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RESUMO:
Esta dissertação analisará o status da matéria (hýle) no sistema filosófico de Plotino
e suas consequências divergentes. Primeiramente, partindo da análise da hierarquia das hipóstases, buscar-se-á identificar o lugar ocupado pela matéria dentro do
sistema plotiniano e a singularidade deste conceito na filosofia de Plotino. A partir
daí, tratar-se-á da natureza e da função da matéria em relação à constituição dos
seres sensíveis, tendo em vista o ordenamento das hispóstases, baseando-se, sobretudo, nos dois principais tratados que abordam o tema: Sobre as duas matérias
(II 4 [12]) e Sobre o que são e de onde vêm os males (I 8 [51]). Compreendendo, então, as dificuldades que surgem na própria filosofia plotiniana com relação à noção
de matéria e, até mesmo, suas aparentes contradições, investigar-se-á o problema
da geração/origem da matéria. Uma vez que Plotino não deixou em seus escritos
um posicionamento definitivo sobre essa questão, utilizar-se-á a análise crítica das
teses dos principais comentadores como uma tentativa de compreender as dificuldades e até mesmo apontar possíveis soluções para esse problema.
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