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Programa:  

 Deve-se compreender a filosofia clássica e helenística como uma forma de vida, 

isto é, como um conjunto de exercícios que visam à transformação pessoal com vistas à 

boa vida e à felicidade. No entanto, esses exercícios ou práticas ascéticas têm sua 

história e suas transformações em diferentes formas ao longo da antiguidade grega e 

romana. O curso apresentará algumas práticas ascéticas da Antiguidade Tardia 

especialmente aquelas vinculadas ao monasticismo cristão (III d.c. a V d.c.). A partir 

das pesquisas de Pierre Hadot e Michel Foucault, o curso analisará as práticas ascéticas 

em referência aos exercícios espirituais típicos das escolas filosóficas da antiguidade e 

do helenismo.  

 No entanto, há determinadas práticas ascéticas que parecem se diferenciar deste 

aprimoramento do self típico das escolas filosóficas, sendo mais bem compreendidas 

como atividades de formação de identidade de grupos e como meio para ganhos 

pessoais. Assim, trata-se de perceber que há práticas ascéticas que não têm influência 

direta das escolas filosóficas e apresentam outras funções e origens. O curso prevê a 

participação de alguns pesquisadores sobre as diversas práticas ascéticas da Antiguidade 

Tardia, apresentando um leque maior de abordagem e de tipos de atividades ascéticas. 

 A bibliografia básica serão Os Apoftegmas dos Padres do Deserto, texto que faz 

parte da literatura monástica, assim como A vida de Santo Antão de Atanásio e os textos 

de Evágrio Pôntico. No inicio do curso, uma bibliografia mais específica será 

apresentada. 
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Uma bibliografia completa será apresentada no início do curso. 
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