas e culturais 
sobre esta questão; o debate crítico de alguns argumentos clássicos sobre o problema de Deus. 
O regime de avaliação contempla: um prova escrita, exame no final do semestre (70%), e a apresentação de um trabalho escrito (30%). 
 

 
Teaching methodologies (including evaluation) 

 
The teaching methodology combines: an expository form of some basic concepts and principles; reading the most significant texts in 
the history of philosophy alluding to the theme of God; research and investigation of the main contributions of religious and cultural 
traditions on this issue; the critical debate of some classic arguments about the problem of God. 
The evaluation regime includes: a written exam at the end of the semester (70%), and the presentation of a written work (30%). 
 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  
 
- A metodologia de ensino de cariz expositivo corresponde ao objectivo de conhecer e dominar os conceitos da fenomenologia da religiã    
objectivo de articular o tema de Deus com as questões da linguagem 
- A leitura de textos dá cumprimento ao objectivo de conhecer os contributos mais significativos da história da filosofia sobre 
 o tema de Deus, nomeadamente os textos relativos às provas clássicas da existência de Deus 
- A metodologia da pesquisa e investigação permite desenvolver o conhecimento sobre o tema de Deus nas diversas culturas e tradições 
religiosas 
- O debate crítico possibilita e favorece uma melhor compreensão dos argumentos subjacentes às problemáticas do mal e do ateísmo 
na sua relação com a o tema de Deus 
 

 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
 
- The expository teaching methodology corresponds to the objective of knowing and mastering the concepts of the phenomenology of 
religion and the objective of articulating the theme of God with the questions of language. 
- Reading texts fulfills the objective of knowing the most significant contributions in the history of philosophy about the problem of God, 
namely the texts concerning the classic proofs of God's existence 
- The methodology of research and investigation allows the development of knowledge on the theme of God in different cultures and 
religious traditions. 
- Critical debate enables and favors a better understanding of the arguments underlying the problems of evil and atheism in their relation 
to the theme of God. 
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