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Editorial

O presente volume tem suas origens no I Colóquio UFRGS/UFPR de 
Filosofia Antiga “Temas de Filosofia na Antiguidade”, organizado em conjunto 
pelos Programas de Pós-Graduação em Filosofia das Universidades Federais 
do Paraná e do Rio Grande do Sul. O evento ocorreu de 12 a 15 de março de 
2012, em Curitiba, com apoio financeiro da CAPES e do CNPq. Contando 
com a presença pesquisadores de diversas regiões do país e diferentes forma-
ções, o colóquio produziu uma amostra da diversidade de temas e abordagens 
dos estudos atuais acerca da Filosofia Antiga no Brasil, que ensejou a proposta 
de dedicar uma edição da Revista doispontos à Filosofia Antiga. Tal como fora o 
evento, o número da revista seria voltado à Filosofia na Antiguidade, sem restri-
ções quanto a autores, assuntos ou abordagens. 

Os artigos apresentados a seguir são o resultado da seleção feita sobre o con-
junto de trabalhos submetidos a partir do crivo dos pareceres ad hoc. A esse 
respeito, gostaríamos de ressaltar a importância do empenho dos pareceristas 
na elaboração deste volume e de expressar nossa gratidão aos especialistas que, 
sem obter nenhum ganho para além da satisfação de contribuir para o aprimo-
ramento das pesquisas em suas áreas de especialidade, dispuseram-se a avaliar os 
trabalhos submetidos. 

Os trabalhos selecionados dão testemunho do desenvolvimento recente das pes-
quisas em Filosofia Antiga no Brasil, em sua diversidade de temas e abordagens. 
Eles também atestam o crescimento do intercâmbio internacional nas pesquisas 
em Filosofia Antiga. A submissão de trabalhos por parte de pesquisadores estran-
geiros foi motivada pela visita de cooperação acadêmica dos Professores Cristina 
Viano (CNRS) e Carlo Natali (Ca’ Foscari) à UFRGS e à UFPR em 2013, o 
que foi possível graças ao apoio da CAPES e da Fundação Araucária. 

Este editorial não poderia ser concluído sem um agradecimento especial à 
Marcia Pastore, pelo extremo cuidado e pela colaboração decisiva na solução 
das dificuldades que a edição deste volume apresentou.
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