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Unidade curricular Ontologia 
Docente responsável  José Rui Gaia Costa Pinto 
Outros docentes  ------ 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Desenvolver, nos alunos, a capacidade de reflexão crítica e criativa;  
relacionar e articular os grandes temas da Ontologia;  
aprender a estruturar o pensamento e a expressá-lo em linguagem apropriada e rigorosa. 
 
Learning outcomes of the curricular unit  

Develop in students the capacity for critical and creative thinking; 
relate and articulate the major themes of Ontology; 
learn to structure thought and express it in an appropriate and accurate language. 
 
 
Conteúdos programáticos 

A admiração matricial da filosofia: "poraue há o ser em vez do nada?" 
O que é a ontologia? 
A relação ontologia - metafísica: breve percurso histórico: Aristóteles; Escolástica; Ch. Wolff; I. Kant; E. Husserl; M. 
Heidegger. 
O homem, "cvaminmho do ser": primordialidade do ser "primum notum et per se notum"  
Transcendentalidade do ser; 
A analogia do ser: a discussão escolástica sobre a analogia fundamental do ser e uma nova perspetiva; 
Os transcendentais: a unidade e o problema da morte; a verdade e a questão do erro; a bondade e o enigma do mal. A 
beleza, harmonia esplendorosa dos três transcendentais 
A problemática do uno e do múltiplo: os diversos aspetos desta problemática: solução clássica e a nova proposta 
inspirada em Júlio Fragata 
O problema da causalidade: noções fundamentais; os diversos aspetos da causa: unificante; exemplar e final. O princípio 
da causalidade: formulação e evidenciação. A relação ser - pensar - agir 
Conclusão: fundamentalidade e radicalidade da reflexão 
 
Syllabus 
 
The matrix admiration of philosophy, "because there being rather than nothing?" 
What is ontology? 
The relationship ontology - metaphysics: brief historical background: Aristotle; Scholastic; Ch. Wolff; I. Kant; E. Husserl; 
M. Heidegger. 
Man, "cvaminmho of being": primordiality of being "primum et notum per se notum" 
Transcendentality of being; 
The analogy of being: a scholastic discussion of the fundamental analogy of being and a new perspective; 
Transcendental: the unit and the problem of death; the truth and the question of error; the kindness and the enigma of 
evil. The beauty, splendid harmony of the three transcendental 
The problem of one and the multiple: the various aspects of this issue: classic solution and the new proposal inspired by 
Júlio Fragata 
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The problem of causality: basic concepts; the various aspects of the case: unifying; exemplary and final. The principle of 
causality: formulation and disclosure. The relationship be - think - act 
Conclusion: fundamentality and reflection. 
 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos programáticos aparecem encadeados e em crescendo de amplitude e de aprofundamento. Assim, os 
alunos à medida que entram em contacto com os grandes temas da Ontologia vão realizando, ainda que lentamente a 
sua articulação e, ao mesmo tempo, elaborando a sua síntese crítica e consistente. 
 
Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The contents appear linked and growing breadth and depth. Thus, students as they enter into contact with the great 
themes of Ontology will conducting, albeit slowly its articulation and at the same time, developing their critical synthesis 
and consistent 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas são expositivas, privilegiando o diálogo com os alunos a fim de possibilitar a aquisição da linguagem filosófica-
ontolófica e assimilar os diversos conteúdos. Ao longo da aborgagem das diversas questões ontológicas, remetem-se os 
alunos para outras unidades curriculares, nomeadamente antropologia, ética, filosofia da religião, ontologia do ser 
absoluto com o intuito de ajudar os alunos a elaborarem a sua síntese filosófica estruturada e coerente.. 
A avaliação consta dos seguintes elementos: 
a) assiduidade e participação nas aulas - 10%; 
b) dois textos de reflexão sobre duas questões colocadas pelo professor - 30%; 
c) teste escrito no final da lecionação - 60% 
 
Teaching methodogies (including evalution)  

Classes are expository, favoring dialogue with students in order to enable the acquisition of philosophical-ontolófica 
language and assimilate the various contents. Throughout aborgagem the various ontological questions, refer to 
students for other courses, namely anthropology, ethics, philosophy of religion, ontology of absolute being in order to 
help students develop their structured and coherent philosophical synthesis .. 
The evaluation consists of the following elements: 
a) attendance and participation in class - 10%; 
b) two reflection papers on two questions posed by the teacher - 30%; 
c) writing test at the end of lecionação - 60% 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

Na lecionação dos conteúdos programáticos, dá-se particular importância a que os alunos assimilem os termos e 
conceitos próprios do domínio ontológico, de modo a que se expressem numa linguagem apropriada e rigorosa. Ao 
mesmo tempo, os alunos são estimulados à reflexão articulada das diversas temáticas, alertando-os que não se trata de 
decorar "matéria". No teste que constitui o principal elemento da avaliação, os alunos não são chamados a "debitar" a 
matéria lecionada, mas antes a desenvolver um tema relativamente amplo que lhes permita não só dar conta da 
reflexão e da articulação que foram conseguindo realizar ao longo da lecionação, mas também a sua capacidade de 
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apresentar um pensamento estruturado e expresso em linguagem rigorosa 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

In lecionação of the syllabus, gives it particular importance that students assimilate the terms and concepts of the 
ontological domain, in order to express themselves in an appropriate and accurate language. At the same time, students 
are encouraged to articulate reflection of the various themes, warning them that it is not decorate "matter". In the test 
which is the main element of the assessment, students are not required to "charge" the taught matter, but rather to 
develop a relatively broad theme that will enable them not only to account for the reflection and articulation that were 
accomplishing along the lecionação, but also their ability to present a structured and expressed in language rigorous 
though 
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