
 

 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA DA ANTIGUIDADE TARDIA (NOTURNO) 

Prof. Dr. Matteo Raschietti  

1º. quadrimestre de 2022  

Datas e horários:  N 3as. feiras das 21h00 às 23h00, 5as. feiras das 19h00 às 21h00 

 

1. OBJETIVOS 

A disciplina tem por objetivo o estudo da filosofia desenvolvida entre o Séc. III e o início da Idade 
Média. Serão investigadas as múltiplas influências, entre as quais se destaca o cristianismo, que 
vêm sobrepor-se ao projeto de síntese das filosofias aristotélica e platônica empreendida por alguns 
dos mais importantes pensadores do período. 
 

2. CONTEÚDO 

O problema do mal na filosofia de Proclo. O último representante da Filosofia Antiga, expoente do 
Neoplatonismo, dedica uma obra (De malorum subsistentia, A subsistência dos males) à natureza 
do mal, indagando se ele existe e, caso exista, qual é sua consistência ontológica. A dicotomia entre 
o mal absoluto e o mal relativo é funcional à sua dependência do bem e do ser: o primeiro só pode 
ser considerado como uma “possibilidade teorética” deduzida do segundo. 
 

3. MÉTODO 

Inicialmente será feita uma introdução sobre o Neoplatonismo, sua gênese e filósofos mais 
importantes. Em um segundo momento, como não há ainda uma tradução em português do De 
malorum subsistentia, o professor vai disponibilizá-la aos alunos, e esta constituirá o texto-base do 

curso. Além disso, as aulas serão alternadas em síncronas e assíncronas, com indicações de artigos 
e/ou livros sobre o conteúdo. 
 

4. CRONOGRAMA 

FEVEREIRO       
15 - Aula síncrona: apresentação do curso. O problema do mal no De divini nominibus do Pseudo-

Dionísio Areopagita 
17 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto (Hélio Schwartsman) 
22 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: Filosofia, religião e misticismo na Antiguidade 
Tardia: Plotino, Porfírio e Jâmblico e as diferentes nuances do neoplatonismo (Ivan Vieira Neto) 
24 - Aula síncrona: O neoplatonismo 
 
MARÇO 
03 - Aula síncrona: Plotino: filosofia, antropologia, ética e mística  
08 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: O poder absoluto do Um-bem e a eternidade 
do mal em Plotino (Deysielle Costa das Chagas). 
10 - Aula síncrona: Proclo: metafísica, teologia, epistemologia 
15 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: O desenvolvimento do sistema lógico-
filosófico de Proclo (Suelen Pereira da Cunha). 
17 - Aula síncrona: Proclo: meios de unificação, mal e teodiceia 



 

 

22 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: A constituição da realidade em Proclo (Suelen 
Pereira da Cunha). 
24 - Aula síncrona: Proclo: De malorum subsistentia (Sobre a existência dos males) 
29 - Atividade assíncrona: Leitura do cap. 7 (Mal e teodiceia) do livro: Proclo. Uma introdução, de 
R. Chlup   
31 - Atividade assíncrona: Leitura cap. 8 (A teodiceia e a edificação da alma) do livro: O problema 
do Mal: uma antologia de textos filosóficos (VV.AA.) 
 
ABRIL 
05 – Webinário 1 – Capítulos 1-10 (Sobre a existência dos males) 
07 – Encontro com o Prof. Evaniel Brás dos Santos (UFS) 
12 - Webinário 2 – Capítulos 11-26 (Sobre a existência dos males) 
14 – Encontro com a doutoranda Suelen Pereira da Cunha (UFC) 
19 - Webinário 3 – Capítulos 27-34 (Sobre a existência dos males) 
26 - Webinário 4 – Capítulos 40-49 (Sobre a existência dos males) 
28 – Atividade síncrona: A teodiceia no livro de Jó. 
 
MAIO 
03 - Webinário 5 – Capítulos 50-57 (Sobre a existência dos males) 
05 - Atividade assíncrona: Leitura cap. 2 (O mal e a onipotência) do livro: O problema do Mal: uma 
antologia de textos filosóficos (VV.AA.) 
10 - Webinário 6 – Capítulos 58-61 (Sobre a existência dos males) 
12 - Aula síncrona: Alberto Magno, Tomás de Aquino e o problema do mal. 
17 - Atividade assíncrona: Leitura cap. 7 (O problema do mal) do livro: O problema do Mal: uma 

antologia de textos filosóficos (VV.AA.) 
19 - Avaliação final 
 

5. AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de análise de textos e webinários realizados pelos alunos sobre o 
conteúdo da disciplina. 
 

6. BIBLIOGRAFIA 

BAUCHWITZ, O. F. (org.). Proclo. Fontes e posteridade. Natal: Caule de Papiro, 2018. 
CHLUP, R. Proclo. Uma introdução. Tradução: Ruan Carlos. (Disponível em PDF). 
CUNHA BEZERRA, C. Compreender Plotino e Proclo. Petrópolis: Vozes, 2006. 
CUNHA BEZERRA, C. – BAUCHWITZ, O. F. Neoplatonismo: tradição e contemporaneidade. São 
Paulo: Hedra, 2013. 
HADOT, P. Plotino ou a Simplicidade do Olhar. São Paulo: É Realizações Editora, 2019. 
LAATO, A. – DE MOOR, J.C. (ed). Theodicy in the World of the Bible. Leiden-Boston: Brill, 2003. 
NARBONNE, J.-M. Metafísica de Plotino. São Paulo: Paulus, 2015. 
PEREIRA DA SILVA, F. G. - TER REEGEN, J.G.J. - PEREIRA DA CUNHA, S. Sobre a relação 
dinâmica da realidade supra-sensível segundo Proclo. Kairós: R. Acadêmica da Prainha Fortaleza v. 

10, n. 2, 2013 
PROCLI DIADOCHI. Tria opuscula. De malorum subsistentia. Düsseldorf: Heinrich Heine 
Universität, 2013. 
PROCLO. Tria opuscula. Provvidenza, libertà, male. Paparella, D. (trad.). Milano: Bompiani, 2004. 
PROCLUS. On the existence of evil. Opsomer, J. e Steelc C. (trad.). London/New York: 2003 
PLOTINO, Enéadas. Madri: Gredos, 2001. 3 v. 
PLOTINO, Eneada II – A organização do cosmo. São Paulo: Vozes, 2010.  



 

 

VIEIRA NETO, I. Filosofia, religão e misticismo na antiguidade tardia: Plotino, Porfírio e Jâmblico e 
as diferentes nuances do neoplatonismo. Revista Archai nº5 (julho, 2010). 
VV.AA. Perspectiva filosófica. Neoplatonismo – fontes e diálogos. Vol. 49, n. 1, 2022. 
 

https://periodicos.unb.br/index.php/archai/issue/view/6


 

 

 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA DA ANTIGUIDADE TARDIA 

Prof. Dr. Matteo Raschietti  

1º. quadrimestre de 2022  

Datas e horários:  D 3as. feiras das 10h00 às 12h00, 5as. feiras das 8h00 às 10h00 

 

1. OBJETIVOS 

A disciplina tem por objetivo o estudo da filosofia desenvolvida entre o Séc. III e o início da Idade 
Média. Serão investigadas as múltiplas influências, entre as quais se destaca o cristianismo, que 
vêm sobrepor-se ao projeto de síntese das filosofias aristotélica e platônica empreendida por alguns 
dos mais importantes pensadores do período. 
 

2. CONTEÚDO 

O problema do mal na filosofia de Proclo. O último representante da Filosofia Antiga, expoente do 
Neoplatonismo, dedica uma obra (De malorum subsistentia, A subsistência dos males) à natureza 
do mal, indagando se ele existe e, caso exista, qual é sua consistência ontológica. A dicotomia entre 
o mal absoluto e o mal relativo é funcional à sua dependência do bem e do ser: o primeiro só pode 
ser considerado como uma “possibilidade teorética” deduzida do segundo. 
 

3. MÉTODO 

Inicialmente será feita uma introdução sobre o Neoplatonismo, sua gênese e filósofos mais 
importantes. Em um segundo momento, como não há ainda uma tradução em português do De 
malorum subsistentia, o professor vai disponibilizá-la aos alunos, e esta constituirá o texto-base do 

curso. Além disso, as aulas serão alternadas em síncronas e assíncronas, com indicações de artigos 
e/ou livros sobre o conteúdo. 
 

4. CRONOGRAMA 

FEVEREIRO       
15 - Aula síncrona: apresentação do curso. O problema do mal no De divini nominibus do Pseudo-

Dionísio Areopagita 
17 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto (Hélio Schwartsman) 
22 - Aula síncrona: O neoplatonismo 
24 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: Filosofia, religião e misticismo na Antiguidade 

Tardia: Plotino, Porfírio e Jâmblico e as diferentes nuances do neoplatonismo (Ivan Vieira Neto) 
 
MARÇO 
03 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: O poder absoluto do Um-bem e a eternidade 

do mal em Plotino (Deysielle Costa das Chagas). 
08 - Aula síncrona: Plotino: filosofia, antropologia, ética e mística 
10 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: O desenvolvimento do sistema lógico-

filosófico de Proclo (Suelen Pereira da Cunha). 
15 - Aula síncrona: Proclo: metafísica, teologia, epistemologia 
17 - Atividade assíncrona: Leitura e análise de texto: A constituição da realidade em Proclo (Suelen 

Pereira da Cunha). 



 

 

22 - Aula síncrona: Proclo: meios de unificação, mal e teodiceia 
24 - Atividade assíncrona: Leitura do cap. 7 (Mal e teodiceia) do livro: Proclo. Uma introdução, de 

R. Chlup   
29 - Aula síncrona: Proclo: De malorum subsistentia (Sobre a existência dos males) 

31 - Atividade assíncrona: Leitura cap. 8 (A teodiceia e a edificação da alma) do livro: O problema 
do Mal: uma antologia de textos filosóficos (VV.AA.) 

 
ABRIL 
05 – Webinário 1 – Capítulos 1-10 (Sobre a existência dos males) 
07 – Encontro com o Prof. Cícero Bezerra da Cunha (UFS) 
12 - Webinário 2 – Capítulos 11-26 (Sobre a existência dos males) 
14 – Encontro com a doutoranda Suelen Pereira da Cunha (UFC) 
19 - Webinário 3 – Capítulos 27-34 (Sobre a existência dos males) 
26 - Webinário 4 – Capítulos 40-49 (Sobre a existência dos males) 
28 – Atividade síncrona: A teodiceia no livro de Jó. 
 
MAIO 
03 - Webinário 5 – Capítulos 50-57 (Sobre a existência dos males) 
05 - Atividade assíncrona: Leitura cap. 2 (O mal e a onipotência) do livro: O problema do Mal: uma 

antologia de textos filosóficos (VV.AA.) 
10 - Webinário 6 – Capítulos 58-61 (Sobre a existência dos males) 
12 - Atividade assíncrona: Leitura cap. 7 (O problema do mal) do livro: O problema do Mal: uma 

antologia de textos filosóficos (VV.AA.) 
17 - Aula síncrona: Alberto Magno, Tomás de Aquino e problema do mal.  
19 - Avaliação final 
 

5. AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de análise de textos e webinários realizados pelos alunos sobre o 
conteúdo da disciplina. 
 

6. BIBLIOGRAFIA 

BAUCHWITZ, O. F. (org.). Proclo. Fontes e posteridade. Natal: Caule de Papiro, 2018. 
CHLUP, R. Proclo. Uma introdução. Tradução: Ruan Carlos. (Disponível em PDF). 
CUNHA BEZERRA, C. Compreender Plotino e Proclo. Petrópolis: Vozes, 2006. 
CUNHA BEZERRA, C. – BAUCHWITZ, O. F. Neoplatonismo: tradição e contemporaneidade. São 
Paulo: Hedra, 2013. 
HADOT, P. Plotino ou a Simplicidade do Olhar. São Paulo: É Realizações Editora, 2019. 
LAATO, A. – DE MOOR, J.C. (ed). Theodicy in the World of the Bible. Leiden-Boston: Brill, 2003. 
NARBONNE, J.-M. Metafísica de Plotino. São Paulo: Paulus, 2015. 
PEREIRA DA SILVA, F. G. - TER REEGEN, J.G.J. - PEREIRA DA CUNHA, S. Sobre a relação 
dinâmica da realidade supra-sensível segundo Proclo. Kairós: R. Acadêmica da Prainha Fortaleza v. 
10, n. 2, 2013 
PROCLI DIADOCHI. Tria opuscula. De malorum subsistentia. Düsseldorf: Heinrich Heine 
Universität, 2013. 
PROCLO. Tria opuscula. Provvidenza, libertà, male. Paparella, D. (trad.). Milano: Bompiani, 2004. 
PROCLUS. On the existence of evil. Opsomer, J. e Steelc C. (trad.). London/New York: 2003 
PLOTINO, Enéadas. Madri: Gredos, 2001. 3 v. 
PLOTINO, Eneada II – A organização do cosmo. São Paulo: Vozes, 2010.  



 

 

VIEIRA NETO, I. Filosofia, religão e misticismo na antiguidade tardia: Plotino, Porfírio e Jâmblico e 
as diferentes nuances do neoplatonismo. Revista Archai nº5 (julho, 2010). 
VV.AA. Perspectiva filosófica. Neoplatonismo – fontes e diálogos. Vol. 49, n. 1, 2022. 

  

https://periodicos.unb.br/index.php/archai/issue/view/6

