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Ano letivo 2022-23 

Ficha da unidade curricular 
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Filosofia Medieval / 

Medieval Philosophy 

4 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docentes responsáveis/ 

Responsible academic staff 

Álvaro Balsas 

Maria Inês Bolinhas 

Maria Manuela Brito Martins 

 

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

1. A Unidade Curricular de Filosofia Medieval visa introduzir o estudante ao conhecimento do pensamento filosófico produzido 
entre o século  II do Cristianismo até ao século XIV. Para isso, expõem-se, inicialmente, as matrizes essenciais da formação 
da cultura filósofica  e as épocas que a vão configurando, expondo os sistemas dos principais autores: Patrística; 
‘Renascimento Carolíngio’; ‘Renascimento’ do século XII; apogeu da Escolástica e seu declínio.   

2. Dando privilégio à relação entre a Filosofia e a Teologia, como modelo da relação Razão - Fé, expõem-se os temas mais 
significativos da especulação medieval, grega, latina, árabe e judaica, apoiando-nos nos textos dos autores.   

3. Conduzimos o estudante ao conhecimento das «translationes studiorum» e mostramos as correntes filosóficas que as 
constituem. 

4. Por último, formámos o estudante para uma valorização da tradição medieval, revalorizando a pluralidades das suas 
tradições filosóficas em diferentes espaços culturais. 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

1. The Unit of Medieval Philosophy aims to introduce the student to the knowledge of philosophical thought produced between the 
2nd Century of Christianity until the 14th Century. For this, the essential matrices of the formation of the philosophical culture and 
the times that are shaped by it are exposed, explaining the systems of the main authors: Patristics; ‘Carolingian Renaissance; 
'Renaissance' of the 12th Century’; apogee of Scholastics and its decline. 

2. Giving privilege to the relationship between Philosophy and Theology, as a model of the Reason-Faith relationship, the most 
significant themes of medieval speculation (Greek, Latin, Arab and Jewish) are exposed, supporting us in the authors' texts. 

3. We lead the student to the knowledge of the «translationes studiorum» and show the philosophical currents that constitute them. 
4. Finally, we trained the student to value the medieval tradition, revaluing the pluralities of its philosophical traditions in different 

cultural spaces. 
 

 

Conteúdos programáticos 

1. – A FILOSOFIA NA IDADE MÉDIA  
1.1 – O CONCEITO DE FILOSOFIA MEDIEVAL 
1.2 – MÉTODO ESCOLÁSTICO OU FILOSÓFICO? 
1.3 – A PERIODIZAÇÃO 
1.4 - A FILOSOFIA PATRÍSTICA  
1.5 - O NEOPLATONISMO : PLOTINO 
2. – OS PADRES APOLOGISTAS 
2.1- TERTULIANO E S. JUSTINO 
3. – A ESCOLA DE ALEXANDRIA: 
3.1- CLEMENTE DE ALEXANDRIA 
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3.2 – ORÍGENES 
4. – PATRÍSTICA GREGA 
4.1 – GREGÓRIO DE NISSA  
5. – PATRÍSTICA LATINA  
5.1 – AGOSTINHO DE HIPONA 
6. – A MÍSTICA DO PSEUDO-DIONÍSIO AREOPAGITA 
7.- A ALTA IDADE MÉDIA 
7.1 - BOÉCIO  
8. - A ÉPOCA CAROLÍNGEA 
8.1 – JOÃO ESCOTO ERIUGENA 
9. – O SÉCULO XI 
9.1 – ANSELMO DE CANTUÁRIA 
10. – O SÉCULO XII 
10.1 -  PEDRO ABELARDO 
10.2- A ESCOLA DE CHARTRES E DE S. VICTOR 
10.3 – A MÍSTICA ESPECULATIVA : HILDEGARDA DE BINGEN 
11. - A FILOSOFIA ÁRABE E JUDAICA 
11.1 - AVICENA 
11.2 – AVERRÓIS 
11.3 – AVICEBRÃO E MAIMÓNIDES 
12. - O SÉCULO XIII 
12.1- BOAVENTURA  
12.2 – ALBERTO MAGNO 
12.3 – TOMÁS DE AQUINO 
13. – O SÉCULO XIV : AS ESCOLAS FILOSÓFICAS 
13.1 – JOÃO DUNS ESCOTO 
13.2 – GUILHERME DE OCKHAM 
13.3 – MESTRE ECKHART 
 

 

Syllabus 
 

1. – THE PHILOSOPHY IN THE MIDDLE AGES 
1.1 – THE CONCEPT OF MEDIEVAL PHILOSOPHY 
1.2 – SCHOLASTIC OR PHILOSOPHICAL METHOD? 
1.3 - PERIODIZATION 
1.4 – PATRISTIC PHILOSOPHY 
1.5 - NEOPLATONISM: PLOTINUS 
2. – THE APOLOGISTS FATHERS 
2.1- TERTULIANUS AND S. JUSTINUS 
3.- THE ALEXANDRIA SCHOOL 
3.1- CLEMENT OF ALEXANDRIA 
3.2 - ORIGENES 
4. – THE GREEK PATRISTICS 
4.1 – GREGORY OF NISSA 
5. – LATIN PATRISTICS 
5.1 – AUGUSTINE OF HIPPO 
6. – THE MYSTIC OF PSEUDO-DIONISIUS THE AREOPAGITA 
7.- THE HIGH MIDDLE AGE 
7.1 - BOETHIUS 
8. – THE CAROLINGIAN RENAISSANCE 
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8.1 – JOHN SCOTUS ERIUGENA 
9. – THE 11TH CENTURY 
9.1. – ANSELM OF CANTERBURY 
10. – THE 12TH CENTURY 
10.1 – PETER ABAELARD 
10.2- THE CHARTRES AND SAINT VICTOR SCHOOLS 
10.3 – SPECULATIVE MYSTIC: HILDEGARD OF BINGEN 
11. – THE ARABIC AND JEWISH PHILOSPHY 
11.1 - AVICENNA 
11.2 - AVERROES 
11.3 – AVICEBRON AND MAIMONIDES 
12. – THE 13TH CENTURY 
12.1- BONAVENTURE 
12.2 – ALBERT THE GREAT 
12.3 –THOMAS AQUINAS 
13. – THE 14TH CENTURY: PHILOSOPHICAL SCHOOLS 
13.1 – JOHN DUNS SCOTUS 
13.2 – WILLIAM OF OCKHAM 
13.3 – MEISTER ECKHART 
 

 

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

1. Para cumprir esses objetivos realiza-se uma contextualização histórica sobre o conceito de Filosofia Medieval. 
2. Delineamos os marcos histórico-culturais da sua formação e desenvolvimento. 
3. Mostramos e problematizamos a relação entre a Filosofia e a Teologia, ou seja, entre a Razão e a Fé. 
4. Demonstramos a pluralidade de formas de pensamento em função das tradições filosóficas: platonismo, neoplatonismo e 

aristotelismo greco-latino, alexandrino e árabe.  
5. Focalizamos a abordagem nos temas centrais da especulação patrístico-medieval: Deus, alma, conhecimento e mística, nos 

autores compreendidos entre Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. 
6. Dando cumprimento aos objetivos delineados, privilegiamos o contacto direto com os textos que estão contemplados no 

Manual, em traduções portuguesas, nossas, ou de outros. 
7. Explorámos o método da quaestio e da disputatio e incentivamos a uma compreensão da prática ‘escolástica’ como método 

filosófico das ‘Escolas’ e da Universidades. 
 

 

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

1. In order to fulfill these objectives, a historical contextualization about the concept of Philosophy Medieval is carried out. 
2. We outline the historical and cultural milestones of its formation and development. 
3. We show and problematize the relationship between philosophy and theology, that is, between reason and faith. 
4. We demonstrate the plurality of ways of thinking according to philosophical traditions: Platonism, Neoplatonism and Greco-

Latin, Alexandrian and Arabic Aristotelianism. 
5. We focus the approach on the central themes of patristic-medieval speculation: God, soul, knowledge and mystique, in the 

authors between High Middle Ages and Low Middle Ages. 
6. In compliance with the objectives outlined, we privilege direct contact with the texts that are included in the Manual, in 

Portuguese translations, ours, or others. 
7. We explore the quaestio and disputatio method, and we encourage an understanding of ‘scholastic’ practice as a philosophical 

method of ‘Schools’ and Universities. 
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Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

• Aplica-se nas primeiras aulas o modelo expositivo, explicando aos estudantes os conteúdos programáticos que constituem. 

• Cada docente seleciona os textos a analisar na turma pela qual é responsável.  

•    No final das cinco primeiras semanas, um primeiro é dado exercício e no final da décima semana, um segundo exercício. Os   
exercícios integram no final, o dossiê de cada estudante.  

• Mantém-se o contacto ativo com os estudantes fornecendo, traduções de textos, e outros materiais, para além do que está 
incluído no Manual.  

• Capacita-se os estudantes para uma leitura metódica do texto filosófico, e da sua interpretação 
• Capacita-se os estudantes para uma diferenciação de tarefas científicas distintas: terminologia, resumos, interpretação 

textual, exposições temáticas e quadro cronológico e conceptual.   
• Capacita-se os estudantes para uma avaliação contínua com a apresentação de um dossiê de trabalhos ou outros elementos 

de avaliação a determinar por cada docente: entre 30% a 40%  e a realização do exame final escrito :entre 60 a 70%. 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

• The first lessons apply to an exhibition model, where we explain to the students the Syllabus.  
• Each teacher selects the texts to be analyzed in the class they are responsible for. 
• At the end of the first five weeks, a first exercise is given and at the end of the tenth week a second exercise which is different 

from the first.  
• Active contact with students is maintained by providing text translations, and other materials, tn addition to what is included in 

the Manual. 
• Enables the students to a methodical reading of philosophical text, and its explanation and interpretation. 
• Enables the students to a distinction of different scientific tasks: terminology, summaries, Explanation’s texts, exhibition 

subjects, and framework timeline. 
• Students are trained for continuous assessment with the presentation of a work file or other assessment elements to be 

determined by each teacher: between 30% and 40% and the completion of the final written exam: between 60 and 70%. 
 

 

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

• As metodologias propostas visam capacitar os estudantes a uma aprendizagem ativa e responsável. Para isso, adaptam-se 
as metodologias em função dos diferentes conteúdos ensinados e adquiridos anteriormente na filosofia antiga. 

• Expõe-se no 1º capítulo uma introdução histórica sobre o que se entende por filosofia patrístico-medieval e expõe-se as 
etapas de sua constituição, apontando para o problema do que se entende por filosofia medieval e o que está na base da sua 
constituição. O 2º capítulo e seguintes, faz uma exposição de escolas correntes e autores, com uma seleção de temas 
articulados com as tradições filosóficas. 

• Para serem atingidos estes objetivos propõem-se trabalhos, com resumos de alguns capítulos do Manual ou de um dado 
conteúdo histórico-filosófico de uma história da filosofia ou da obra de um autor contemplado no programa. Incentivamos 
igualmente a realizarem estudos mais analíticos, de forma a desenvolver a sua capacidade de interpretação.  

• Quando solicitamos exercícios em aula ou fora dela sobre temas ou autores, acompanhamos e corrigimos, e suscitamos o 
seu melhoramento.      

• Para tornar mais dinâmico o processo de aprendizagem fornecemos extratos de textos traduzidos do latim, e por vezes do 
grego, que são dados aos estudantes, ao longo do semestre, para além dos que estão contemplados no Manual. 
Selecionamos um ou dois autores do programa e solicitamos aos estudantes um pequeno trabalho temático sobre o seu 
pensamento, para ser incluído no dossiê de trabalhos práticos e a ser entregue no final do semestre.   

• As metodologias expostas poderão ser ajustadas pelos docentes às reais necessidades científicas e pedagógicas da turma 
pela qual são responsáveis. 
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(É importante esclarecer cabalmente de que forma as metodologias de ensino dão resposta aos objetivos propostos. O modo mais 
simples consiste em associar diretamente metodologias de ensino e os objetivos propostos.) 
 

 

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

• The proposed methodologies aim to enable students to active and responsible learning. For this, the methodologies are 
adapted according to the different contents taught and acquired previously in ancient philosophy. 

• The first chapter presents an historical introduction to what is meant by patristic-medieval philosophy and the stages of its 
constitution are exposed, pointing to the problem of what is meant by medieval philosophy and what is at the basis of its 
constitution. The 2nd chapter and following, makes an exhibition of current schools and authors, with a selection of themes 
articulated with philosophical traditions. 

• To achieve these objectives, works are proposed, with summaries of some chapters of the Manual or a given historical-
philosophical content of a history of philosophy or the work of   an author included in the program. We also encourage you to 
carry out more analytical studies, in order to develop your ability to interpret. 

• When we request exercises in class or outside on topics or authors, we follow them and we correct and encourage your 
improvement. 

• To make the learning process more dynamic, we provide extracts of texts translated from Latin and sometimes from Greek, 
which are given to students throughout the semester, in addition to those contemplated in the Manual. We selected one or two 
authors from the program and asked students to do a little thematic work on their thinking, to be included in the dossier of 
practical work and to be delivered at the end of the semester. 

• Assessment methods aim to measure the extent to which students have achieved learning objectives. 
 

 

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

A bibliografia apresentada é genérica. Damos uma mais específica no Manual, com as edições e traduções dos respetivos 
autores. 

1. Links 
Stanford Encyclopedia of Philosophy: www.plato.stanford.edu 
Zentrum für Augustinus Forschung: www.augustinus.de 
Corpus Thomisticum – www.corpusthomisticum.org 

2. Histórias da Filosofia e Manual 
BOEHNER, PH.; GILSON, E. (2000). História da filosofia cristã. Desde as origens até Nicolau de Cusa.  Petrópolis: Editora Vozes. 
COULOUBARITSIS, L. (1998). Histoire de la philosophie ancienne et médiévale. Figures Illustres. Paris : Grasset.  
COUTINHO, J. (2016). Elementos de História da Filosofia Medieval. Braga: Axioma – Publicações da Faculdade de Filosofia. 
FRAILE, G. (1975). Historia de la Filosofia, II (1º). El cristianismo y la filosofía patrística. Madrid: Editorial Católica. 
GRACIA, J. E.; NOONE, T. B. (eds.) (2003). A Companion to Philosophy in the Middle Ages. Oxford: Blackwell.  
MARTINS, M. M. B. (2016). Introdução à Filosofia Patrístico-Medieval. Porto: U.C.Editora. 
SARANYANA, J.-I. (2006). A Filosofia Medieval. Das origens Patrísticas à Escolástica Barroca. São Paulo: I.B.FC.  

 

 

http://www.plato.stanford.edu/
http://www.augustinus.de/
http://www.corpusthomisticum.org/

