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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PATRÍSTICA DA REDE LATINO-AMERICANA 

DE FILOSOFIA MEDIEVAL REFERENTE AO ANO DE 2022 

Em 16 de outubro de 2021 a Coordenação Geral da Rede, após consultar os 

coordenadores nacionais, enviou a todos os membros um texto sobre as Bases 

Organizativas das Comissões Temáticas de Trabalho. A partir desse texto a Comissão 

de Patrística, composta por Julián Barenstein (Buenos Aires), Giannina Burlando 

(Santiago, Chile), Jorge Augusto da Silva Santos (o Bento, Vitória, Brasil) e João Lupi 

(Florianópolis, Brasil, coordenador da comissão) elaborou uma proposta de atividades 

que foi aprovada pela Directiva de Coordenadores Nacionais da Rede em 4 de 

dezembro. Em resumo, a proposta considerava que, sendo poucos os membros plenos 

da Rede LAFM que se dedicam aos estudos patrísticos, deveria começar por ampliar o 

seu âmbito de ação incluindo todos aqueles que, na América Latina, são professores ou 

pesquisadores de Patrística. Para isso, e com a finalidade de oferecer um instrumento de 

trabalho, prático, simples e útil, com o qual se facilite o conhecimento mútuo e o 

intercâmbio entre patrólogos latino-americanos, a Comissão decidiu compor um 

Diretório, ou lista organizada, em que constem os nomes dos interessados em participar 

nela, incluindo os dados básicos a seu respeito: instituição onde trabalha ou de que é 

membro, áreas preferenciais de pesquisa e de ensino, endereço de email: são os dados 

suficientes para que se possa convidar alguém para compor uma comissão, fazer uma 

avaliação, ou participar de um colóquio. Foram convidados inicialmente aqueles que 

constam das listas de membros da Associação Internacional (AIEP/IAPS) e da 

Associação Brasileira (ABEPatri): a todos os indivíduos contactados se pediu permissão 

para incluir seus nomes na lista (alguns ainda não responderam),  Cerca de metade dos 

consultados concordou em ter seu nome incluído no Diretório, pelo que ao final de 2022 

a lista era composta por uma centena de nomes de patrólogos, residentes na Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia e México, e estávamos em contato com patrólogos de Uruguai, 

Paraguai e Costa Rica. Incluímos na lista algumas pessoas que, pela sua atividade têm 

uma rede ampla de relacionamentos e podem ajudar a melhorar o Diretório; dadas as 

características da comissão, como parte da Rede LAFM, também incluímos algumas 

pessoas cuja prioridade não é a Patrística, mas a Filosofia Medieval. Em 2023 

pretendemos continuar a busca por nomes de patrólogos, com o objetivo (ideal) de até 

final de 2023 ter pelo menos um representante em cada país, e alcançar cerca de 

trezentos integrantes do Diretório. Para conseguir encontrar e contactar os estudiosos de 

Patrística já começamos o relacionamento com Faculdades de Teologia, mas as 

respostas são lentas. Entre os objetivos previstos para este ano estão o complemento de 

informações relativos a revistas e a coleções de traduções, e a possibilidade de realizar 

um colóquio de âmbito continental. O recente surgimento da Rede Latino-americana de 

Estudos Patrísticos veio oferecer possibilidades de colaboração que podem auxiliar à 

execução dos nossos projetos e objetivos. 

Assinado: João Lupi, Giannina Brulando, Julián Barenstein, Jorge Silva Santos.  

 


