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Ontology/Metaphysics 
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Responsible academic staff 

Maria Manuela Brito Martins 

Outros docentes/ 
Other academic staff 

 

 
 

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

(1000 caracteres incluindo espaços)  
 

1. Expor os quatro períodos que traçam a história da metafísica, desde as suas origens até à contemporaneidade.  
2. Explicitar o projeto metafísico aristotélico, debatendo a sua consolidação medieval e na escolástica tardia, com trânsito para o 

mundo moderno e contemporâneo. 
3. Explicitar os conceitos metafísicos fundamentais: ser, ente, ens commune e ens primum, substância, acidentes, categorias, 

causalidade e analogia entis. 
4. Circunscrever o projeto metafísico aristotélico e debater o estatuto da philosophia prôtê relativamente à theologikê épistêmê na 

metafísica: medieval, escolástica tardia e modernidade. 
5. Debater o caráter onto-teológico da metafísica e o seu alcance.  
6. Fazer uma leitura guiada do «Ente e essência» como exemplo prático da aquisição dos conteúdos metafísicos. 
7. Demonstrar os pressupostos metafísicos e transcendentais dos três princípios ontológicos.  
8. Problematizar o legado metafísico e abri-lo à transcendência no pensamento filosófico de todos os tempos. 

 
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

(1000 caracteres incluindo espaços)  
 

1. Expose the four periods that trace the history of metaphysics, from its origins to contemporary times. 
2. Explain the Aristotelian metaphysical project, debating its medieval consolidation and late scholasticism,  

which moved into the modern and contemporary world. 
3. Explain the fundamental metaphysical concepts: being, entity, ens commune and ens primum,  
substance, accidents, categories, causality and analogia entis. 

4. To circumscribe the Aristotelian metaphysical project and debate the status of the philosophia prôtê in 
 relation to theologikê épistêmê in metaphysics: medieval, late scholasticism and modernity. 

5. Discuss the onto-theological character of metaphysics and its scope. 
6. Make a guided reading of «Ent and essence» as a practical example of acquiring the contents of  

metaphysics 
7. To show the assumptions of metaphysics and transcendental three ontological Principles. 
8. To question the metaphysical legacy and open it to transcendence in the philosophical thought of  

all times. 
 
 

 
 

Conteúdos programáticos 
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(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
Introdução 
I. História da Metafísica 
1. - As etapas da sua evolução 
1.1 - Primeiro período: metafísica platónico-aristotélica 
1.2 - Segundo período : metafísica medieval  
1.3 – Terceiro período: século XVI: Francisco Suárez e Pedro da Fonseca 
1.4 – Quarto período : a metafísica na modernidade e na contemporânea 
 
2. – A metafísica Aristotélica: relação entre ontologia e metafísica 
2.1 – O problema da unidade da metafísica 
2.2 – A ‘Filosofia primeira’ como ciencia universal 
2.3 – Sujeito (subiectum) e objeto (obiectum) da metafísica 
2.4 -  Tomás de Aquino 
2.5 – Duns Escoto 
2.6 -  Guilherme de Ockham 
2.7 - O questionamento onto-teológico da metafísica 
 
II.  A noção de ‘ser’ e as propriedades do ente 
1.- Ponto de partida: o ‘ser’ 
1.1- A transcendentalidade da ideia de ser 
1.2 – O ‘ser’ e a dedução dos seus atributos 
1.3 – As ‘Categorias’ : noção de substância e acidente 
1.4 - O conceito de ente 
1.5 – A relação entre ser e ente 
1.6 – Leitura dos cinco capítulos do Ente e essência  
 
2. - Os três princípios ontológicos 
2.1 – De identidade 
2.2 – De não-contradição 
2.3 - Do terceiro excluído 
3. – A noção de possível 
3.1 – O ser necessário e contingente 
3.2  – A analogia dos entes  
Conclusão final 

 

Syllabus 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
Introduction 
I. History of Metaphysics 
1. - The stages of its evolution 
1.1 - First period: Platonic-Aristotelian metaphysics 
1.2 - Second period: medieval metaphysics 
1.3 - Third period: 16th century: Francisco Suárez and Pedro da Fonseca 
1.4 - Fourth period: metaphysics in modernity and contemporary 
 
2. - Aristotelian metaphysics: relationship between ontology and metaphysics 
2.1 - The problem of the unity of metaphysics 
2.2 - ‘First philosophy’ as universal science 
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2.3 - Subject (subiectum) and object (obiectum) of metaphysics 
2.4 - Thomas Aquinas 
2.5 – Duns Scot 
2.6 - Guilherme of Ockham 
2.7 - The onto-theological questioning of metaphysics 
 
II. The notion of 'being' and the properties of the being 
1.- Starting point: the ‘being’ 
1.1- The transcendentality of the idea of being 
1.2 - The ‘being’ and the deduction of its attributes 
1.3 - The ‘Categories: notion of substance and accident 
1.4 - The concept of entity 
1.5 - The relationship between being and entity 
1.6 - Reading the five chapters of the Entity and essence 
 
2. - The three ontological principles 
2.1 - Of identity 
2.2 - Of non-contradiction 
2.3 - The excluded third party 
3. - The notion of possible 
3.1 - The necessary and contingent being 
3.2 - The analogy of entities 
Conclusion  
 

 
 

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

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 

1. Para cumprir estes objetivos explicam-se os conteúdos da unidade curricular, nas suas linhas 
 fundamentais, a partir do Syllabus que é dado aos estudantes. 

2. Dando cumprimento aos primeiros pontos capítulo 1º descrevem-se as fases da história da metafísica,  
evidenciado os elementos principais e demonstrando o questionamento sucessivo ao longo das diversas  
fases da sua história. 

3. Mostrarmos a especulação aristotélica e expomos de forma sistemática os questionamentos e as soluções  
nas diferentes etapas da sua renovação. 

4. Expomos as aporias que se colocam ao projeto metafísico quanto à sua natureza e objeto e à sua 
Unidade e Universalidade.  

5.  Focalizamo-nos, de seguida, na demonstração da relação metafísica entre ser e ente a partir da leitura do  
‘Ente e essência’. 

6. No passo seguinte, explicitam-se os princípios ontológicos fundamentais explicitando os seus 
Pressupostos metafísicos. 

7. Explicita-se a dedução dos transcendentais do actus essendi e a analogia entis. 
  
 

 

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

(1000 caracteres incluindo espaços) 
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1. In order to fulfill these objectives, the contents of the course unit are explained in their fundamental lines,  
from Syllabus that is provided to the students. 
2. In compliance with the first points of chapter 1, the phases of the history of metaphysics are described, 
evidenced the main elements and demonstrating the successive questioning along the several phases of its 
 history. 
3. We show Aristotelian speculation and systematically expose questions and solutions at the different  
stages of its renovation. 
4. We expose the aporias placed on the metaphysical project regarding its nature and object and its 
Unity and Universality. 
5. We then focus on demonstrating the metaphysical relationship between being and entity from the reading  
of 'Entity and essence'. 
6. In the next step, the fundamental ontological principles are explained, making explicit their assumptions 
metaphysical. 
7. The deduction of the transcendentals of the actus essendi and the analogy entis is made explicit. 
 

 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 

• Aplica-se nas primeiras aulas o modelo expositivo, introduzindo os estudantes aos conteúdos  
programáticos, detalhando as fases que o constituem. 

• Á medida que as aulas avançam aplica-se um modelo mais ativo, implicando os estudantes na 
 identificação dos conceitos metafísicos.   

• O Syllabus que fornecemos aos estudantes revela-se como instrumento de trabalho na aquisição do  
conhecimento e como base de estudo ativo. 

• Para isso, fomenta-se a leitura atenta dos textos incluídos no Syllabus e debate-se em aula as questões  
suscitadas.   

• Mantém-se o contacto ativo com os estudantes, fornecendo outros recursos materiais:  
esquemas concetuais; chaves de leitura, artigos sobre os temas em questão.   

• Capacita-se os estudantes para uma leitura metódica do texto filosófico, com a identificação do  
questionamento metafísico. 

• Capacita-se os estudantes para apresentação de um dossiê de trabalhos práticos que  
será avaliado juntamente com o exame escrito: o exame 70% e o dossiê 30% da nota final. 
 
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 

• The expository model is applied in the first classes, introducing students to the contents  
programmatic, detailing the phases that constitute it. 

• As classes progress, a more active model is applied, involving students in identification of metaphysical concepts. 

• The Syllabus that we provide to students is revealed as a work tool in the acquisition of 
knowledge and as an active study base. 

• To this end, the attentive reading of the texts included in the Syllabus is encouraged and the issues discussed in class 
raised. 

• Active contact with students is maintained, providing other material resources: conceptual schemes; reading keys,  
articles on the topics in question. 

• Students are trained for a methodical reading of the philosophical text, with the identification of the 
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metaphysical questioning. 

• Students are trained to present a dossier of practical work that will be evaluated together with the written exam: the 70% 
exam and the dossier 30% of the final grade. 

 
 

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

(3000 caracteres incluindo espaços) 
 

1. As metodologias propostas visam a estabelecer uma relação direta entre os objetivos propostos e  
a prática de ensino de modo, a realizar-se a aquisição ativa no conhecimento e na aquisição de 
 competências.  

2. Á medida que se avança no desenvolvimento dos conteúdos, solicitam-se tarefas distintas de forma a  
corresponder aos diferentes pontos dos objetivos programáticos 

3. Na 1ª seção do primeiro capítulo, valoriza-se a história da metafísica solicitando-se aos alunos um 
 resumo que recapitula os quatro períodos.  

4. De seguida explanam-se os textos aristotélicos sobre os problemas que o projeto aristotélico levanta  
nos sistemas metafísicos posteriores.  

5. Incentivamos os estudantes a efetuarem leituras sugeridas no Syllabus de modo a recuperar os seus  
conceitos e os questionamentos fundamentais. 

6. A leitura guiada do De ente et essentia ajuda a uma prática menos expositiva e mais interativa. 
7. Outros textos são dados em aula sobre a natureza e objeto da metafísica: Duns Escoto, Guilherme de  

Ockham; Francisco Suárez, I. Kant e M. Heidegger. Debatem-se estes textos em aula, e que estão contemplados no Syllabus.  
8. Fornecemos aos estudantes durante o semestre esquemas concetuais e sugestões para reflexão escrita,  

sobretudo a segunda seção do primeiro capítulo e das duas seções do segundo capítulo:  1. Natureza e  
objeto da metafísica nas diferentes propostas; 2. Leitura sistemática e compreensiva de cinco  
capítulos do Ente e essência, fornecendo aos estudantes chave de leitura compressiva das noções  
ontológicas e metafísicas; a partir da segunda seção do capítulo dois; efetuamos uma descrição dos 
conceitos principais, ser, ente, substância e essência: expõe-se a inevitável distinção e relação entre  
ser e ente e faz-se uma apreciação da transcendentalidade do ser e da sua relação com o ente e  
demonstra-se os seus atributos transcendentais. Por último, expomos a enunciação dos três  
princípios ontológicos e a sua explicitação metafísica, explorando a noções de causalidade, 
necessidade, contingência e possibilidade.  
9.   Formulámos a noção de analogia entis, em função do caráter dialético e existencial na sua relação  
com a transcendência. 
 
 
 

 

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

(3000 caracteres incluindo espaços) 
 

1. The proposed methodologies aim to establish a direct relationship between the proposed objectives  
and the practice of teaching, so as to carry out the active acquisition in knowledge and the acquisition’s  
skills. 
2.  As progress is made in the development of content different tasks, students are asked to perform  
  Different tasks in order to better correspond to the several points of the programmatic objectives. 
3. In the 1st section of the first chapter, the history of metaphysics is valued by asking students for 
 a summary that recapitulates the different periods. 
4. Next, we explain the Aristotelian texts on the problems that the Aristotelian project raises in later  
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metaphysical systems. 
5. We encourage students to take suggested readings on Syllabus in order to recover their basics  
concepts and questions. 
6. The guided reading of De ente et essentia helps a less expository and more interactive and reflective 
 practice. 
7. Other texts are given in class on the nature and object of metaphysics: Duns Scotus, William of 
Ockham; Francisco Suárez, I. Kant and M. Heidegger. These texts are discussed in class, which are  
included in the Syllabus. 
8. We provide students during the semester with conceptual schemes and suggestions for written reflection, 
especially the second section of the first chapter and the two sections of the second chapter: 1. Nature and 
metaphysics object in the different proposals; 2. Systematic and comprehensive reading of five 
chapters of Entity and essence, providing students with a key to compressive reading of the notions 
ontological and metaphysical; from the second section of chapter two; we make a description of the 
main concepts, being, entity, substance and essence: the inevitable distinction and relationship between 
being and entity and an appreciation is made of the transcendentality of being and its relationship  
with being; its transcendental attributes its demonstrated. Finally, we expose the enunciation of the three ontological principles and their 
metaphysical explanation, exploring the notions of causality, necessity, contingency and possibility.  
9. We formulated the notion of analogy entis, in function of the dialectic and existential character in 
 its relation with transcendence. 
 
 

 

 
 

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

(1000 caracteres incluindo espaços) 
1. Fontes 
Aristote (1953). Métaphysique, 2 v. Paris: Vrin.  
Guilherme de Ockham (1985). Expositio in libros Physicorum Aristotelis. St. Bonaventure University. 
João Duns Escoto (1950).  Ordinatio, I. Civitas Vaticana, Typis P. V. 
Heidegger, M. (1967). Introduction à la métaphysique. Paris: Gallimard. 
MARTINS, M. M. Brito - Syllabus de Metafísica e Ontologia, Porto: Faculdade de Teologia da UCP, 2022. 
Suárez, F. (1960). Disputationes metafisicae, I. Madrid : Editorial Gredos. 
Tomás de Aquino (2013). De ente et essentia. Porto: Edições Afrontamento.  
 
2. Estudos 
Alves, A. (1995). A ontologia ontem e hoje: necessário um novo paradigma? Humanística e Teologia (fasc.3) 349-377. 
Kant, E. (1985). Crítica da razão pura. Lisboa : Calouste Gulbenkian. 
Maréchal, J. (1949). Le point de départ de la métaphysique. Paris: Desclée de Brouwer. Marion, J.-L. (1991). Dieu sans l'être. Paris : 
Fayard. 
Martins, M. M. B. (2006). As três ciências teoréticas em Aristóteles: uma leitura da Metafísica, E, 1-2 e N, 2-3 Mediaevalia, textos e 
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