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Dia Tema principal Objetivos específicos  Atividades práticas 

 O que eles aprenderão? 
Quais objetivos de aprendizagem 
devem ser alcançados? 

Como demonstrarão? 

22/04 Como aconteceu a primeira difusão no Ocidente do 
pensamento do Pseudo-Dionísio o Areopagita (sec. VI), e, 
através dele, da filosofia de Proclo e Plotino.  

Conhecer um debate específico 
da Alta Idade Média e sua 
importância na difusão do 
pensamento neoplatônico 

Fazer a leitura completa da obra 
dionisiana Dos nomes divinos. 

Feedback: formulação de uma questão para o debate e sua defesa 

29/04 A terminologia mistérica no Corpus Pseudo-Aureopagítico, o 
valor do superlativo na sua linguagem e os comentários na 
baixa Idade Média 

Entender o desenvolvimento da 
discussão sobre a mística a partir 
das obras do Pseudo-Dionísio. 

Leitura do texto do Pseudo-
Dionísio. Participação ativa na 
discussão. 

Feedback: pesquisa sobre a questão da mística no debate contemporâneo 

06/05 Quem são os mais influentes pensadores, professores e 
mestres cristãos, na grande maioria católicos e importantes 
bispos, e como seus trabalhos acadêmicos foram utilizados 
como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes 

Saber reconhecer os aspectos 
ontológicos e antropológicos das 
primeiras discussões no âmbito 
do neoplatonismo cristão 

Leitura do texto do Pseudo-
Dionísio. Participação ativa na 
discussão. 

Feedback: resumo sobre a difusão do neoplatonismo no período medieval 

13/05 A figura de Máximo o Confessor (sec. VI-VII) o espírito 
filosófico mais importante depois de Orígenes no oriente 

Aprofundar o conhecimento de 
um pensador que recolhe a 

Leitura do texto do Pseudo-
Dionísio. Participação ativa na 



cristão, e seu papel decisivo na transmissão das obras do 
Pseudo-Dionísio. 

melhor herança do pensamento 
grego e da patrística cristã 

discussão. 

Feedback: formulação de uma questão para o debate e sua defesa 
 

20/06 O pensamento de João Escoto Eriugena (sec. IX), seu 
método "racional", caracterizado por uma fine hermenêutica 
das auctoritates tracionais 

Analisar a concepção 
eriugeniana da processão 
(descensus) do Uno e do retorno 
(reditus) ao Uno do multíplo.  

Leitura do texto do Pseudo-
Dionísio. Participação ativa na 
discussão. 

Feedback: um seminário sobre a obra Dos nomes divinos do Pseudo-Dionísio 

27/05 As influências do neoplatonismo cristão na obra-prima 
sistemática de João Escoto Eriugena, o Periphyseon, que 
constitui a única grande síntese especulativa da Alta Idade 
Média. 

Distinguir as caraterísticas 
principais da teologia catafática 
(afirmativa) e apofática (negativa) 

Leitura do texto do Pseudo-
Dionísio. Participação ativa na 
discussão. 

Feedback: um seminário sobre a obra Dos nomes divinos do Pseudo-Dionísio 

03/06 A busca e a contemplação da verdade em João Escoto 
Eriugena, no qual filosofia e religião, intellectus e fides, são 
momentos de um mesmo processo e têm fundamentos 
homogêneos  

Ter a capacidade de análise de 
um pensador medieval e de 
síntese do seu pensamento. 

Leitura da quaestio do Pseudo-
Dionísio. Participação ativa na 
discussão. 

Feedback: um trabalho em forma de artigo (de acordo com as normas da ABNT). 

 
 


