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Ano letivo 2022-23 
Ficha da unidade curricular 

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Leitura de Textos Filosóficos II /  

Reading Texts of Philosophy II 

5 ECTS / EaD 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

João Carlos Onofre Pinto 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

N/A 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

- Proporcionar aos alunos uma visão suficientemente contextualizada e profunda de três obras que marcam o período compreendido 
entre o início da modernidade e a atualidade, realçando as ideias mais relevantes e suas consequências filosóficas e culturais; 
- Facilitar o contacto direto com as fontes bibliográficas primárias, de modo a compreender em primeira-mão os grandes debates de 
ideias; 
- Fomentar a leitura reflexiva e o posicionamento crítico, mediante a determinação dos principais resultados alcançados e dos limites 
manifestos nas diferentes produções intelectuais estudadas. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

- To provide students with a sufficiently contextualized and profound view of three works that mark the period from the beginning of 
modernity to the present day, highlighting the most relevant ideas and their philosophical and cultural consequences; 
- To enable a direct contact with the main bibliographical sources so that students might have a lively sense of the great debates; 
- To encourage reflection and critical positioning through the careful reading and analysis of the works studied in the coursework. 

 

Conteúdos programáticos 

- Meditações sobre a Filosofia Primeira (Descartes). O nascimento da modernidade: da dúvida metódica ao sujeito pensante. O tri-
substancialismo cartesiano e a existência de Deus. 
- Assim Falava Zaratustra (Nietzsche): A modernidade sob suspeita. A morte de Deus, a transmutação dos valores e o «super-homem». 
Niilismo e eterno retorno. Uma filosofia da cultura. 
- Ser e tempo (Heidegger): Da fenomenologia à analítica do Dasein e à hermenêutica. O esquecimento da pergunta pelo ser e a crise 
da modernidade. Ser-no-mundo e ser-com-os-outros. Quotidianidade. Verdade. Ser-para-a-morte. 

 

Syllabus 

- Meditations on First Philosophy (Descartes). The birth of modernity: from methodical doubt to the thinking subject. Cartesian tri-
substantialism and the existence of God. 
- Thus Spoke Zarathustra (Nietzsche): Modernity under suspicion. The death of God, the transmutation of values and the "superman". 
Nihilism and eternal return. A philosophy of culture. 
- Being and Time (Heidegger): From phenomenology to Dasein analytics and hermeneutics. The neglect of the question of being and the 
crisis of modernity. Being-in-the-world and being-with-the-others. Quotidianity. Truth. Being-towards-death. 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

- A seleção dos temas e obras obedece ao duplo critério de uma visão «ampla» e «orgânica», na medida em que as obras e autores 
escolhidos abrangem temas fundamentais que atravessam todo o período estudado e permitem um diálogo profícuo da própria ideia de 
modernidade. São obras que dialogam entre si, ainda nos dias de hoje; 
- Todas as obras selecionadas são bibliografia primária, pelo que os Alunos têm contacto direto com as obras dos autores e não meros 
comentários alheios; 
- Qualquer uma das obras selecionadas suscitou intensos debates, que têm continuado. A leitura atenta destes textos animará o Aluno a 
tomar posição face aos problemas e mesmo a elaborar pensamento próprio. 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

- The selection of themes and works obeys the double criterion of a "broad" and "organic" vision, in the sense that the chosen works and 
authors cover fundamental themes that cross the entire studied period and allow a fruitful dialogue of the very idea of modernity. They are 
works that are in dialogue with each other, even today; 
- All the selected works are primary bibliography, so Students have direct contact with the works of primary sources and not just other 
people's introductions or commentaries; 
- Any of the selected works has sparked intense debates, which have continued until today. A careful reading of these texts will encourage 
the Student to take a stand in the face of problems and even to develop his/her own thinking. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

- Apresentação das obras e temas selecionados: atividades letivas síncronas e assíncronas; textos e vídeos de apoio; orientação para 
bibliografia subsidiária, disponível online. 
- Análise e discussão dos tópicos selecionados: fichas de leitura, apresentação de artefactos digitais, fóruns de discussão mediados 
pelo docente. 
- Síntese e aplicação de conhecimentos: prova final presencial. 
- Avaliação: participação nos fóruns de discussão e em outros processos colaborativos (40%); prova final presencial (60%). 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

- Presentation of selected works and themes: synchronous and asynchronous teaching activities; supporting texts and videos; guidance 
for subsidiary bibliography, available online. 
- Analysis and discussion of selected topics: reading essays, presentation of digital materials, discussion forums mediated by the teacher. 
- Synthesis and application of knowledge: final in-class examination. 
- Evaluation: participation in discussion forums and other collaborative processes (40%); final in-class examination (60%). 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
 

- As metodologias adotadas visam articular coerentemente, por um lado, a sistematização dos conteúdos programáticos, e, por outro, o 
trabalho pessoal e direto com textos significativos. Neste sentido, a leitura será acompanhada de atividades criativas e colaborativas 
online para consolidar conhecimentos, analisar e confrontar criticamente os textos originais, combinando a vertente individual de leitura 
com uma dimensão coletiva de comentário partilhado e discussão. 
- A avaliação final presencial visa não apenas a averiguação da assimilação dos conteúdos tratados, mas também a obtenção de uma 
síntese pessoal final, crítica e criativa. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 

- The methodologies adopted aim to coherently articulate, on the one hand, the systematization of the syllabus, and, on the other, 
personal and direct work with meaningful texts. In this sense, reading will be accompanied by creative and collaborative activities online 
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to consolidate knowledge, analyze and critically confront the original texts, combining the individual aspect of reading with a collective 
dimension of shared comment and discussion. 
- The final evaluation aims not only to verify the assimilation of the treated contents, but also to obtain a final, critical and creative personal 
synthesis. 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Main bibliography (mandatory existence) 

Descartes, R. (1976). Meditações sobre a Filosofia Primeira. Coimbra: Livraria Almedina. 

Heidegger, M. (2012). Ser e tempo. Campinas/Petrópolis: Unicamp/Vozes. 

Nietzsche, F. (2004). Assim Falava Zaratustra. Lisboa: Guimarães. 

 


