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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Seminário de Filosofia II: As Confissões de Santo Agostinho: dos livros VIII a XIII: tempo, 
eternidade, criação e interpretação /Seminary of Philosophy II. Study of «The Confessions of 
Saint Augustine: from books VIII to XIII: time, eternity, creation and interpretation.  
De 2ºano – 2021-22 – semester de inverno/semester of winter  

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Maria Manuela Brito Martins 

Outros docentes / Other 
academic staff 

 

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

Objetivos do Seminário filosófico: 
Objetivos do seminário: A intenção fundamental do Seminário Filosófico do 2ºano do Curso de Teologia consiste, 
essencialmente, em dar a conhecer uma figura ímpar do pensamento medieval: Santo Agostinho.  Para isso, é proposta a 
leitura sistemática dos últimos livros das Confissões: VIII-XIII. Será realizada a interpretção dos temas centrais destes 
livros. Os principais objetivos podem ser descritos em quatro pontos: 

1. Leitura e seleção dos temas centrais de cada livro 

2. Interpretar e debater o pensamento filosófico de Agostinho de Hipona 

3. Debate sobre a noção de interpretação, criação, tempo e eternidade à luz das Confissões. 

4. Compreender alguns aspetos da obra e da sua atualidade. 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

Objectives of the Seminary: The fundamental intention of the Philosophical Seminary of the 2nd year of the  
Theology Course se is essentially to make known a unique figure of medieval thought: Saint Augustine.  
For this, a systematic reading of the last books of the Confessions is proposed: VIII-XIII. The interpretation of the central th   
these books will be carried out. The main objectives can be described in four points: 
1. Reading and selection of the central themes of each book 
2. Interpret and debate the philosophical thought of Augustine of Hippo 
3. Debate on the notion of interpretation, creation, time and eternity in light of the Confessions. 
4. Understand some aspects of the work and its current status. 
 
 

 
Conteúdos programáticos/Syllabus 
 

2. Introdução ao pensamento filosófico Santo Agostinho 
2.1 O livro das Confissões :  
2.2. Divisão da obra e composição 
2.3 – O livro VIII: temas centrais: o neoplatonismo 
2.4 – O livro IX: temas centrais: gnosiologia 
2.5 – O livro X : temas centrais: antropologia 
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               2.6 – Livro XI : temas centrais: a temporalidade 
               2.7 – Livro XII: temas centrais: tempo e eternidade 
               2.8  - livro XIII: temas centrais: interpretação e criação 
               Conclusões finais 
 
 

 
Syllabus 
2. Introduction to St. Augustine's Philosophical Thought 
2.1 The book of Confessions: 
2.2. Division of work and composition 
2.3 - Book VIII: central themes: neoplatonism 
2.4 - Book IX: central themes: gnosiology 
2.5 – Book X: central themes: anthropology 
2.6 - Book XI: central themes : temporality 
2.7 - Book XII - central themes : time and eternity 
2.8 - book XIII: central themes:  interpretation and creation 
Final conclusions 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

• Para cumprir os objetivos realiza-se uma breve contextualização da obra e do seu autor 
• Expomos os elementos essenciais das Confissões 
• Afloramos a diversidade de fontes usadas pelo autor 
• Incentivamos os discentes ao contacto direto com os textos e traduzimos parcialmente esses textos 
• Apontamos para os temas centrais das Confissões 
• Levamos a uma compreensão dos temas centrais de cada livro das Confissões   

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

   
• To fulfill the objectives, a brief contextualization of the work and its author is carried out. 
• We expose the essential elements of the Confessions 
• We touched on the diversity of fonts used by the author 
• We encourage students to have direct contact with the texts and we partially translate these texts 
• We point to the central themes of the Confessions 
• We lead to an understanding of the central themes of each book of the Confessions 
 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 
 

• Nas quatro primeiras sessões efetuamos uma introdução histórico-sistemática do autor e da obra 
• Damos também uma iniciação à prática heurística da investigação e fornecemos alguns 

instrumentos de trabalho 
• Nas sessões seguintes alternamos, sucessivamente, a leitura e explicação dos textos com debate 
• Para cumprir os últimos objetivos do seminário, incentivamos os alunos a uma participação ativa 
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e constante nas sessões de Seminário 
• Solicitamos aos estudantes um relatório, um pouco antes do final das sessões 

 sobre o tema que desenvolverá no seu trabalho escrito 
• Solicitamos um plano do trabalho temático no final do Seminário, que será devolvido no trabalho 

escrito final 
• A avaliação terá em conta a participação ativa no Seminário e a apresentação do Relatório: 30% 

e o trabalho final escrito: 70% , total: 100% 
 

 
 

Teaching methodologies (including evaluation) 
 

• In the first four lectures we made a historical and systematic introduction to the author and his work 
• We made also an initiation into the practice of heuristic research and provide some working tools 
• In the following lectures we alternate successively the reading text, his explanation with debate and 

schematic syntheses 
• We encourage the students to an active and constant participation in seminar sessions 
• To fulfill the objectives of Seminar, we ask the students a report, just before the end of the sessions 

  on the topic that will develop in his written work 
• To achieve the last objectives of the Seminar we request to the students a plan of their thematic writing 

work at the end of the lectures, which will be refunded on final written work 
• The evaluation will take into account the active participation in the seminar, the presentation of the 

report: 30% and the final written work: 70%: total 100%. 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
 

As metodologias de ensino no Seminário visam promover:  
• Uma iniciação à prática de leitura aprofundada das Confissões. 
• A explorar e a estudar temas principais da obra. 
• A incentivar os estudantes a uma leitura dos textos com objetivos de análise filosófica e indagativa 
• A explorar os vários instrumentos de investigação à disposição ou, na sua falta, a poder supri-los. 

 
  

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

 
The teaching methodologies in the Seminar aimed promoting: 

 
• An initiation to the practice of in-depth reading of the Confessions. 
• Exploring and studying the main themes of the work. 
• Encouraging students to read the texts for purposes of philosophical and inquiring analysis 
• Exploring the various research tools available or, failing that, being able to supply them. 
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Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

Bibliografia sumária (será fornecida posteriormente uma bibliografia mais completa) 
 

1. Fontes 
                           S. Agostinho, Confissões. Tradução e notas de Arnaldo do Espírito Santo; João Beato e M. C. Pimmentel.  
                         Lisboa, CLCPB-INCM, 2000. 

2. Estudos 
          Brito Martins, Maria Manuela, Introdução à leitura das Confissões. Texto em formato digital. Porto, Faculdade  
          de Teologia, 2021.  
 

 
Summary Bibliography (a more complete bibliography will be provided later) 
1. Sources 

     St. Augustine, Confessions. Translation and notes by Arnaldo do Espírito Santo; João Beato and M. C. Pimmentel. 
   Lisbon, CLCPB-INCM, 2000. 
2. Studies 
 Brito Martins, Maria Manuela, Introduction to reading the Confessions. Text in digital format. Porto, Faculty 
of Theology, 2021. 

 
 
 
O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 


