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XXVII SEMINÁRIO DE ESTUDOS CLÁSSICOS DA UFF

CIVILIZAÇÃO E VIOLÊNCIA

O Seminário de Estudos Clássicos da UFF é realizado no Instituto de Letras (IL-UFF)

há mais de 30 anos. Esperamos, com mais esta edição do SEC, organizada pelo Laboratório

de Estudos Clássicos (LEC-UFF), consolidar a posição da UFF como local privilegiado de

discussão de temas ligados à área de Estudos Clássicos no Brasil.

A escolha do tema para o seminário deste ano – Civilização e Violência – provém do

desejo de colocar em discussão algumas relações entre formas de violência e os chamados

processos civilizadores, uma vez que a história nos mostra que os atos civilizatórios foram

também atos de barbárie.

Sobre o tema, vale citar o que escreveu recentemente Claudio Oliveira [1]: “Em O

Mal-estar na Civilização, Freud nos mostrou que o processo civilizatório implica várias

formas de frustração para […] os impulsos de violência, destruição e agressividade que

constituem todos os seres humanos. Para [Freud], ‘[…] em todos os seres humanos se acham

tendências destrutivas, ou seja, antissociais e anticulturais, […]’. Como essas tendências não

são totalmente elimináveis pelo processo civilizatório, suas esperanças [de] uma civilização

completamente livre delas são pequenas, mas ele acredita que ‘se for possível converter em

minoria a maioria que hoje é hostil à cultura, muito se terá alcançado, talvez tudo o que se

pode alcançar’.”

Assim, na esteira também de Norbert Elias, queremos com esse evento repensar nosso

atual “mal-estar” civilizacional.

Em virtude das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19, o 27º

SEC-UFF está sendo  realizado de forma totalmente remota.

A programação, que se realiza entre 10/março e 28/abril, esta composta por 3

conferências, 3 mesas-redondas e 3 sessões de comunicações paralelas, além de 1 minicurso.

Veja a programação completa com os resumos de todas as atividades nas próximas páginas.

Um bom 27º SEC-UFF a todos.

Comissão de organização do

LABORATÓRIO DE ESTUDOS CLÁSSICOS (LEC-UFF)

Beethoven Alvarez

Fábio Cairolli

Maria Fernanda Gárbero
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BREVE HISTÓRIA DO SEC/UFF

(atualizada para a 27ª edição)

A história de mais de 30 anos do Seminário de Estudos Clássicos da UFF remonta a 1985,

quando, na 37ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),

funda-se a SBEC (Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos). Antes mesmo da 1ª Reunião

Anual da SBEC em 1986, organizam-se Subsecretarias Regionais para serem órgãos de

coordenação local e apoio à Secretaria Geral da SBEC, naquele momento, sediada na UFMG,

em Belo Horizonte. Uma dessas Subsecretarias é a SE3 (Estado do Rio de Janeiro, exceto

capital), que ainda em 1985 organiza o Seminário de Estudos Clássicos, em conjunto com a

UFF. Durante os primeiros anos do estabelecimento da SBEC, a SE3 realiza com a UFF

ainda mais dois eventos nos mesmos moldes: o II e III Seminário de Estudos Clássicos, em

1986 e 1987.

Depois, até 2008, de uma forma irregularmente anual, um total de vinte edições do Seminário

são organizados na UFF (com algumas parcerias) pelos docentes dos setores de Letras

Clássicas do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (GLC-UFF) do IL-UFF.

A partir de 2010, os professores do GLC com apoio, na época, do CEIA-UFF (Centro de

Estudos Interdisciplinares da Antiguidade) realizam mais três edições do SEC, que passou a

ter uma periodicidade bienal.

Em 2016, em função de um grande movimento social e estudantil contrário à então PEC 241

do Governo Federal, decidiu-se por não se organizar a 24ª edição do evento naquela

oportunidade, quando, então, se poderiam comemorar os 30 anos do Seminário de Estudos

Clássicos da UFF. Tal comemoração foi realizada no ano seguinte, em 2017, com o 24ª

Seminário, que tinha como oportuna temática “Crises e transformações: ontem e hoje”.

Em 2018, realizamos o 25º Seminário, com o tema “Fluxo de ideias: cartas e viagens”. A

proposta foi discutir a circulação do pensamento na Antiguidade e pensar como isso

influencia nossa forma de trocar informações até hoje. Não podemos deixar de pensar nas

atualíssimas “fake news”.
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Em 2019, o evento passou a ser realizado pelo “Laboratório de Estudos Clássicos”

(LEC-UFF), grupo de pesquisa certificado pelo CNPq. Desta vez, o Seminário, com apoio do

edital CAPES-PAEP, tratou da temática “O povo e as relações de poder na Antiguidade”.

O 27º SEC-UFF teria sido realizado em setembro de 2020, porém em virtude das restrições

sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19, o evento foi transferido para 2021 e, desta

vez com apoio do POSLING-UFF e da FAPERJ, está sendo realizado de forma totalmente

remota.

Beethoven Alvarez

Professor de Língua e Literatura (UFF)

Lista das edições anteriores do SEC-UFF até 2000

XXVI (2019) O povo e as relações de poder na Antiguidade

XXV (2018) Fluxo de ideias: cartas e viagens

XXIV (2017) Crises e transformações: ontem e hoje

XXIII (2014) Representações e Apropriações da Natureza na Antiguidade

XXII  (2012) Narrativa e Ficção

XXI (2010) Amizade e Política na Antiguidade

XX (2008) Prazer e Moral no Mundo Antigo

XIX (2007) A Sociedade na Antiguidade: Religião, Desejo e Poder

XVIII (2004) Paixão antiga, teoria contemporânea

XVII (2003) Apropriação da Antiguidade pelo Mundo Contemporâneo

XVI (2001) Leituras da Antiguidade Greco-Romana

XV (2000) Língua e Pensamento na Antiguidade
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

10 de março, quarta-feira, 15h
Conferência Abertura: Gladiatura, morte e poesia: alguns comentários sobre o ‘Livro dos

Espetáculos’, de Marcial

João Angelo Oliva Neto (USP)

17 de março, quarta-feira, 15h
Mesa-redonda 1: Ambiguidade e conflito: novas leituras

Edson Martins (UFV)

Eduardo Freitas (UFRJ)

Charlene Miotti (UFJF)

Mediação: Beethoven Alvarez (UFF)

24 de março, quarta-feira, 15h e 17h
Mesa de comunicação 1: 15h

Mediação: Eduardo Freitas (UFRJ)

● A narrativa episódica das Pós-homéricas de Quinto de Esmirna: ataques e defesas

Rafael Semedo (USP)

● Scyla e Caríbdis: um imaginário de violência monstruosa no mar

Camila Alves Jourdan (UFF)

● A função da µνηµόσυνον na tradução do catasterismos de Eratóstenes

Eduardo Duarte Moreira (UFRJ)

Mesa de comunicação 2: 15h

Mediação: Greice Drumond (UFF)

● O mal-estar nos Estudos Clássicos

Rafael Guimarães Tavares da Silva (UFMG)

● A arquitetura romana como projeto de civilização em Asterix e o Domínio dos

Deuses (2014)

Guilherme Moerbeck (UERJ)
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● A recepção crítica do mito de Prometeu no rap de Beni: reflexões sobre raça e

identidade

Karoline de Lima Gomes (UFRJ)

● A adaptação literária da Eneida de Virgílio para crianças e jovens no Brasil

Mariana Correia Jabor (UFRJ)

Mesa de comunicação 3: 17h

Mediação: Glória Onelley (UFF)

● “Malandro é malandro, mané é mané”: violência e justiça na Grécia arcaica

Mariana Figueiredo Virgolino (UFF)

● Um cotejo por contraste: o crime de adultério no direito ático e no direito brasileiro

contemporâneo

Matheus Guarino de Almeida (UFF)

● A metáfora do devorador da cidade no fragmento 129v. de Alceu

Carlos Augusto Menezes Maia (UFRJ)

Mesa de comunicação 4: 17h

Mediação: Maria Fernanda Gárbero (UFRRJ)

● Mulheres violadas na narrativa de Tito Lívio (Ab urbe condita, l.1)

Mariana de Azevedo Santana Gomes (UNIRIO)

● Simbolismo e representações femininas presentes em a Sogra e a Vida Invisível, de

Eurídice Gusmão

Bianca Souza de Araujo Pinheiro (UEA)

● Violência e silenciamento de Filomela, em Ovídio, e Lavínia, em Shakespeare

Fernanda da Silveira Magalhães (UEA)

● Uma leitura comparativa da personagem Circe em Homero e Madeline Miller

Gabriela Souza Farias de Azevedo (UFRRJ)
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31 de março, quarta-feira, 15h
Mesa-redonda 2: O trágico e a tragédia: cenas de uma civilização violenta

Orlando Luiz de Araújo (UFC)

Eduardo Losso (UFRJ)

Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (UFMG)

Mediação:  Maria Fernanda Gárbero (UFRRJ)

06 de abril, terça-feira, 15h
Minicurso: Aula 1

07 de abril, quarta-feira, 15h
Conferência 2: Redemptive hegemony and ritual violence in Roman religion

(palestra em inglês)

Andrzej Gillmeister (University of Zielona Góra, Polônia)

08 de abril, quinta-feira, 15h e 17h

Mesa de comunicação 5: 15h

Mediação: Renata Cazarini (UFF)

● Um saber de fúria nas tragédias de Sêneca

Sergio Maciel Junior (UFPR)

● Meus inimigos são os seus inimigos: violência e justiça na Medeia de Eurípides

Thais Portansky de Lima (UNIFESP)

● Medeia e a medida: disputas e ações por uma urbe

Julia de Melo Amaral (UFF)

Leticia Lyra Acioly (UFF)

Thiago Oliveira Gonzalez Lopez (Unicamp)

● A passagem da democracia à tirania e a cidade sonhada no Cármides

Bianca Vilhena Campinho Pereira (PUC-Rio)
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Mesa de comunicação 6: 15h

Mediação: Fábio Cairolli (UFF)

● O direito, a república e a violência: uma análise do discurso teórico-jurídico de

Cícero e Labeão

Márlio Aguiar (UFSC)

● Alegoria na fábula 1.2 de Fedro: codificações seguras da crítica

Gabriel Castilho de Andrade Gil (UFMG)

● Visões sobre as falhas de Apolo nas Metamorfoses de Ovídio

Luiz Pedro da Silva Barbosa (UFRJ)

● Las sabinas en el campo de batalla

Maricel Radiminski (FFUL/UBA)

Mesa de comunicação 7: 17h

Mediação: Renata Cazarini (UFF)

● Recepção crítica, tradução ativista: Afterlife de Jocasta

Renata Cazarini de Freitas (UFF)

● Promessas, ingratidão e perfídia – Medeia vê Jasão

Bruna Gomes Castro da Silva (UFF)

● A guerra no campo de prisioneiras: o espólio dardânio

Érica Marques de Sant’ Anna (UFF)

● Representações da violência nas tragédias senequianas

Zelia de Almeida Cardoso (USP)

Mesa de comunicação 8: 17h

Mediação: Glória Onelley (UFF)

● O “massacre dos magos” e a dupla natureza dos mágoi nas Histórias de Heródoto

Gabriel Paredes Teixeira (UFRJ)

● Considerações acerca do tratado Sobre a Música atribuído a Plutarco: a música

como alternativa à guerra

Felipe Nascimento de Araujo (UERJ)

● Emulação, inveja e justiça em Trabalhos e Dias de Hesíodo

Saulo Santana de Aguiar (UFPB)

● Violência e contenção da covardia em esparta

Gabriel Cabral Bernardo (USP)
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13 de abril, terça-feira, 15h
Minicurso: Aula 2

14 de abril, quarta-feira, 15h
Mesa-redonda 3: Memória e violência na Antiguidade

Renata Garraffoni (UFPR)

Deivid Valério Gaia (UFRJ)

Luisa Severo Buarque de Holanda (PUC-RJ)

Mediação: Alexandre Moraes (UFF)

20 de abril, terça-feira, 15h
Minicurso: Aula 3

22 de abril, quinta-feira, 15h e 17h

Mesa de comunicação 9: 15h

Mediação: Leonardo Kaltner (UFF)

● Entre culturas e barbáries: a Epistula Nuncupatoria de Anchieta

Leonardo Ferreira Kaltner (UFF)

● Plutarco e Cícero: o gênero biográfico e o conceito de humanitas

Stephanie Cunha dos Santos da Silva (UFF)

● Schola Aquitanica: a história de uma edição bilíngue, séculos XVI, XIX e XXI

Melyssa Cardozo Silva dos Santos (UFF)

● Cícero e as tentativas de construir uma biografia

Alessandro Carvalho da Silva Oliveira (UFES)

Mesa de comunicação 10: 15h

Mediação: Alexandre Moraes (UFF)

● “Por que eu, Andrômeda, fui ter por sorte um quinhão de males”: a

conectividade sociocultural entre a Grécia e Cuxe

Marina Pereira Outeiro (UERJ)
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● Entre usos e abusos: processos de identificação, destruição e preservação do sítio

arqueológico de Cartago

Geovani dos Santos Canuto (PPGARQ-USP)

● Gallis magis quam romanis similes: os irmãos Fábios e o trágico destino de Roma

(Lívio, Ab urbe cond., v. 35-39)

Priscilla Adriane Ferreira Almeida (Fundação Torino)

● Repensando a História Augusta: fonte crível (ou manipulada) para os estudos da

antiguidade clássica?

Renato Cardoso Corgosinho (PUC-MG)

Mesa de comunicação 11: 17h

Mediação: Fábio Cairolli (UFF)

● Dos cadernos Progymnásmata aos Excerpta Controversiae

Letícia Maria Quintella Viana (UFPE)

● Amizade e justiça no Lélio de Cícero

Bruno Amaro Lacerda (UFJF)

● Suauis loquellas (Lucr. 1.39): o discurso da coexistência pacífica epicurista em

meio às guerras civis romanas do século I AEC

Maria de Nazareth Eichler Sant’ Angelo (UNIRIO)

● Linguagem e filosofia: a interpretação do discurso filosófico de Sêneca (Epístola

LXXV) em meio a retórica clássica greco-romana

Fladmar Vieira Barbosa Junior (UEA)

13 de maio, quinta-feira, 15h
Conferência de Encerramento: Theatrum Belli: sobre a ideia da guerra como teatro em

Roma antiga

Isabella Tardin Cardoso (UNICAMP)
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RESUMOS

Conferência de Abertura

GLADIATURA, MORTE E POESIA: ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE O

“LIVROS DOS ESPETÁCULOS”, DE MARCIAL

João Angelo Oliva Neto (USP)

O Livro dos Espetáculos, de Marcial, celebra a inauguração do Anfiteatro Flávio, o Coliseu,

em Roma. Os epigramas, que descrevem espetáculos no Coliseu, como combate de

gladiadores, combate de feras, naumaquias, mas também, para o que aqui importa, “combate”

entre homens e feras, valorizam temas e situações violentas hoje estranhos e de fato

inadmissíveis à poesia e aos valores contemporâneos. O que ler nesses poemas, como e por

que os ler pode ser objeto de pertinentes reflexões.

Conferência

REDEMPTIVE HEGEMONY AND RITUAL VIOLENCE IN ROMAN RELIGION

Andrzej Gillmeister (University of Zielona Góra, Polônia)

(palestra em inglês)

In my talk I would like to describe the Roman ritual of evocatio in the anthropological

category of crisis and violence. By analyzing the evocation of Yahweh carried out by Titus

during the siege of Jerusalem, present this rite as an example of the activity of Roman

‘redemptive hegemony’, and one of the elements involved in the transformation of Roman

religion which tried to answer the new calls connected with the transformation of the Roman

state and religion during the age of conquest.
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Conferência de Encerramento

THEATRUM BELLI: SOBRE A IDEIA DA GUERRA

COMO TEATRO EM ROMA ANTIGA

Isabella Tardin Cardoso (UNICAMP)

A expressão “teatro da guerra” (theatrum belli) tem seu primeiro registro em tempos 

modernos. Em referência a Roma antiga ela ora designa metaforicamente atividades militares 

que os romanos desenvolviam durante a época imperial (o “Kriegstheater” na História do 

Império Romano de Theodor Mommsem, 1882/86), ora sublinha o sentido de espaço (um 

território), de conhecimento (a técnica de representar e planejar as ofensivas militares), ou 

mesmo a tentativa de controle dos violentos e surpreendentes eventos das operações bélicas 

que encenavam as estratégias planejadas (Eduard Kallee, 1889). Mas, até que ponto e de que 

modo os romanos mesmos concebiam sua guerra como um teatro? Até que ponto ponto, e 

com que sentidos, sua poesia dramática traria ao palco tal concepção? Observando versos 

colhidos da comédia de Plauto e da tragédia de Sêneca, e valendo-nos ainda da crítica 

poética de Horácio, gostaria de convidá-los a apreciarmos juntos o que a metáfora do teatro 

pode nos dizer sobre a representação da guerra e do teatro e, em última análise, sobre as 

fronteiras poéticas da violência na civilização romana.

Mesa-redonda 1

AMBIGUIDADE E CONFLITO: NOVAS LEITURAS

Mediação: Beethoven Alvarez (UFF)

AMBIGUIDADE E CONFLITO NO CORAÇÃO DO BRASIL: TIRADENTES OU

PROMETEU ENCADEADO NA PERSPECTIVA DE MACHADO DE ASSIS

Edson Martins (UFV)

No dia 24 de abril de 1892, Machado de Assis escreve na Gazeta de Notícias uma crônica em

que não apenas exalta a bravura de Tiradentes, mas o equipara como herói, em importância

mito-poética e cosmogônica, à figura de “Prometeu Encadeado”. Em minha fala, abordarei

como essa releitura da figura histórica de Tiradentes é construída pelo cronista e ficcionista
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ímpar, que Machado é, a partir das concepções de mito como narrativa tradicional

(BURKERT, 2001) e de história, a partir da análise da própria palavra-obra machadiana. Ao

mesmo tempo, buscarei demonstrar como a inserção desses fragmentos de cultura clássica

estão intimamente ligados ao projeto literário e cultural machadiano de emulação dos

clássicos antigos e modernos, neste caso, por meio da releitura de um personagem axial da

História do Brasil.

TOMAR A PALAVRA NA CRISE:

CÍCERO NO PRO SEX. ROSCIO AMERINO

Eduardo Freitas (UFRJ)

Cícero figura na tradição cultural, em grande medida, como orador e homem de letras. Na

recepção de sua vasta obra ligada à oratória, uma linha de grande força consiste mesmo em

ressaltar os aspectos artísticos de seus discursos e o tratamento que dá à arte retórica,

deixando-se de lado os elementos socioculturais contemporâneos aos quais as palavras

remetiam. Fugindo um pouco dessa prática, será feita uma breve leitura do discurso que

Cícero teria proferido em favor de Sexto Róscio Amerino, ainda no início de sua carreira

pública, quando o ambiente político em Roma degenerava em calorosas e violentas disputas.

Sexto Róscio foi acusado de parricídio por pessoas interessadas em adquirir suas

propriedades por um preço muito abaixo do estimado, valendo-se de influência política e de

relações com o ditador Sula. Aqui, trata-se chamar atenção para as figurações discursivas

dessas tensões, focando as relações entre os recursos oratórios de que Cícero lança mão e a

representação do clima hostil contemporâneo, com vistas a defender os interesses de Sexto

Róscio.

LITERATURA CLÁSSICA COMO VIA DE

EMPODERAMENTO E RESISTÊNCIA À BARBÁRIE

Charlene Miotti (UFJF)

Num momento em que a pertinência dos Estudos Clássicos (e sua epistemologia) na

formação de sujeitos para um novo milênio vem sendo incisivamente (e com certa razão)

questionada, buscarei apresentar alguns exemplos de como as literaturas grega e latina podem

colaborar para a construção de debates necessários no mundo contemporâneo, marcado por

tragédias, violências e movimentos autoritários de todo reconhecíveis para os leitores dos

clássicos. Esquivando-me do simples proselitismo pela cultura erudita e abordando as

civilizações do passado “no que tiveram de bom e no que tiveram de mau” (parafraseando
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Ítalo Lana), proponho uma leitura “engajada” de obras que compõem o curriculum básico dos

fundamentos de literatura antiga: a Ilíada de Homero, a Teogonia de Hesíodo, a poesia mélica

arcaica (cânone dos 9 poetas), a Medeia de Eurípides, o De Amicitia de Cícero, os Carmina

de Catulo, a Eneida de Virgílio e a Arte Poética de Horácio. Ao perceber que certos aspectos

desses textos podem funcionar como mote para discussão sobre assuntos sensíveis do nosso

cotidiano (misoginia, intolerância religiosa, imigração e homofobia, por exemplo),

permitindo às/aos estudantes externar suas angústias coletivamente entre seus pares, passei a

coletar dados sobre afeto e humor autodeclarados por elas/es após cada aula. Essa abordagem

produziu resultados positivos no aprendizado — como pretendo mostrar –, tendo estimulado

a expressão de suas opiniões e a negociação em pequenos grupos por soluções conjuntas. Em

última análise, acredito que uma vivência inclusiva em sala de aula também pode ser um fator

relevante para a contenção da evasão, um dos entraves para a democratização efetiva da

educação superior iniciada em 2012, quando o sistema de cotas raciais e sociais para as

universidades públicas foi sancionado como parte de uma estratégia governamental mais

ampla para reduzir a desigualdade em nossa sociedade. O direito à literatura (antiga, por que

não?) as/os incentiva a avaliar em perspectiva a dimensão das opressões mais variadas a que

o gênero humano já se viu submetido: e isso é mais oportuno do que se costuma pensar.

Mesa-redonda 2

O TRÁGICO E A TRAGÉDIA:

CENAS DE UMA CIVILIZAÇÃO VIOLENTA

Mediação: Maria Fernanda Gárbero (UFRRJ)

AS LÁGRIMAS DE TÂNTALO:

A TRAGÉDIA DE GREGOS E BÁRBAROS

Orlando Luiz de Araújo (UFC)

Na tragédia grega, a sabedoria prática e a razão se contrapõem às pulsões e à desmedida

humana. O pensamento de filósofos como Parmênides e Heráclito e as reformas como as de

Sólon, Clístenes e, mais tarde, de Péricles possibilitaram o predomínio da democracia na

Atenas do século V a.C. Nesse contexto plural e efervescente, surge a tragédia, desvelando as

tensões e contradições presentes nas instituições humanas. Ela, que tem lugar nas
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comemorações dedicadas ao deus Dioniso, torna-se responsável por indagar o mito, ainda que

lhe permaneça fiel. A tragédia põe, em cena, questões relativas ao homem e à sua natureza

ambígua. Se a narrativa mítica e a epopeia não apresentam uma visão problemática do

homem, cabe à tragédia fazê-lo. O homem, que é posto em questão, é aquele atingido por sua

própria desmedida, o herói que ultrapassa seu limite e vai além de suas pulsões. Assim, não é

apenas o caráter ou a natureza do homem que está sob investigação, mas também sua forma

de agir, quando essa é contrária aos seus interesses. Em Persas e em Sete contra Tebas, de

Ésquilo, Xerxes e Etéocles, motores da guerra, terminam por levar suas cidades à ruína; na

Antígona sofocliana, a razão de Creonte o arrasta para os infortúnios, e em Bacantes, de

Eurípides, Penteu é massacrado por Dioniso. Neste sentido, o debate trágico põe, no palco

ateniense, o homem dotado de certa liberdade de ação, mas submetido a forças

incontroláveis, visto que ele não consegue entender ou ouvir os apelos à sabedoria. Portanto,

a questão que se coloca, nesta comunicação, é como o herói da tragédia ateniense percebe o

mundo em torno de si e como se acomoda e tem acesso às forças criadoras da violência e do

mal causadas não somente pela guerra, mas pelas pulsões de vida e de morte e as interdições

relacionadas a elas.

ENTERRO PROIBIDO OU PREMATURO: IMPASSES DE COVEIRO

Eduardo Losso (UFRJ)

Em Antígona de Sófocles, a desaprovação do enterro de Polinice, estipulada pelo tirano

Creonte, revoltou Antígona, que desobedeceu a ordem, motivo pelo qual o tio ordenou que

ela fosse enterrada viva. A proibição do sepultamento do irmão e o ordenamento do enterro

prematuro da irmã cria uma atmosfera mórbida de indistinção entre o mundo dos mortos e

dos vivos ligada ao ambiente incestuoso familiar. Por sua vez, no conto “A queda do solar de

Usher”, de Edgar Allan Poe, o protagonista Roderick Usher se engana sobre a morte da irmã,

Madeline, e produz um enterro prematuro dela. Tal elo trágico entre irmãos de gêneros

diferentes reconfigura o modelo sofocliano dentro do contexto ficcional gótico. As duas obras

clássicas, uma antiga, outra moderna, serão fundamentos comparativos para pensar uma

terceira obra do simbolismo brasileiro pouco conhecida: Esquifes, de Dario Vellozo, conjunto

de poemas em prosa em que a figura do coveiro e a imagem do caixão mortuário é recorrente

como sugestão do espírito eremítico e melancólico do poeta simbolista.
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ESPELHO, ESPELHO MEU, EXISTE ALGUÉM MAIS BÁRBARO DO QUE EU?

Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (UFMG)

Vamos comentar rapidamente a estrutura quiasmática em que estão estabelecidas as

personagens Hécuba e Polimestor na tragédia euripidiana dedicada à derrocada da soberana

de Troia. No espelho, o jogo da violência humana, espelhada pela compaixão (sentimento da

dor do outro), mostra a fragilidade do espectador. A ambiguidade dos sentimentos sugerem:

eu sou você amanhã.

Mesa-redonda 3

MEMÓRIA E VIOLÊNCIA NA ANTIGUIDADE

Mediação: Alexandre Moraes (UFF)

ENDIVIDAMENTO, CRISE E VIOLÊNCIA: UM OLHAR

SOBRE A ROMA DO SÉCULO I A.C.

Deivid Valério Gaia (UFRJ)

O século I a.C. é, certamente, um dos períodos da história romana mais interessantes para o

estudo da vida financeira e isso se deve, em especial, à documentação ciceroniana. Autores

da época republicana como César, Salústio e, posteriormente, da época imperial, como

Suetônio, Tácito e Dion Cássio apresentaram em seus escritos o difícil contexto

socioeconômico do último século da República, recheado de problemas ligados ao

endividamento da sociedade romana. O objetivo desta comunicação é apresentar, a partir dos

autores supracitados, algumas questões relativas à violência e ao endividamento na cidade de

Roma em dois contextos específicos: o da Conjuração Catilinária (63 a.C.) e o da Guerra

Civil (49-45 a.C.), dando destaque aos episódios de violência e ao comportamento dos

poderes públicos na tentativa de remediação das crises financeiras.
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OS GLADIADORES NAS PAREDES E POMPEIA:

ENTRE A MEMÓRIA E A VIOLÊNCIA

Renata Garraffoni (UFPR)

O objetivo central desta palestra é explorar a relação entre memória e violência a partir dos

grafites sobre jogos de gladiadores que se encontram nas paredes de Pompeia. Os grafites,

por serem inscrições efêmeras e expressão imediata de sentimento, é um tipo de

documentação bastante particular. Durante décadas considerados de menor valor entre os

epigrafistas, hoje, a partir de novas perspectivas teóricas, em especial as que as analisam em

seu contexto espacial, se tornaram referências importantes para o estudo do cotidiano das

pessoas comuns que passaram por essa cidade romana no início do Principado. A partir de

pesquisas recentes que destacam a relação entre a memória e a escrita popular, procurarei

demonstrar como essas inscrições constituem um rico corpus documental para diferentes

percepções acerca do fenômeno da gladiatura.

DIALÉTICA DA MEMÓRIA NO TIMEU DE PLATÃO

Luisa Buarque (PUC-Rio)

No livro intitulado La mémoire, l’histoire, l’oubli (‘A memória, a história, o esquecimento’),

Paul Ricoeur propõe evitar tanto o excesso de memória quanto o excesso de esquecimento

por meio daquilo que ele chama de «política da justa memória». Analisando os usos e os

abusos da memória, mas também as negligências oriundas do esquecimento e do recalque, ele

procura um equilíbrio que possa pautar a História enquanto disciplina e enquanto prática

cívica. Nesta comunicação, proponho encontrar no prólogo do Timeu de Platão alguns

elementos simbólicos que podem ser lidos pela ótica da dialética de Ricoeur. Mais

especificamente, elementos que colorem a história narrada por Crítias sobre o aprendizado de

Sólon, junto aos sacerdotes egípcios, a respeito de seus antepassados longínquos, habitantes

da virtuosa Atenas de um passado remoto. O relato de Crítias é especialmente fecundo no que

diz respeito aos temas da transmissão histórica e memorial, da autoridade da fala e da retórica

narrativa. Mas, além disso, é também povoado de imagens que apontam para as várias

possíveis relações com o passado : de um lado, métodos de estocar e transmitir histórias entre

os velhos sacerdotes egípcios; de outro, catástrofes que condenam os atenienses ao eterno

recomeço e fazem deles crianças desmemoriadas. Em suas entrelinhas, uma possível

interpretação dialética da faculdade da memória e da composição da História.
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Minicurso

PESQUISA TEATRAL PARA A AULA E PARA O PALCO

Renata Cazarini de Freitas (UFF)

Juliana Veras (dramaturga, diretora e atriz da Companhia Crisálida)

Emerson de Paula (Unifap)

Como se faz pesquisa em teatro antigo, dentro e fora da universidade, e até que ponto esta

atividade se reflete nas montagens presenciais e na plataforma digital é o foco deste

minicurso. Do ponto de vista prático, serão apresentadas metodologias aplicadas à pesquisa

teatral. Do ponto de vista teórico, será estimulada a discussão sobre o cânone clássico da

dramaturgia, como ele é revisitado e se pode e deve ser renovado. Os dramaturgos trarão

exemplos de situações de performance durante o isolamento social decorrente da pandemia

de COVID-19. Interessa neste curso tratar da pesquisa e produção dramatúrgica em torno do

teatro antigo na cena que extrapola o eixo Rio-São Paulo, daí a presença da produção do

Amapá e do Ceará: frente ao universalismo do drama da Antiguidade, enxergamos a

relevância da cultura local.

Mesa de comunicação 1

A  NARRATIVA EPISÓDICA DAS PÓS-HOMÉRICAS

DE QUINTO DE ESMIRNA: ATAQUES E DEFESAS

Rafael Semedo (USP)

As Pós-homéricas de Quinto de Esmirna são um épico da Antiguidade tardia grega (c. 3 d.C.)

que emula o estilo da poesia homérica e retrata os eventos ocorridos entre a Ilíada e a

Odisseia. Nele, encontram-se famosas passagens como a morte de Aquiles, o suicídio de

Ájax, o cavalo de madeira e o saque de Troia. No século passado, recebeu críticas de

importantes estudiosos, que consideravam-no, por exemplo, “infantil” (Wilamowitz, 1905),

ou um “pastiche anêmico completamente desprovido de vida” (Lloyd-Jones, 1969). A partir

dos anos 2000, entretanto, estudos sobre o épico de Quinto têm ganhado força, e novas

leituras mais positivas têm surgido a respeito de suas qualidades. Nesta comunicação,
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apresento uma das óticas pelas quais as Pós-homéricas podem ser consideradas inferiores em

comparação com a Ilíada e a Odisseia: sua estrutura narrativa episódica, isto é, a ausência de

um eixo central que funcione como pilar de sustentação para o poema como um todo.

Exponho os ataques por conta de tal “questão episódica”, bem como apresento soluções que

permitam analisar a obra por um prisma mais favorável neste quesito.

Palavras-chave: Pós-homéricas; Antiguidade tardia; poesia épica.

SCYLA E CARÍBDIS: UM IMAGINÁRIO DE

VIOLÊNCIA MONSTRUOSA NO MAR

Camila Alves Jourdan (PPGH-UFF)

O mar é representado pelos helenos como meio inóspito e com características vinculadas ao

ambiente selvagem, ou seja, afastado do “mundo civilizado” que se configura na pólis. Neste

ambiente que apresenta constantes perigos aos navegadores, as monstruosidades forjadas

pelos gregos somam-se às dificuldades a serem enfrentadas. O mar está repleto desses

monstros. Nossa apresentação busca investigar as monstruosidades Scyla e Caríbdis a partir

de suas características fixadas na documentação textual dos períodos arcaico e clássico. Para

tanto, nos debruçamos sobre seus aspectos destrutivos e perigosos, que imputam uma morte

violenta.

Palavras-chave: Grécia Antiga; monstros; mar.

A FUNÇÃO DA ΜΝΗΜΌΣΥΝΟΝ NA TRADUÇÃO

DO CATASTERISMOS DE ERATÓSTENES

Eduardo Duarte Moreira (UFRJ)

O objetivo desta comunicação é apresentar uma proposta de tradução de trechos da obra

"Catasterismos", de Pseudo-Eratóstenes, e discorrer a respeito da ideia de μνημόσυνον,

encontrada em alguns capítulos da obra. O título catasterismos indica a ação de transformar

em estrelas seres vivos ou objetos inanimados. Trata-se de narrativas curtas a respeito das

origens míticas das estrelas e das constelações, distribuídas em 44 capítulos. A obra em si,

provavelmente do século III a.C., é um epítome, cuja autoria foi atribuída pelos antigos a

asasas
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Eratóstenes de Cirene: matemático, geógrafo, astrônomo e bibliotecário-chefe da biblioteca

de Alexandria. Os capítulos cuja tradução apresentaremos e comentaremos são os

correspondentes às narrativas de Pseudo-Eratóstenes sobre Órion e Escorpião.

Palavras-chave: Eratóstenes; catasterismos; mitografia.

Mesa de comunicações 2

O MAL-ESTAR NOS ESTUDOS CLÁSSICOS

Rafael Guimarães Tavares da Silva (UFMG)

Nomes importantes dos Estudos Clássicos têm atentado para uma crise do campo nas últimas

décadas e parece difícil contestar a ideia de um mal-estar provocado por questionamentos de

ordem tanto social quanto político-econômica. Entre demandas progressistas identitárias, por

um lado, e análises econômicas de viés neoliberal, por outro, os classicistas precisam se

posicionar para reverter esse quadro. A meu ver, cumpre retomar os passos de Freud e

indagar pelas origens desse campo na Modernidade, refletindo sobre as forças responsáveis

por fundamentá-lo, a fim de que à luz do presente seja possível diagnosticar seu mal-estar e

delinear um plano de ação para combatê-lo. Nesse sentido, será preciso retornar à história dos

Estudos Clássicos, a fim de: i) atentar para sua fundação moderna no início do século XIX,

com as propostas de F. A. Wolf para a Altertumswissenschaft [Ciência da Antiguidade] e seus

desdobramentos na obra de estudiosos — em sua maioria alemães — que dominaram o

campo até meados do século XX, incluindo Wilamowitz e Jaeger; ii) notar as transformações

socioeconômicas testemunhadas desde fins do século XIX, mais acentuadas durante os

conflitos mundiais e na sequência imediata do pós-guerra. A partir dessas considerações, será

possível lançar sugestões para que os Estudos Clássicos se conectem com a

contemporaneidade, mantendo seu viés crítico como instrumento de transformação dessa

realidade, por meio da educação (ensino e pesquisa).

Palavras-chave: história dos Estudos Clássicos; crise; Educação.
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A ARQUITETURA E O UNIVERSO URBANO FAZEM PARTE DO PANO DE

FUNDO DE MUITOS FILMES HISTÓRICOS E DE ANIMAÇÕES CUJOS

ENREDOS SE PASSAM NO MUNDO ANTIGO

Guilherme Moerbeck (UERJ)

As relações entre a história, a arquitetura, os processos de urbanização e o cinema/televisão

podem ser interessantes ferramentas pedagógicas, pois dão movimento, encantam as pessoas,

e tornam mais vivos processos e passados que só podem ser imaginados por meio dos escritos

e da cultura material antiga. Essa comunicação intui apresentar uma apreciação desse

potencial pedagógico a partir da análise das narrativas contidas na animação Asterix e o

domínio dos deuses (2014) e como nela se apresentam os elementos iconográficos da

arquitetura romana antiga. Para isso, além de fazer uma avaliação do filme por meio de

análise isotópica, método semiótico que consegue organizar os signos centrais aos discursos

nos campos temático, figurativo e axiológico, pretende-se sintetizar o diálogo imagem-logos

na disposição da arquitetura romana na animação em questão. Por fim, apresentar-se-á um

plano de aula de História Antiga para o 6º ano, em que, por meio da animação acima

mencionada, os alunos possam ativamente refletir sobre elementos conceituais em torno da

arquitetura (poder, civilização, apropriação, simbologia) e construir habilidades do

pensamento histórico (perspectiva, empatia, bem como a compreensão de elementos

heurísticos).

Palavras-chave: recepção da Antiguidade; arquitetura Antiga; ensino de História Antiga.

A RECEPÇÃO CRÍTICA DO MITO DE PROMETEU

NO RAP DE BENI: REFLEXÕES SOBRE RAÇA E IDENTIDADE

Karoline de Lima Gomes (UFRJ)

O mito de Prometeu, registrado pela primeira vez em Hesíodo (Theog., 517-616; Op. et dies,

42-105), é tomado pela tradição literária da antiguidade à contemporaneidade em obras de

várias naturezas. Dentre elas identificamos o rap Prometeu de autoria de Beni, rapper

brasileiro, que toma o mito de Prometeu como matéria de sua canção publicada no álbum

Negros (2016). A pesquisa, ainda em fase inicial, já nos permite perceber que a apropriação

feita por Beni do mito de Prometeu parece sugerir uma analogia à trajetória do povo negro no

Brasil e no mundo, além de pôr em questão quais motivos teriam levado o titã ao feito: amor,

ódio ou loucura? O roubo e posterior entrega do fogo aos mortais realizado por Prometeu



23

parece, ainda, sugerir a tomada de consciência da necessidade de libertação do povo negro.

Com base na teoria da recepção, propomo-nos analisar de que maneira o mito clássico de

Prometeu é assumido pelo rapper brasileiro, tomando como objeto de cotejo a versão do mito

presente em textos latinos, tais como, Higino (Fab. 144).

Palavras-chave: mito de Prometeu; rap nacional; teoria da recepção.

A ADAPTAÇÃO LITERÁRIA DA ENEIDA DE VIRGÍLIO

PARA CRIANÇAS E JOVENS NO BRASIL

Mariana Correia Jabor (UFRJ)

Propomo-nos compreender a importância da adaptação literária no processo de formação

cultural de crianças e jovens no Brasil, com base nas teorias de recepção e da adaptação

literária. Procurando observar os elementos que compõem e singularizam tais narrativas,

tomaremos como objeto de estudo as adaptações literárias da Eneida de Virgílio destinadas ao

público infantil e juvenil publicadas em língua portuguesa no mercado editorial brasileiro.

Palavras-chave: recepção de clássicos; adaptação literária infantil e juvenil; adaptação de

clássicos.

Mesa de comunicações 3

“MALANDRO É MALANDRO, MANÉ É MANÉ”:

VIOLÊNCIA E JUSTIÇA NA GRÉCIA ARCAICA

Mariana Figueiredo Virgolino (UFF)

A comunicação analisará a narrativa do Hino Homérico IV, a Hermes, composto durante o

período arcaico (séculos VIII-VI a.C.) sob a luz da Antropologia de Victor Turner, ou seja,

como drama social. Destarte, procuramos demonstrar como o hino - um documento religioso

- pode ser útil ao estudo do desenvolvimento do pensamento político e jurídico heleno, uma

vez que serve de metáfora aos conflitos sociais que ocorriam no arcaísmo, oferecendo uma

possibilidade de resolução pacífica dos mesmos através da arbitragem e negociação no

espaço público.

Palavras-chave: Grécia Arcaica; História do Direito; Hinos Homéricos.
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UM COTEJO POR CONTRASTE: O CRIME DE ADULTÉRIO

NO DIREITO ÁTICO E NO DIREITO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Matheus Guarino de Almeida (UFF)

Nos discursos forenses dos oradores áticos, encontram-se informações acerca de leis que

regulam o casamento, o dote, o divórcio, o adultério, só para citar alguns dos aspectos

relacionados com a vida da mulher, nomeadamente a cidadã ateniense. Com base em excertos

dos discursos de alguns oradores, tecem-se, no presente artigo, comentários sobre o crime de

adultério na Atenas clássica e suas implicações na família e na constituição do corpo cívico

da pólis ateniense e procede-se, a seguir, a uma comparação por dessemelhança com o crime

de adultério na contemporaneidade brasileira, com o objetivo de evidenciar as implicações

culturais e sociais desse delito na família e no papel da mulher na sociedade.

Palavras-chave: Discursos Forenses; moikheia; Atenas.

A METÁFORA DO DEVORADOR DA CIDADE

NO FRAGMENTO 129V. DE ALCEU

Carlos Augusto Menezes Maia (UFRJ)

A cidade de Mitilene à época em que o poeta Alceu viveu, entre a segunda metade do século

VII e primeira do século VI a. C, foi marcada por um cenário de instabilidade social repleto

de violentas discórdias civis, as chamadas staseis, que ocorreram em várias partes da Hélade

do Período Arcaico e que, muitas vezes, culminaram na ascensão de um tirano ao poder. Em

diversas passagens da poesia alcaica, o eu poético se opõe à figura de Pítaco em termos

ríspidos, frequentemente, por meio de invectivas. Além disso, proclama que a ascensão de

Pítaco ao poder vai de encontro a valores fundamentais para a aristocracia, como o respeito

aos deuses e aos juramentos, a eugenia e a sensatez frente aos desejos humanos. Sendo assim,

a presente comunicação, centrando-se na análise do fragmento 129V, examinará a metáfora

do homem que devora a cidade contida no mencionado poema e de que maneira ela se

encontra inserida no contexto de críticas que o eu poético dirige a seu adversário político,

sobretudo no que diz respeito à acusação de afronta aos valores aristocráticos. Para isso, será

estabelecido um diálogo entre o mencionado poema com outros dois fragmentos poéticos

alcaicos: 70 e 72V.

Palavras-chave: Alceu; Pítaco; tirano.
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Mesa de comunicações 4

MULHERES VIOLADAS NA NARRATIVA

DE TITO LÍVIO (Ab Urbe Condita, L.1)

Mariana de Azevedo Santana Gomes (UNIRIO)

Proponho nesta apresentação, tratar sobre a questão da violação do corpo feminino no livro I

da obra de Tito Lívio, Ab Urbe Condita. Mais especificamente, busco compreender os

argumentos que tornam negativa, ou não, a violência sexual contra mulheres no século I

AEC. Para isso, utilizarei os trechos em que o autor narra os episódios do rapto das Sabinas e

o estupro de Lucrécia (Liv. 1. 9, 11, 13, 57, 58, 59). Além da documentação literária buscarei

dialogar com fontes jurídicas, assim poderei analisar melhor o contexto do autor e seus

objetivos retóricos, presentes nos juízos morais apresentados no texto.

Palavras-chave: estupro; Tito Lívio; gênero.

SIMBOLISMO E REPRESENTAÇÕES FEMININAS PRESENTES EM

A SOGRA e A VIDA INVISÍVEL, DE EURÍDICE GUSMÃO

Bianca Souza de Araujo Pinheiro (UEA)

Neste artigo, pretende-se discutir a literatura como ferramenta de reflexão social, a partir da

formulação dos papéis femininos presentes em duas obras literárias, A Sogra (TERÊNCIO,

185 a.C. – 159 a. C.) e A vida Invisível de Eurídice Gusmão (BATALHA, 2016), nas quais,

embora distanciadas pelo tempo, apresentam pontos de convergência condizentes ao tema

aqui pautado. Ao procedermos os estudos críticos sob o prisma da análise literária e

psicossocial com base na teoria de Bourdieu (2012 [1988]), procuramos evidenciar, nessas

obras, situações de violência de gênero, como silenciamento, invisibilidade e culpabilização

da mulher. Desse modo, ao traçar um paralelo entre as representações da mulher na

Antiguidade Clássica greco-romana e a Modernidade brasileira em suas respectivas

sociedades coevas, busca-se compreender o papel da literatura ao tratar das representações

femininas e seus impactos sociais. Para tratar dessa temática, contribuem autores como

Bragion (2016), Godoi (2011), Jesus, L. e Sobral (2017), e Rkain (2017).

Palavras-chave: mulheres; violência de gênero; literatura.
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VIOLÊNCIA E SILENCIAMENTO DE FILOMELA,

EM OVÍDIO E LAVÍNIA, EM SHAKESPEARE

Fernanda da Silveira Magalhães (UEA)

No tratamento comparativo entre as duas obras, mesmo muito distanciadas pelo tempo,

podemos perceber uma notável intertextualidade entre a tragédia Titus Andronicus, de

Shakespeare, e Metamorphoses do poeta romano Ovídio. A fim de especificar brevemente

alguns aspectos concernentes a essa questão, essa comunicação tem o objetivo de comparar

essas duas obras e evidenciar as semelhanças e diferenças, com enfoque nas duas

personagens desses clássicos, Filomela e Lavínia, respectivamente. Buscamos centrar-nos na

análise e descrição do estupro que ambas sofreram, a objetificação que lhes é imputada, as

tentativas de silenciamento por meio da mutilação, a linguagem utilizada por elas como

veículo para a denúncia, e, por fim, o tema da vingança, que surge como consequência de

suas respectivas denúncias. Através da análise de temas como silenciamento, resistência,

idealização da mulher na sociedade romana e o contexto dos clássicos, serão expostos tanto a

alusão de um clássico no cenário do outro, quanto os processos de comunicação das

personagens, além de expor a violência sofrida por essas mulheres que viviam em uma

comunidade patriarcal. As ideias possuem contribuições teóricas de Campos (2016),

Capelatto (2019), Corrales (2010), Guedes (1997), Kristeva (1969), Lessa (2011), Moura

(2018), Neto (2018), Prata (2017), Pinheiro (2015), Ribeiro e Guimarães (2009), Saffioti

(2004), Seba (2006), Silva et al. (2000) Smith (2019) e Souza (2001).

Palavras-chave: estupro; silencionamento; denúncia.

UMA LEITURA COMPARATIVA DA PERSONAGEM

CIRCE EM HOMERO E MADELINE MILLER

Gabriela Souza Farias de Azevedo (UFRRJ)

Este trabalho busca fazer uma comparação entre a personagem Circe, a “terrível deusa de fala

humana” (Odisseia, X, 136) em Odisseia e a recepção em Circe, romance de Madeline Miller

(2019). Para isso, traçaremos uma análise da personagem em Homero e sua releitura na

narrativa contemporânea. Com a obra de Miller, percebe-se que nesses mais de dois mil anos

que nos separam dos tempos homéricos, a filha de Hélio foi retratada como uma mulher

perversa, capaz de minar a virilidade (Odisseia, X, 299-301) e reduzir o homem a um animal.
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Nessa perspectiva, vemos, em Miller, uma releitura do mito de Circe em diálogo com o que a

filósofa italiana Silvia Federici considera acerca da demonologia como justificativa do “medo

da sexualidade descontrolada das mulheres” (2019, p.69).

Palavras-chave: Odisseia; Circe; Madeline Miller.

Mesa de comunicações 5

UM SABER DE FÚRIA NAS TRAGÉDIAS DE SÊNECA

Sergio Maciel Junior (UFPR)

O objetivo deste trabalho é investigar como Sêneca opera a construção de três de suas

personagens trágicas, i.e., Atreu, Édipo e Medeia, cujos motores trágicos ensejam, de algum

modo, dentro do enredo das peças, certa metamorfose narrativa na figura das Fúrias.

Pretende-se, a partir disso, investigar que espécie de saber pode derivar dessa ânsia por

aniquilação, de que modo essa transformação do estatuto das personagens se estabelece

dentro da doutrina estóica praticada pelo autor, a partir das formulações de Martha Nussbaum

e de Guilherme Gontijo Flores, cujo ensaio ainda inédito defende a existência de um saber de

Fúria. Além disso, é possível tentar traçar algum paralelo com o contexto político romano,

sobretudo a partir da figura autoritária e desmedida de Nero.

Palavras-chave: Atreu; Medeia; Édipo.

MEUS INIMIGOS SÃO OS SEUS INIMIGOS:

VIOLÊNCIA E JUSTIÇA NA MEDEIA DE EURÍPIDES

Thais Portansky de Lima (UNIFESP)

Na Medeia de Eurípides, ao ser abandonada por Jasão, a protagonista vinga-se dele, por meio

da violência, cometendo filicídio e duplo homicídio. Ainda que seja o ápice da ação trágica, o

desenrolar da peça apresenta diversas perspectivas quanto à situação de Medeia e a justeza

dos atos de Jasão. Para Jasão, e em certa medida também para Creonte, a personagem-título

enraivece-se perante o abandono em virtude da ausência de homem em seu leito, implicando

falta de prazer físico e consequente ciúme da princesa. Em contrapartida, o coro de mulheres

coríntias e o herói Egeu reconhecem a humilhação sofrida por ela e condenam Jasão pela

ausência de motivos justificáveis para os seus atos. Medeia, por sua vez, não negando o leito
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vazio como motivo para o seu pesar, enfatiza uma perspectiva diferente da de Jasão. O seu

pesar é decorrente da injustiça do abandono e quebra de philia, visto que a base de seu

casamento com Jasão era um contrato entre iguais, e que Medeia deferira favores (charis) ao

herói que lhe custaram qualquer outra forma de existência honrosa longe dele. Desse modo, a

partir desses aspectos, discutirei nesta comunicação os argumentos apresentados por Medeia

para sua vingança.

Palavras-chave: Medeia; violência; justiça.

MEDEIA E A MEDIDA: DISPUTAS E AÇÕES POR UMA URBE

Julia de Melo Amaral (UFF)

Leticia Lyra Acioly (Unicamp)

Thiago Oliveira Gonzalez Lopez (UFF)

Entre cidades, homens e posições sociais, a Medeia euripidiana se apresenta dentro do escopo

fundamental trágico: em condição bárbara, enquanto mulher, no seio da estruturação familiar

como esposa e mãe, a protagonista é dimensionada por Eurípedes dentro de relações sociais

que são impostas à personagem em seu processo de interlocução coletiva. Desta forma, o

autor explora o compromisso das tragédias com uma ancoragem na realidade, e a torna uma

personagem típica, isto é, no lugar de limitar-se à sua singularidade, Medeia se alça à

compressão das disputas sociais do aqui e agora de seu tempo. A sua personalidade se associa

aos seus atos em todo o seu percurso em diálogo com o páthos - que é questionado pela

personagem -, revelando uma nova possibilidade de atuação, além de identificar o momento

de transição da própria pólis grega. Medeia constrói tensionamentos em uma estrutura social

em decadência e sua peculiaridade enquanto arquiteta de seus atos contribui para uma leitura

do contexto social que é exposto por ela. Na medida em que o coro conforma a dimensão

coletiva do cotidiano, é possível dimensionar as disputas sociais diante do rei que limita

passos de uma bárbara; do homem que descumpre seu acordo e desonra sua mulher; e de

filhos, que se tornam uma oportunidade afirmativa de uma mulher vulnerável e planejadora.

Medeia, por conseguinte, desafia os limites da moralidade grega e constrói, dentro do

cerceamento social que lhe é cabido, a medida em busca de sua urbe.

Palavras-chave: tragédia; páthos; sociedade.
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A PASSAGEM DA DEMOCRACIA À TIRANIA E

A CIDADE SONHADA NO CÁRMIDES

Bianca Pereira das N. V. Campinho Pereira (PUC-Rio)

O contexto histórico em que Platão coloca Sócrates, Cármides e Crítias para discutirem sobre

a temperança (sophrosyne) é o fim da batalha de Potideia, da qual Sócrates retornava e,

portanto, o ano de 429 a.C., terceiro ano da guerra do Peloponeso, segundo ano da peste que

assolou Atenas e em que Péricles morre vitimado por ela. Decerto que algumas razões para a

encenação do diálogo sobre a temperança entre os três personagens neste contexto podem ser

aventadas: considerar e debater a importância da temperança para o bom governo de uma

cidade - e, em contrapartida, que a falta dela pode assinalar-se como causa das injustiças e

desmedidas de Atenas, dos desastres ocasionados pela guerra e dos regimes de terror das

oligarquias e tiranias que se formaram; outra razão seria, como de hábito, as intenções

apologéticas de Platão em relação a Sócrates e à filosofia. Visto que Cármides e Crítias, que

foram alunos de Sócrates, tornaram-se importantes dirigentes da Tirania dos Trinta (404-403)

- regime que sucedeu a democracia ao final da guerra -, tendo Sócrates sido acusado de ser

responsável pelo mau comportamento de alguns de seus seguidores, no pano de fundo do

diálogo podemos observar um debate sobre a atuação da filosofia e do filósofo na construção

da cidade. Além de enfatizar a importância do contexto histórico para a compreensão do

drama filosófico, proponho apresentar uma análise da cidade que, já quase no fim do diálogo,

Sócrates concebe através de um sonho (ὄναρ).

Palavras-chave: tirania; sonho; Cármides.

Mesa de comunicações 6

O DIREITO, A REPÚBLICA E A VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE

DO DISCURSO TEÓRICO-JURÍDICO DE CÍCERO E LABEÃO

Márlio Aguiar (UFSC)

A proposta deste trabalho é apresentar algumas contribuições do estudo dos clássicos da

história política romana ao republicanismo, centrando-se na passagem da República para o

Principado augustano. Considerando a República tardia como turning point à análise do que

seria esta tradição republicana, esta comunicação investiga dois autores desse período: o
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orador M. Túlio Cícero e o jurisconsulto M. Antístio Labeão. Busca-se compreender o que

tais autores da nobilitas entendiam por res publica, ius, uis e libertas. Em Cícero papel da

filosofia e da ética prática, a formação do cives ideal, o lugar da eloquentia do orador, a

constituição do ius civile e da relação com o ius naturale: todos os temas centrais da filosofia

ciceroniana, mesmo quando espraiados em sua produção, servem à sua forma de teorizar a

política, a liberdade e as prerrogativas do cidadão dentro da civitas. O outro nome ao qual

dedicaremos atenção é familiar aos estudos em direito romano, mas ainda pródigo de atenção

no que toca ao republicanismo. Labeão, foi considerado o maior jurisconsulto do século e um

dos últimos representantes teóricos da nobilitas republicana. As fontes nos permitem

reconstituir não apenas a trajetória e a oposição política do jurista, mas também o modo como

configurava a res publica por uma série de instituições, costumes e prerrogativas que podiam

ser opostas – ao menos, a nível teórico e técnico – às “novidades” apresentadas pelos

rearranjos augustano.

Palavras-chave: Cícero; Labeão; História do Direito Romano.

ALEGORIA NA FÁBULA 1.2 DE FEDRO:

CODIFICAÇÕES SEGURAS DA CRÍTICA

Gabriel Castilho de Andrade Gil (UFMG)

O objetivo desta comunicação é apresentar e comentar pontos específicos da fábula As rãs

pediram um rei (Ph. I.2), compilada no livro I do fabulário latino de Fedro (I d.C.). Trata-se

de um poema jâmbico cuja narrativa é encontrada em outros contextos da cultura literária

greco-romana, mas que recebe na obra desse fabulista uma expansão importante e uma

"moldura" que fortifica a natureza política de sua alegoria subjacente. Interessa-nos, de

início, amparados sobretudo pela análise realizada por Christopher Polt (2015), compreender,

em alguma medida, como se dá a montagem alegórica dessa narrativa e como tal alegoria

resultante autoriza gestos críticos polivalentes. Em sequência, com o alicerce da investigação

de Sarah Forsdyke (2012) acerca da ideia de "transcrição oculta" em contextos antigos,

buscamos indicar as razões pelas quais tal polivalência crítica, isto é, a imprecisão quanto aos

referentes mobilizados pela alegoria (seus alvos, por exemplo) é, além de condição inerente

ao gênero fabular, característica necessária para a satisfação do projeto poético de Fedro.

Defendemos que a fábula claramente comunica percepções acerca de tirania, liberdade,

violência política ou mempsis, por exemplo; contudo, tal percepção é codificada quanto aos

assas
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sujeitos e contextos aos quais essas noções se aplicam. Essa codificação, por fim, seria uma

característica essencial do gênero fabular e que estaria a serviço de um exercício crítico

potencialmente seguro.

Palavras-chave: Fedro; fábula esópica; alegoria.

VISÕES SOBRE AS FALHAS DE APOLO

NAS METAMORFOSES DE OVÍDIO

Luiz Pedro da Silva Barbosa (UFRJ)

Este trabalho é uma das etapas do projeto de pesquisa que se dedica ao estudo das

representações de Apolo nas Metamorfoses de Ovídio, com o enfoque no recorrente caráter

de lamento fúnebre associado ao deus. O presente trabalho apresenta e discute interpretações

das passagens que envolvem Apolo e concluem que ele é retratado de modo

predominantemente negativo, como personagem falha e débil, incapaz de mobilizar suas

próprias artes para salvar aqueles que ama ou controlar os próprios atos desmedidos

(Armstrong, 2004; Fulkerson, 2006; Wilkens, 2011), o que teria uma finalidade de crítica à

figura de Augusto. A discussão propõe uma contribuição para essas visões, com base na

ampliação do corpus de análise para as numerosas participações de Apolo na obra e

abordagens como a de Miller (2011), segundo a qual não é possível depreender uma visão

política unitária na obra. Esta etapa do trabalho conclui que interpretações sobre a abordagem

que Ovídio faz de Apolo podem chegar a afirmações que se estendem para além da crítica

política.

Palavras-chave: Apolo; Metamorfoses; lamento.

LAS SABINAS EN EL CAMPO DE BATALLA

Maricel Radiminski (FFUL/UBA)

Roma y su expansión han dado lugar a distintas instancias de violencia, tanto militar como

hacia las mujeres. Ejemplo de ello es el rapto de las sabinas, jornada que, tras la captura de

las muchachas por parte de los romanos, derivó en un enfrentamiento entre los varones de

ambos pueblos. Ovidio incluye este episodio en Fasti (3.167-258), poema elegíaco sobre el

calendario romano que, como tal, expone rasgos de mixtura genérica. La narración corre por

cuenta de Marte, cuyo relato, que plantea el uso de armas como partícipe necesario para que

sus descendientes logren reunirse con mujeres que aseguren el crecimiento poblacional, omite
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la escena del rapto y se concentra en la participación de las jóvenes sabinas en la contienda

armada entre romanos y sabinos. A partir de la irrupción de las sabinas en el campo de

batalla, la materia bélica (comúnmente identificada con la épica) parece debilitarse y dar paso

a la paz (vinculada a la elegía), que plantea la reconciliación entre ambos bandos.

Paradójicamente, esta armonía se impone con la consolidación de la violencia sexual hacia

las sabinas. Nos proponemos, entonces, estudiar el mencionado episodio de Fasti a fin de

relevar posibles vínculos entre la intervención de las sabinas, la disposición del sitio de

combate, la violencia y la manifestación metapoética de este pasaje ovidiano.

Palavras-chave: Ovídio; Fasti; sabinas.

Mesa de comunicações 7

REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA NAS TRAGÉDIAS SENEQUIANAS

Zelia de Almeida Cardoso (USP)

Representante e divulgador do pensamento estoico em Roma, Sêneca escreveu obras

fundamentais, como Sobre a ira, Sobre a tranquilidade da alma e Cartas a Lucílio, nelas

mostrando que, se de um lado o desequilíbrio determinado por uma paixão pode gerar

vingança e violência – é o tema explorado em Sobre a ira –, de outro, ele faz profundas

reflexões sobre o comportamento humano. Sendo também, entretanto, um autor de tragédias,

Sêneca as utiliza como parábolas, em contraposição com o que expressou nos tratados,

mostrando de que forma as paixões podem produzir violência e desencadear catástrofes,

espelhando, de certa forma, o que se passa no mundo real. Com sua versatilidade e

conhecimento de técnicas dramáticas, ele cria uma espécie de tipologia da violência que se

diversifica no conjunto dos textos, mostrando, sob diversos ângulos, suas principais

manifestações.

Palavras-chave: Sêneca; tragédias; violência.

RECEPÇÃO CRÍTICA, TRADUÇÃO ATIVISTA: AFTERLIFE DE JOCASTA

Renata Cazarini de Freitas (UFF)

Adotando como base teórica os Estudos Críticos de Recepção dos Clássicos e os Estudos

Feministas da Tradução, esta comunicação se propõe a abordar a representação da figura



33

materna por meio de Jocasta, mãe e esposa de Édipo, no repertório que se pode chamar de

afterlife da personagem, como as peças do egípcio Tawfiq Al-Hakim (“Rei Édipo”, 1949), do

inglês Ted Hughes (“Édipo de Sêneca”, 1968), da uruguaia Mariana Percovich (“Jocasta.

Uma tragédia”, 2002) e do brasileiro Edmundo Novaes Gomes (“Jocasta Tirana”, 2004).

Ganhando corpo em suas múltiplas dimensões – mãe, nutriz, mulher, amante, esposa, rainha

– frente à versão canônica do mito, fixada na peça de Sófocles (“Édipo tirano”, c.429 a.C.),

estes exemplares da recepção da obra clássica grega situam a representação de Jocasta

ideologicamente em seus respectivos contextos socioculturais: a personagem ganha um perfil

maternal e uma vida sexual. A intersecção dos estudos de gênero com os de tradução e

adaptação leva à proposição de que a 'tradição' não é estática, que pode ser reinventada no

contexto de recepção crítica, quando se desafia a interpretação ortodoxa do cânone. Espera-se

que esta comunicação possa ser coordenada com outras duas, incorporadas ao mesmo projeto

guarda-chuva de pesquisa, envolvendo a tradução feminista de textos latinos de Ovídio

(“Promessas, ingratidão e perfídia – Medeia vê Jasão”) e de Sêneca (“A guerra no campo de

prisioneiras - o espólio dardânio”).

Palavras-chave: recepção crítica; tradução ativista; Jocasta.

A GUERRA NO CAMPO DE PRISIONEIRAS: O ESPÓLIO DARDÂNIO

Érica Marques de Sant’ Anna (UFF)

Parte da única coletânea de peças trágicas não fragmentárias da cultura romana que chegou à

contemporaneidade, As troianas de Lúcio Aneu Sêneca (c. 4 a.C. - 65 d.C.) trata do destino

das mulheres de Troia após o fim dos combates com os gregos. A cidade foi abatida e resta

agora sortear os novos senhores dos espólios dardânios, o que inclui não só os tesouros

abundantes como também o coletivo de mulheres, incluindo as da Casa Real. Em uma longa

fala, a título de prólogo, a rainha Hécuba relata os eventos da queda de Troia e o destino que

caberá a essas mulheres, vindo a seguir a primeira intervenção coral, um canto lamentoso

alternado entre o coro de prisioneiras e a rainha. Nesta comunicação, serão discutidos os 82

versos iniciais da peça, estimulando a reflexão transdisciplinar de questões que emergem à

luz da recepção crítica do texto latino. A tradução toma como referencial teórico os Estudos

Feministas da Tradução, pretendendo, assim, alertar para a violência sexual e a alienação

jsdnsjdfnjsjf
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cultural destinadas ao coletivo de mulheres troianas como escravas, condição virtualmente

invisibilizada no texto latino. A pesquisa faz parte do projeto de iniciação científica“A

mulher como espólio de guerra: recepção crítica de 'As troianas' de Sêneca”, com bolsa

PIBIC. Espera-se que esta comunicação possa ser coordenada com outras duas incorporadas

ao mesmo projeto de pesquisa, envolvendo a tradução feminista de textos de Ovídio e de

Sêneca.

Palavras-chave: recepção crítica; tradução ativista; Sêneca.

PROMESSAS, INGRATIDÃO E PERFÍDIA - MEDEIA VÊ JASÃO

Bruna Gomes Castro da Silva (UFF)

A obra epistolar-elegíaca Heroides, de Públio Ovídio Nasão (43 a.C.-17 d.C.), renomado pela

composição das Metamorfoses, apresenta-se em 21 epístolas de caráter ficcional compostas

por heroínas mitológicas, em sua maioria, endereçadas a heróis ou antigos amantes, ausentes

por acaso do destino ou por escolha. Dentre eles, há Jasão, príncipe grego destituído do trono

de Iolcos e líder dos argonautas, destinatário das cartas 6 e 12, de Hipsipila, rainha de

Lemnos, e de Medeia, princesa da Cólquida, respectivamente. A proposta da comunicação é

apresentar os primeiros 92 versos traduzidos da Epístola 12, em que Medeia relata o

aparecimento de Jasão na corte de seu pai em busca do velo de ouro, os encantos do príncipe

grego e as promessas que ele fez para conseguir o apoio da feiticeira. A tradução toma como

referencial teórico os Estudos Feministas da Tradução. Assim, pautada pela recepção crítica,

pretende-se caracterizar o destinatário da epístola a partir do discurso da heroína, revelando

alguém que engana com palavras, promete fidelidade derramando lágrimas, mas não cumpre

promessas. A pesquisa é parte do projeto de iniciação científica “As falsas lágrimas de Jasão:

recepção crítica das 'Heroides' de Ovídio”, agraciado com bolsa Faperj. Espera-se que esta

comunicação possa ser coordenada com outras duas incorporadas ao mesmo projeto de

pesquisa, envolvendo a tradução feminista de textos de Ovídio e de Sêneca.

Palavras-chave: recepção crítica; tradução ativista; Ovídio.
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Mesa de comunicações 8

O “MASSACRE DOS MAGOS” E A DUPLA NATUREZA

DOS MÁGOI NAS HISTÓRIAS DE HERÓDOTO

Gabriel Paredes Teixeira (UFRJ)

A origem persa dos termos relacionados à magia foi conhecida por toda a antiguidade e

atualmente pode ser comprovada através de documentos produzidos durante a dinastia

Aquemênida. Muitos séculos após o surgimento de palavras como magéia (grego) ou magia

(latim), autores como Plínio, o Velho (séc. I d.C.) e Apuleio de Madaura (séc. II d.C.) ainda

eram capazes de remontar suas origens persas – relacionando-as às práticas religiosas daquele

povo. Os magos seriam, portanto, os sacerdotes responsáveis pela realização dos cultos

mágicos. Essa visão é amplamente difundida entre estudiosos contemporâneos, mas uma

leitura cuidadosa da documentação antiga pode sugerir dinâmicas um pouco mais complexas

para os magos no interior da sociedade persa. Esta comunicação tem como objetivo

questionar a aparente homogeneidade da identidade desses sacerdotes na obra de Heródoto –

um dos primeiros autores gregos a apresentar os magos –, defendendo que há, pelo menos,

duas representações distintas para tais personagens no decorrer do texto. Para tanto, serão

analisados alguns trechos da narrativa nos quais os magos desempenham papel importante.

Entre eles, o curioso festival conhecido como o “massacre dos magos” (magophónia),

descrito pelo historiador no terceiro livro de sua obra, e o episódio violento que deu origem a

tal prática religiosa.

Palavras-chave: magia; Heródoto; violência.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TRATADO SOBRE A MÚSICA ATRIBUÍDO A

PLUTARCO: A MÚSICA COMO ALTERNATIVA À GUERRA

Felipe Nascimento de Araujo (UERJ)

Nossa proposta nesta comunicação consiste em apresentar a obra Sobre a Música (Peri

Mousikés) a partir de uma abordagem histórica, ou seja, aventar uma análise pautada nos

princípios teóricos e metodológicos da historiografia moderna. Em linhas gerais, o

documento corresponde a um longo tratado construído a partir de diálogos (assim como

diversas obras notáveis da Filosofia Clássica) que buscam elucidar questões gerais acerca da
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música como: as disposições acerca da ciência musical do período; a genealogia e trajetória

da música; as argumentações filosóficas acerca da importância da música; entre outros

tópicos. A autenticidade de sua autoria tem sido objeto de debate desde o século XVI, no qual

certas vertentes identificam o suposto autor como “Pseudo-Plutarco” e outras defendem a

autoria de Plutarco como legítima. É interessante apontar que o documento logo em sua

abertura expõe que a guerra, apesar de necessária, não enobreceria um homem ou sua pólis

como a paideia (“educação”, “instrução”), sendo a música como um dos aspectos que a

representam.

Palavras-chave: História da Música; Plutarco; paideia grega.

EMULAÇÃO, INVEJA E JUSTIÇA

EM TRABALHOS E DIAS DE HESÍODO

Saulo Santana de Aguiar (UFPB)

Um dos primeiros poemas da literatura ocidental a pôr em discussão o problema da justiça na

sociedade, Trabalhos e Dias de Hesíodo vem sendo enfocado rotineiramente, por parte da

crítica especializada, por sua temática agrária e moral, voltada para promoção e exaltação do

valor do trabalho para a constituição da ordem social. No entanto, um aspecto considerável de

sua tessitura poética parece, a nosso ver, não estar sendo devidamente analisado, e é aquele

que diz respeito à valorização de um ideal de emulação (ζῆλος) e rivalidade mimética no

poema, responsável por garantir a busca de uma sadia competição entre os homens de valor

civilizacional, já que os inspira a abandonar a violência da vã contenda pelos bens alheios,

com vistas à superação de um terceiro numa área específica de atuação, como bem nos

salienta a narrativa do mito das duas Lutas, nos versos 11-26 do poema. Assim, este trabalho

tem por objetivo analisar a relevância do conceito de emulação na constituição do poema

hesiódico, tendo em vista a relação desse conceito com os demais temas desenvolvidos na

obra, a fim de apontar o valor civilizacional que o poeta lhe atribuía, no que se refere à

necessidade de pôr fim às disputas e violências que consomem a sociedade humana. Para

tanto, utilizaremos, como referencial teórico, a teoria do desejo mimético de René Girard,

expressa em seu livro Mentira Romântica, verdade romanesca, que ressalta o papel da

imitação para  o desenvolvimento civilizacional.

Palavras-chave: emulação; rivalidade mimética; justiça.
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VIOLÊNCIA E CONTENÇÃO DA COVARDIA EM ESPARTA

Gabriel Cabral Bernardo (USP)

A Esparta do Período Clássico é universalmente famosa pelo proverbial comprometimento de

seus cidadãos com o lema “matar ou morrer”. Entretanto, quase nunca se diz que o respeito

por trás desse lema não era infalível: apesar das duras (e por vezes violentas) punições

destinadas aos que abandonassem seu dever militar, ainda são reportados episódios nos quais

espartanos fugiram ou se renderam diante de uma derrota iminente. O propósito desta

apresentação, portanto, é discutir como as punições reservadas aos covardes visavam coibir

esse tipo de comportamento e os motivos pelos quais sua eficácia era limitada. Tal discussão

será feita por meio da contextualização de episódios de covardia dentro do sistema social

espartano, isso de forma a notar como os castigos eram aplicados e qual era o objetivo

específico dessa aplicação. Veremos que as violências destinadas aos covardes eram

destinadas a casos isolados, baseando sua efetividade principalmente na dependência que os

espartanos mantinham em relação à reputação entre seus pares. Isso nos leva à conclusão de

que esse mecanismo de correção não tinha muita eficácia em episódios coletivos de covardia

– algo não necessariamente negativo, uma vez que, por vezes, serviu aos interesses dos

próprios espartanos.

Palavras-chave: Esparta; violência; covardia.

Mesa de comunicações 9

ENTRE CULTURAS E BARBÁRIES:

A EPISTULA NUNCUPATORIA DE ANCHIETA

Leonardo Ferreira Kaltner (UFF)

O poema epicum De Gestis Mendi de Saa (1563) é uma obra singular que registra a recepção

das Culturas da Antiguidade Clássica na América portuguesa, no contexto do movimento

cultural e espiritual conhecido por Humanismo renascentista português, que vigorou entre

1485 e 1596, na vida intelectual do reino lusitano absolutista de então. A obra, de autoria de

S. José de Anchieta, SJ (1534-1597), registra os feitos militares de Mem de Sá, terceiro

governador-geral do Brasil colônia. O que caracteriza o texto literário como poema

humanístico é a sua expressão em latim renascentista, como poema épico, que imita e emula
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a estética da épica clássica. Porém, na abertura do poema, há um poema em dísticos

elegíacos, de nítida imitação ovidiana, com uma dedicatória a Mem de Sá. Esse poema reflete

a mentalidade de sua época e a colonização do Brasil quinhentista, em suas interações entre

europeus e indígenas, sobretudo. Analisaremos, em nossa apresentação, o poema, suas fontes

primárias, o Manuscrito de Algorta e a editio princeps de 1563, e a representação do conflito

entre indígenas e os colonizadores, o choque entre culturas e barbáries, que o poema denota.

Para desenvolver essa análise, teoricamente, nos valemos da teoria da estética da recepção, e

da comparação com autores clássicos, tarefa filológica já desenvolvida ao longo de anos por

Pe. Armando Cardoso, SJ, principal editor das obras de Anchieta no século XX, de cuja obra

nos valeremos.

Palavras-chave: Humanismo renascentista português ; Literatura novilatina; José de

Anchieta.

PLUTARCO E CÍCERO: O GÊNERO BIOGRÁFICO

E O CONCEITO DE HUMANITAS

Stephanie Cunha dos Santos da Silva (UFF)

O presente trabalho tem por objetivo tecer comentários a respeito da vida e do pensamento de

Cícero tendo por base a obra de Plutarco e o discurso Pro Archia. Sabendo que Plutarco

trouxe grandes contribuições para a tradição biográfica, mesmo seu método não sendo mais

empregado na historiografia atual pretende-se abordar de que modo as obras plutarquianas

influenciaram a produção de biografias ao longo da História usando para isso várias obras

historiográficas acerca da temática. E, isso para que na análise da vida de Cícero se tenha

certos cuidados metodológicos para que não se caia em erros. No que diz respeito ao

pensamento ciceroniano, espera-se trazer quais são os principais argumentos apresentados

pelo orador e de que maneira esses pontos por ele levantados colaboraram para formação do

conceito de humanitas, ou da formação humanística, e em que medida a integração com os

gregos colaborou na construção desse pensamento.

Palavras-chave: biografia; humanitas; Cícero.
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SCHOLA AQUITANICA: A HISTÓRIA DE UMA EDIÇÃO

BILÍNGUE, SÉCULOS XVI, XIX E XXI

Melyssa Cardozo Silva dos Santos (UFF)

O documento Schola Aquitanica foi inspirado na atuação do humanista português André de

Gouveia, no colégio humanístico de Guiena, coligido por Élie Vinet, o plano de estudos do

colégio de Bordeaux apresenta o ensino de latim na França renascentista. Debateremos o

documento, sua editio princeps do século XVI, a edição do século XIX e a edição bilingue,

com tradução inédita para o português, recentemente realizada em pesquisa de dissertação de

mestrado no âmbito da Historiografia da Linguística (HL). Na apresentação desenvolveremos

considerações acerca da fase heurística da pesquisa em HL e a importância do modelo

teórico-metodológico de Pierre Swiggers para a pesquisa em HL no Brasil.

Palavras-chave: Educação Humanística; Schola Aquitanica; Historiografia da Linguística.

CÍCERO E AS TENTATIVAS DE CONSTRUIR UMA BIOGRAFIA

Alessandro Carvalho da Silva Oliveira (UFES)

Tratamos das tentativas de Cícero de construir uma narrativa que contasse sobre sua vida de

forma a representá-lo como um romano virtuoso, evidenciando os feitos que ele diz

considerar dignos de memória. Apesar de o orador, ao longo de sua vida, ter ocupado altas

magistraturas, como o consulado, sua posição social era frequentemente contestada,

principalmente pelo fato de ele não possuir um nome que lhe garantisse prestígio. Essa

situação foi agravada após seu exílio, que tornou-se um evento mencionado em muitos de

seus discursos após seu retorno. Ao voltar, Cícero passou a pedir constantemente a preclaros

poetas que compusessem uma obra que tratasse de sua vida e de seus feitos, algo que,

segundo ele próprio (Ad Fam. 5.12), estava pautado pelo objetivo de tornar seu nome mais

ilustre e mais célebre. Considerando o tópos de imortalização de um indivíduo por meio da

sua escrita (como posto por Horácio em suas Odes) e das narrativas (como colocado por

Walter Benjamin ao analisar o papel de um narrador nas sociedades), acreditamos que os

feitos destacados por Cícero em seus pedidos para a produção de uma narrativa, aliado ao

conteúdo de sua própria poesia sobre seu consulado (De Consulatu Suo), podem elucidar as

concepções do orador sobre as virtudes romanas dignas de serem lembradas por um homo

nouus.

Palavras-chave: República romana; biografia; Cícero.
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Mesa de comunicações 10

“POR QUE EU, ANDRÔMEDA, FUI TER POR SORTE UM QUINHÃO DE

MALES”: A CONECTIVIDADE SOCIOCULTURAL ENTRE A GRÉCIA E CUXE

Marina Pereira Outeiro (UERJ)

Nosso tema confere visibilidade para a conectividade estabelecida entre Cuxe e a Grécia, que

toma expressão na Atenas Clássica, através do mito de Perseu e Andrômeda retomado pelos

dramaturgos e artistas cerâmicos. Consideramos que tal conectividade foi promovida pelo

mar Mediterrâneo, que aproximando África e Europa, viabilizou diversas trocas entre gregos

e cuchitas que, entre outros, frutificaram na formação de um paradigma ideal feminino –

construído com base na justaposição dessas e funções sociais desempenhada pelas atenienses

e meroítas.

Palavras-chave: conectividade; Grécia; Cuxe.

ENTRE USOS E ABUSOS: PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTRUIÇÃO E

PRESERVAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE CARTAGO

Geovani dos Santos Canuto (PPGARQ-USP)

As imagens e lembranças das ditas “civilizações do passado” foram exploradas por grupos

contemporâneos a partir dos mais diversos interesses. Na esteira da construção dos estados

nacionais e das identidades nacionalistas, por exemplo, gregos, romanos ou os ditos “celtas”

foram interpretados como antepassados modelo, ainda que em muitas ocasiões fossem

exemplos a serem evitados. No caso do Norte da África, os grupos políticos exploraram o

passado de diversas culturas da antiguidade como romanos, fenícios, berberes ou egípcios.

Na Tunísia, o sítio de Cartago e sua história fenícia foram interpretados de diferentes

maneiras conforme interesses locais, o que influenciou diretamente na conservação do sítio

arqueológico, que protagonizou processos de violência como saques e vandalismos, assim

como esforços de conservação e preservação. Observaremos, nesta comunicação, como estes

diferentes elementos contribuíram para o estado atual de conservação da cultura material do

sítio de Cartago.

Palavras-chave: Cartago; arqueologia; patrimônio.
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GALLIS MAGIS QUAM ROMANIS SIMILES: OS IRMÃOS FÁBIOS E O TRÁGICO

DESTINO DE ROMA (LÍVIO, AB URBE COND., V. 35-39)

Priscilla Adriane Ferreira Almeida (Fundação Torino)

Este trabalho pretende analisar o papel desempenhado pelos irmãos Fábios em Lívio, V,

35-39, e como a conduta deles de alguma forma contribuiu para o trágico destino de Roma,

que foi saqueada pelos gauleses. Entre os capítulos V, 35-36, Lívio narrou o ataque gaulês à

cidade de Clúsio. Os romanos, chamados para ajudar, enviaram os irmãos Fábios como

emissários, a fim de tentar um acordo de paz com os invasores. Essa tentativa, contudo,

tornou-se um grande fracasso, já que os Fábios desrespeitaram o direito das nações e

atacaram os gauleses. Levando em consideração essa terrível atitude praticada pelos Fábios e

o iminente saque de Roma dentro da narrativa liviana, este trabalho analisa o papel da

Fortuna (sorte) nos acontecimentos descritos em Lívio, V, 36-39. Além disso, discute-se a

conduta desonrosa dos romanos, entre 37-38, que culminou na derrota deles, próximo ao rio

Ália. Por fim, o trabalho examina a maneira como Lívio desenvolveu cada episódio em V, 39

como uma reconquista da virtude romana, com exemplos de coragem do povo romano e

respeito aos deuses, outrora desprezados. Há ainda um estudo dos elementos retóricos e

literários empregados por Lívio para caracterizar romanos e gauleses e retratar os fatos

ocorridos, bem como a análise de alguns conceitos-chave, como fides, pietas, concordia e

mos maiorum.

Palavras-chave: Lívio; saque de Roma; Fortuna.

REPENSANDO A HISTÓRIA AUGUSTA: FONTE CRÍVEL (OU

MANIPULADA) PARA OS ESTUDOS DA ANTIGUIDADE CLÁSSICA?

Renato Cardoso Corgosinho (PUC-MG)

O que se convencionou chamar de História Augusta é uma compilação de biografias escritas

em latim de diversos imperadores romanos, bem como de seus herdeiros e (em alguns casos)

usurpadores, compreendendo um período temporal que vai de 117 (Adriano) a 284 d. C.

(Numeriano). Dentre as diversas questões suscitadas pela obra, estão a sua real autoria, o grau

de fidedignidade e exatidão dos dados biográficos nela constantes – a partir das fontes

declaradas e supostamente utilizadas –, e, por conseguinte, o nível de confiabilidade histórica

que se poderia atribuir-lhe. Já é consenso entre os historiadores que se trata de um texto com
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enorme carga ficcional no que concerne a fatos e personagens, comportando contradições,

incoerências e anacronismos, além de plágios estilísticos e temáticos. No entanto, a obra

constitui-se na única fonte literária (e, para muitos, histórica) contínua e em latim que abarca

o período supracitado, o que motiva constantes reavaliações em relação ao seu caráter de

fonte documental. Não parece razoável, nesse sentido, se considerarmos que a História

Augusta é em grande parte uma invenção, furtarmo-nos a analisar também o aspecto

manipulativo das informações, pretensamente históricas, veiculadas na obra, das motivações

de seu autor (ou autores), que lograram durante séculos fazer críveis suas narrativas e, por

fim, de sua fortuna crítica. Nossa comunicação abordará algumas das discussões mais

relevantes sobre essa temática.

Palavras-chave: Antiguidade Clássica; História Augusta; Literatura Latina.

Mesa de comunicações 11

DOS CADERNOS PROGYMNÁSMATA AOS EXCERPTA CONTROVERSIAE

Letícia Maria Quintella Viana (UFPE)

Segundo Bloomer (2007, p. 299, tradução nossa), “as raízes da declamação encontram-se,

certamente, na escola helenística, uma vez que a declamação repousa sobre um sistema de

invenção de temáticas para debates”; e os exercícios progymnásmata constituíam a base

desses estudos helenísticos, pois, conforme Pepe (2013, p. 378-9, tradução nossa): “De

acordo com o ideal pedagógico antigo, (...) uma vez que o pupilo recebesse uma preparação

adequada no progymnásmata, era chegado o momento de avançar ao segundo estágio da

educação, isto é, a declamação”. Diante disso, e considerando que os cadernos

progymnásmata foram levados pelos gramáticos e retores romanos à educação latina, sob o

nome de preexercitamina, neste trabalho, reuniremos um aparato histórico para discutirmos

se as controvérsias, que se configuravam como peças jurídicas fictícias, introduzidas pelos

retores romanos em âmbito escolar e performático, a fim de que seus alunos treinassem seu

poder argumentativo, podem ter uma origem apontada nos cadernos progymnásmata. Para

tanto, nos serviremos do aporte teórico de Bloomer (2007), Kennedy (2003), Pepe (2013),

além, entre outros, e do próprio Sêneca que, em sua primeira controvérsia, chama a

ejfksddjfkjd
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declamatio romana, escrita sob este subgênero, de rem post me natam. Sendo assim, nosso

objetivo não será determinar ou estabelecer uma história para a origem das controvérsias, mas

fomentar as discussões já existentes a respeito desta.

Palavras-chave: controvérsia; progymnásmata; Sêneca.

AMIZADE E JUSTIÇA NO LÉLIO DE CÍCERO

Bruno Amaro Lacerda (UFJF)

Em seu Lélio, Sobre a Amizade, após estabelecer que a amizade só pode se dar entre homens

bons (nisi in bonis amicitiam esse non posse), Cícero, pela voz do personagem que dá nome à

obra, sustenta que nascemos para uma espécie de ligação uns com os outros (ita natos esse

nos ut inter omnes esset societas quaedam), ligação esta que é tanto mais intensa quanto

maior é a proximidade. Assim, os concidadãos são mais estimados do que os estrangeiros, e

os parentes mais do que os desconhecidos. Nestes termos, a amizade, definida como “uma

mesma maneira de sentir sobre todas as coisas divinas e humanas, acompanhada de um

sentimento de estima e de afeto” (Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum

humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consenso), é um estreitamento do vínculo

geral que une todos os homens, uma contração mais íntima do liame humano, de modo que o

afeto (caritas) se torna mais intenso e reduzido a duas ou poucas pessoas. Pode-se, portanto,

dizer que a amizade é a relação de estima entre pessoas que são próximas. Mas, como

nascemos para a societas, deve existir um tipo de afeição, embora menos agudo do que a

amizade, entre os que não são próximos, isto é, entre aqueles que não pensam do mesmo

modo nem apreciam as mesmas coisas, mas, por compartilharem a civitas, ainda possuem

interesses comuns. Esta relação é a justiça? Em caso afirmativo, esta virtude poderia ser

pensada como uma caritas menos intensa, porém mais ampla do que a amizade?

Palavras-chave: Cícero; amizade; justiça.

SUAUIS IOQUELLAS (LUCR. 1.39): O DISCURSO DA COEXISTÊNCIA PACÍFICA

EPICURISTA EM MEIO ÀS GUERRAS CIVIS ROMANAS DO SÉCULO I AEC.

Maria de Nazareth Eichler Sant’ Angelo (UNIRIO)

Busco, na presente comunicação, discutir a recepção dos versos de Lucrécio por parte de

segmentos da elite romana do século I AEC. Proponho que algumas seções do De rerum

Natura, sobretudo a prece filosófica à Vênus (1. 1-43; 62-79) – a primeira do gênero em
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língua latina – foram estruturantes da linguagem político-religiosa tardo-republicana. Por

volta de 58 AEC, quando os Lucretii poemata são compostos e passam a circular, Júlio César

inicia as turbulentas campanhas gaulesas, que inauguram uma nova fase de hostilidades no

seio da elite dirigente romana. Tal evento se encontra a meio caminho de outros dois

acontecimentos marcantes para a construção da carreira política e autorrepresentação

religiosa de César. Em 69 AEC, ele profere a oração fúnebre para sua tia materna Iulia, viúva

de Gaio Mário, e, em 46 AEC, dedica um templo à Vênus Genetrix, em meio aos triunfos que

celebram suas vitórias sobre as Gálias, Egito, Ponto e África. Ora, o que esses eventos

possuem em comum? Neles, a deusa é protagonista: Vênus é escolhida para transmitir uma

mensagem simbólica unívoca, mas que carreia em si possibilidades de conexões e

reelaborações independentes, impulsionadas sobretudo pela apropriação “em primeiro mão” e

mais confiante da cultura e sistemas de pensamento helenísticos.

Palavras-chave: Lucrécio; epicurismo; Roma republicana.

LINGUAGEM E FILOSOFIA: A INTERPRETAÇÃO DO DISCURSO

FILOSÓFICO DE SÊNECA (EPÍSTOLA LXXV) EM MEIO A

RETÓRICA CLÁSSICA GRECO-ROMANA

Fladmar Vieira Barbosa Junior (UEA)

Neste trabalho, Sêneca, filósofo romano, demonstra uma reflexão a respeito da linguagem e

da filosofia a partir da leitura, estudo e, posteriormente, tradução da carta LXXV das

Epístolas Morais ad Lucilium. Os objetivos, em suma, concatenam entre si ao demonstrar

uma análise fundamentada a respeito do objeto de estudo. A metodologia que utilizamos para

desenvolver este trabalho é de cunho bibliográfico. Primeiramente, com abordagens prévias

a respeito dos códigos linguísticos utilizados tanto pelo orador quanto pelo filósofo. No

momento atual, estamos trabalhando na tradução completa da carta, além de expandir o leque

de fundamentação teórica que traçamos anteriormente. Segundo, preparamos uma tradução a

partir de uma análise filológica e ecdótica no corpo textual, através de dois dicionários, a fim

de efetuarmos uma tradução fiel, visto que, até onde sabemos, a carta não possui tradução

para o português brasileiro. Os resultados obtidos ainda são prévios, pois alguns excertos da

carta já foram traduzidos previamente, todavia são fundamentais para que haja um
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entendimento inicial a respeito do assunto, para que façamos uma comparação entre ambas

para que, a partir da tradução, entendamos mais sobre os paradigmas em que as linguagens do

filósofo e do orador estão imersas.

Palavras-chave: linguagem; filosofia; oratória.

Mesa de comunicações 12

O AMOR NA LÍRICA DE FRANCESCO PETRARCA

Laura Danielly de Souza Couto (UFSC)

A manifestação amorosa que fundamenta este trabalho é a que ocorreu durante a transição da

Idade Média para o Renascimento, ocasionada pela obra “Cancioneiro”, do poeta italiano e

primeiro humanista Francesco Petrarca. O que é proposto aqui, não busca apenas a

compreensão dos aspectos estéticos do estilo do poeta de Arezzo, mas também atentar aos

diálogos da voz amorosa petrarquiana que reverberou em inúmeras escolas literárias e que se

tornou o idioma próprio do Amor. O Amor e a poesia caminham de mãos dadas, ambos

firmaram-se permanentemente no ideário humano; desse modo, quando falamos de poesia do

Amor, é inevitável reconhecer a visibilidade e repercussão de Francesco Petrarca. A sua lírica

deixou um extenso legado, principalmente no que tange à escrita sobre o amor. A “maneira

petrarquista”, marcou a compreensão amorosa no Renascimento que se difundiu por toda

Itália e pelo mundo. Destarte, o que será abordado neste trabalho, é a abrangência desta

manifestação amorosa iniciada em Petrarca: não apenas como ele foi capaz de criar um

idioma próprio do Amor, mas como, posteriormente, outros descobriram-se, – e ainda se

descobrem – fluentes nele.

Palavras-chave: Petrarca; amor; petrarquismo.

COMICIDADE E METATEATRALIDADE NA CRIAÇÃO DA

FARSA DO SERVUS NA MOSTELÁRIA DE PLAUTO

Raphaella Nasser Rodrigues (UFJF)

As obras dramáticas do comediógrafo Plauto foram marcantes não só à época de sua

composição, como evidencia a atestada fama de suas comédias já na Antiguidade, mas

também ao longo dos anos posteriores à morte do dramaturgo. Um exemplo dos recursos de
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sucesso da comédia plautina é a farsa envolvendo os escravos. Na peça Mostelária, temos em

cena um senex que sofre com as enganações do servo Tranião que, por sua vez, tenta encobrir

a crítica situação financeira na qual o filho de seu dono, o jovem e apaixonado Filólaques,

havia deixado o próprio pai. É sobre esse aspecto que nosso trabalho tem como objetivo

refletir e analisar, com foco nas ações do seruus callidus da peça. Observaremos mais

especificamente a construção da primeira artimanha de Tranião contra Teoprópides, que

ocorre na terceira cena do segundo ato da peça (v. 433-531). Depois de traduzir os versos

selecionados, as reflexões e proposições de nossa pesquisa traçam um diálogo com os estudos

sobre personagens marginalizadas que, ao serem inseridas nas obras plautinas, podem apontar

para uma inversão de seus papéis sociais. Para discutir esse ponto, analisaremos nosso

recorte, a partir de uma perspectiva metateatral, a fim de refletir acerca da artimanha de

Tranião contra Teoprópides. Nossa percepção até o momento é que a ação astuciosa do

escravo traz comicidade à cena, ao representar, por meio da farsa, uma subversão de ambas as

personagens (escravo e dono).

Palavras-chave: Plauto; Mostellaria; inversão de papéis.

INFLUÊNCIAS CLÁSSICAS EM NICTEROY: METAMORFOSE DO RIO DE

JANEIRO, POEMA DE JANUÁRIO DA CUNHA BARBOSA (1822)

Gessylene Adriely Lemos Brasil (UFF)

O projeto investiga o modo como determinados padrões retórico-literários da tradição

clássica foram apropriados por Januário da Cunha Barbosa na composição do seu poema

Nicteroy ou Metamorfose do Rio de Janeiro (1822) para legitimar a promoção de uma

ideologia nacional excludente e conservadora. Para esse objetivo, a pesquisa recorre à base

metodológica dos estudos de recepção dos clássicos, como Hardwick (2003) e Bakogianni

(2016). No poema de Januário, um personagem indígena, chamado Nicteroy, é representado

como filho de um gigante da mitologia grega. Assim, o projeto realizou um estudo da

representação ficcional do índio brasileiro para compreender a função do indígena Nicteroy

na obra, personagem central do poema: rastreamos a presença dos índios na literatura

brasileira, caracterizando suas representações em conhecidas obras do arcadismo, e em

poemas que compõem os Parnaso(s) Brazileiro(s) (1843 e 1848). O estudo dessas obras nos

fornece um panorama literário do indígena como um objeto de colonização de um discurso

alheio, que fomenta uma projeção ideológica. Os resultados nos mostram que as obras que

antecedem o poema em questão enxergam o índio como um componente literário que serve
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somente como um símbolo brasileiro para engrandecer a Coroa Lusa, tendo o índio com uma

representação literária voltada mais como um adorno aos poemas do que para o seu

protagonismo.

Palavras-chave: recepção dos clássicos; arcadismo; representação ficcional do indígena.
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