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APRESENTAÇÃO

O professor e escritor Luiz dos Santos Vilhena chegou 
a Salvador em 1787, nomeado pela Coroa Portuguesa como 
professor de grego e latim para as aulas régias. Foi o autor de Cartas 
Soteropolitanas, datadas de 1798, cartas que foram compiladas e 
que junto com outras totalizaram 7 volumes, editados em 1802 
com o título Recompilação de notícias Soteropolitanas e Brasílicas, 
acompanhadas de mapas e prospectos da Bahia. Nessas cartas, 
dedicadas ao príncipe regente D. João, as referências à cidade de 
Salvador eram feitas sempre em grego, ou seja, pela construção 
do composto sotér + pólis, razão pela qual se originou o gentílico 
soteropolitano para o cidadão nascido nessas terras. As aulas régias 
compreendiam o estudo das humanidades e não estavam sob o 
domínio da Igreja, mas do Estado. Nessa época, os professores 
ministravam conteúdos independentes de grego, latim, filosofia, 
história e retórica e, em alguns casos, ficavam sem receber os 
vencimentos por longos períodos, aguardando soluções de 
Portugal. Passados mais de dois séculos, nos encontramos aqui 
para a realização do I Encontro de Estudos Clássicos da Bahia e 
para falar e ouvir acerca das pesquisas que versam sobre aqueles 
mesmos conteúdos de outrora.

Em sua primeira edição, o evento não contou com um tema 
específico, visto que nosso objetivo principal era uma primeira 
interlocução entre vários pesquisadores que se encontram, 
muitas vezes, isolados nas muitas instituições universitárias do 
estado da Bahia. No entanto, ao fim das inscrições, percebemos 
que esse primeiro Encontro recebeu adesão significativa de 
outros profissionais de instituições nordestinas e de outras 
regiões do Brasil. Nesses três dias, poderemos conhecer 
os resultados alcançados pelos projetos de pesquisa de 14 
instituições espalhadas pelo país, projetos desenvolvidos por 
vários grupos de pesquisas cadastrados no CNPQ e no formato 
de pesquisas individuais, difundidas por meio de conferências, 
mesas-redondas, comunicações e pôsteres. 

Tudo isso começou, há exatos cincos anos, quando a 
Universidade Federal da Bahia, através de editais de concursos 
públicos, resolveu revigorar os estudos clássicos no Instituto de 
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Letras, que contava com apenas três professores de latim, Profª. 
Rosauta Poggio, Prof. Ivan Calazans e Prof. Gilson Magno. É a 
partir daí que passam a incorporar o quadro de docentes da área 
os professores Luciene Lages e Leonardo Medeiros Vieira, ambos 
para assumirem as cadeiras de Língua e Literatura Gregas, sem 
docentes por um longo tempo. Três anos mais tarde, ampliam-
se as vagas para docentes de Língua e Literatura Latinas cujo 
resultado foi a contratação, também por concurso público, dos 
professores José Amarante e Zélia Gonçalves. Há um ano, foi 
realizado outro concurso para Língua e Literatura Gregas e o 
professor Júlio Lopes Rego  foi incorporado ao grupo. Dessa 
forma, o Instituto hoje conta com oito professores para atuarem 
no curso de Letras Clássicas, ampliando para mais do que o 
dobro o número existente até o início dos anos 2000. 

Evidentemente, até chegarmos aqui, muitos passos 
foram necessários. Como a redescoberta do curso de Letras 
Clássicas, empoeirado nas gavetas secretas dos computadores 
dos colegiados. Nesse sentido, os professores Leonardo Vieira 
e Luciene Lages deram os primeiros passos. Assumindo 
estrategicamente a função de coordenadores de colegiados 
puderam, pouco a pouco, mostrar, aos alunos que optam por 
línguas estrangeiras, a existência do latim e do grego como 
línguas estrangeiras clássicas, não modernas, como as demais 
línguas costumeiramente escolhidas pelos iniciantes no curso.

Após a divulgação do curso aos alunos, a professora 
Luciene Lages, ciente de que o fortalecimento da área iria se 
dar a partir do fortalecimento da pesquisa, e já contando com a 
parceria do professor José Amarante, e com o apoio e adesão da 
professora do curso de filosofia Silvia Faustino, dos Professores 
do Ilufba Antônio Marcos Pereira e Leonardo Medeiros Vieira, 
funda o Grupo de Pesquisa NALPE (Núcleo de Antiguidade, 
Literatura e Performance), registrado no CNPQ, que conta 
atualmente também com o Professor Julio Lopes Rego e com a 
Professora Rosana Baptista dos Santos (UFLA). Nesse período, 
foi possível receber o Prof. William Dominik, da Universidade de 
Otago, Nova Zelândia, para ministrar aulas num curso da Pós-
Graduação em 2010. O Prof. Dominik foi o primeiro convidado 
a fazer uma conferência sobre estudos clássicos para os nossos 
alunos em 2007. Foi possível também organizar o I Colóquio 
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Clássicas UFBA (2010), com a participação do Prof. William e dos 
demais membros do NALPE. 

O movimento inicial foi mesmo este: o de divulgar o 
mundo clássico numa instituição tão carente de pesquisas e 
de publicações na área. Para isso, através do NALPE, alguns 
projetos tiveram lugar: o Circuito Cine-Mito, com exibição de 
filmes de temática clássica, apresentados e discutidos por algum 
especialista;  o Circuito de Conferências: interlocuções com a 
Antiguidade, com palestras proferidas por especialistas em 
estudos clássicos da própria universidade e de outras partes da 
Federação; o Curso de extensão em língua latina, para professores de 
diversas áreas do Instituto de Letras que, tendo estudado latim 
em tempos de memorização gramatical, aceitaram o convite para 
uma experiência didática com o objetivo de leitura de textos em 
latim, através do método Latinitas, em processo de elaboração 
pelo Prof. José Amarante.  Com a frequência assídua de muitos 
alunos a esses projetos, o natural foi começarmos a ver alunos se 
interessando pela área, inquirindo sobre a existência de projetos 
de pesquisa e voltando-se para outras possibilidades acadêmicas. 
Hoje, o NALPE já conta com alunos de Iniciação Científica, 
mestrandos e bolsistas Permanecer, que irão atuar com o Projeto 
Circuito Cine-Mito em escolas públicas de Salvador. 

Estamos felizes por termos entre nós grandes pesquisadores 
que aceitaram o convite para vir à Bahia, que não mediram esforços 
para contribuir com mais um passo rumo ao desenvolvimento 
dos estudos clássicos no Nordeste, a exemplo de outros centros 
nordestinos que vem buscando se desenvolver. 

Hoje é um dia de agradecimento. Nosso muito obrigado a 
todos os congressistas, por estarem conosco nesses dias, e por 
que não dizer: Sejam muito bem-vindos a Soterópolis!

Luciene Lages
José Amarante
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I ENCONTRO DE ESTUDOS CLÁSSICOS DA BAHIA
Salvador-BA, 14 a 16 de junho de 2012

P R O G R A M A Ç Ã O

14 de Junho de 2012 (Quinta-feira)

Auditório PAF III (UFBA)

Credenciamento: a partir das 16h
18h30: Abertura
Profª Drª Risonete Batista de Souza – Diretora do Instituto de Letras da 
UFBA
Profª Drª Luciene Lages – Coordenadora do NALPE/UFBA

19h: Conferências de abertura
Reflexões sobre a imagem do professor de latim no cinema
Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos (UNICAMP)

Tradução coletiva funcional e cênica de teatro antigo no Brasil
Profa. Dra. Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (UFMG)

21h30: confraternização

15 de junho de 2012 (Sexta-feira)

8h30 às 10h30

Auditório PAF III (UFBA)

Mesa-redonda 01: Interlocuções com a Antiguidade: mito e cinema
Coordenação: Profª Drª Luciene Lages (NALPE/UFBA)

Circuito Cine-Mito: por uma investigação das apropriações mitológicas 
pela sétima arte
Profª Drª Luciene Lages (NALPE/UFBA)

O mito de Ulisses na tradução da Odisseia de Theo Angelopoulos em 
Um olhar a cada dia
Ricardo José Maciel Lemos (PPGLIT/UFBA)

A Grécia de Cacoyannis: o conceito de Equivalência em Electra
Nelson Lopes Rodrigues (PPGLIT/UFBA)
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Auditório Letras

Mesa-redonda 02: Aspectos da poesia e retórica gregas
Coordenação: Profª Drª Sílvia Faustino (FFCH/UFBA)

A oposição entre as poesias grega e moderna em Friedrich Schlegel
Alba Poliana de Souza Araújo (Mestranda em Filosofia/UFBA)

A Retórica das Paixões de Aristóteles.
Aroldo Mira (Graduação em Filosofia/UFBA)

A catarse e o prazer trágico na Poética de Aristóteles
Vívian Val Monteiro (Graduação em Filosofia/UFBA)

Lagimagem Letras

Mesa-redonda 03: Do riso
Coordenação: Profa. Dra. Jacqueline Ramos (DLI/UFS)

Do riso: revisitando o clássico através da literatura brasileira
Profa. Dra. Jacqueline Ramos (DLI/UFS)

O pioneirismo aristotélico acerca do risível
Éverton de Jesus Santos (Graduação/UFS)

Uma cena clássica no Brasil central
Alberon Machado Menezes (Graduação/UFS)

Ridendo castigat mores: comicidade em Martins Pena
Ana Paula Rocha Vital (Graduação/UFS)

A ironia cômica nas narrativas de José Cândido de Carvalho
Danielle da Silva Andrade (Graduação/UFS)

Sala 001

Mesa-redonda 04: Os jogos na literatura latina
Coordenação: Prof. Dr. Gilson Magno dos Santos (UFBA)

De spectaculis: as condições da fé e a razão inerente à verdade, por 
Tertuliano
Prof. Dr. Gilson Magno dos Santos (UFBA)

O contexto literário da obra de Tertuliano
Maria Bernadete da Silveira Pereira (Graduação/UFBA)

A caracterização dos jogos fúnebres romanos a partir do Livro V da 
Eneida
Sílvio Wesley Rezende Bernal (Graduação/UFBA)
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Os espetáculos públicos sob a ótica de Marcial: poesia e propaganda
Raul Oliveira Moreira (Graduação/UFBA)

Sala 002

Comunicação Individual 01
Coordenação: Prof. Dr. Braulino Pereira de Santana (UESB)

A estrutura argumental em língua latina
Prof. Dr. Braulino Pereira de Santana (UESB)

As sentenças causativas do latim
Johnnatan Ivens Antunes Nascimento 
Orientador: Prof. Dr. Fábio Bonfim (UFMG)

Figuratividade na poesia bucólica de Virgílio: um estudo da poética da 
expressão
Thalita Morato Ferreira 
Orientador: Prof. Dr. Márcio Thamos (UNESP/Araraquara)

Indícios da evolução do latim na obra Fabulae, de Gaius Iulius Hyginus
Darla Gonçalves Monteiro 
Orientador: Prof. Dr. Antônio Martinez de Rezende (UFMG)

Sala 003

Comunicação individual 02
Coordenação: Gérsica Alves Sanches (PPGLING/UFBA)

Da democracia ateniense ao Estado democrático atual: princípios 
políticos e filosóficos
Gérsica Alves Sanches (PPGLING/UFBA)

O mito das raças humanas nas Metamorfoses de Ovídio
Emmanuela Nogueira Diniz (Pós-Graduação/UFPB)

Antiguidade e modernidade nas piazzas de Giorgio de Chirico
Juan Müller Fernandez (Pós-Graduação/UFBA)

Nas trilhas da edição digital: Sermão São Sebastião
Marília Andrade Nunes (PPGLING/UFBA)

10h30 às 11h
Coffee-break

11h às 13h
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Auditório PAF III

Mesa-redonda 05: Espaço e sociedade: a contribuição da arqueologia 
para o conhecimento do mundo antigo
Coordenação: Profª Drª Maria Cristina Nicolau Kormikiari (LABECA/
USP)

Da colonização à habitação: a movimentação fenício-púnica no 
Mediterrâneo ocidental
Profª Drª Maria Cristina Nicolau Kormikiari (USP)

As paisagens de poder nas apoikias gregas da Sicília (sécs. 8-5 a.C.)
Profª Drª Elaine Farias Veloso Hirata (USP)

LARP – Laboratório de Arqueologia Romana Provincial: abordagens 
sobre o Império Romano pelo olhar brasileiro
Prof. Dr. Vagner Carvalheiro Porto (Universidade de Santo Amaro)

A tenda (skené) no Íon de Eurípides: a observação do espaço como 
sujeito passivo e ativo da cena trágica
Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB Caitité/Doutoranda USP)

Auditório Letras

Comunicação individual 03
Coordenação: Milton Marques Júnior (UFPB)

O livro II da Eneida: um livro augural
Prof. Dr. Milton Marques Júnior (UFPB)

Expressividade na poesia latina: exemplos do Corpus Tibullianum
Prof. Dr. João Batista Toledo Prado (UNESP/Araraquara)

Vt pictura poesis: apontamentos para uma comparação entre Ovídio e 
Ticiano
Prof. Dr. Márcio Thamos (UNESP/Araraquara)

A engenhosidade de Horácio na composição de suas odes: a Ode III, 9
Profª Drª Heloísa Maria Moraes Moreira Penna (UFMG)

13h às 14h30
Almoço

14h30 às 16h30

Auditório PAF III

Mesa-redonda 06: Novos Plautinos: o teatro de Plauto em leituras 
modernas
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Coordenação e Orientação: Profa. Dra. Isabella Tardin Cardoso (IEL/
Unicamp)

Breves questões sobre prosódia e métrica do latim de Plauto
Beethoven Álvarez (UFF/Doutorando IEL-Unicamp)

O silenciamento das mulieres plautinae: objeto de Análise do discurso?
Carol Martins da Rocha (Doutoranda IEL-Unicamp/Fapesp)

Um deus no palco da comédia: Mercúrio, de Plauto a Molière
Lilian Nunes da Costa (Doutoranda IEL-Unicamp/ CNPQ)

Auditório Letras

Mesa-redonda 07: O trágico e a subjetividade
Coordenação: Profª Drª Carlota Ibertis (FFCH/UFBA)
A maneira de pensar da Grécia Antiga vista por Nietzsche e Foucault
Prof. Ms. Ricardo Calheiros Pereira (FFCH/UFBA)

Mito e tragédia no Édipo freudiano
Profª Drª Carlota Ibertis (FFCH/UFBA)

Entre o oráculo e a esfinge: Freud e Édipo Rei
Profª Drª Suely Aires (UFRB)

Labimagem Letras

Comunicação individual 04
Coordenação: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

Linhas Cruzadas: Intertextualidade – Literatura Clássica e Bíblia 
Sagrada
Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

Sonho, devoção e cura nos Mistérios de Esculápio: Aristides e o 
Asklepieion de Pérgamo no século II E.C.
Profª Lolita Guimarães Guerra (UEFS/Doutoranda Unicamp)

Relações entre política e religião na fronteira entre a ásty e a khóra: o 
santuário de Via Fiume em Gela, Sicília
Danilo Andrade Tabone (Pós-Graduação-USP)

A oração fúnebre em Platão e Tucídides: uma análise comparativa dos 
epitáfios atribuídos a Sócrates e a Péricles
Bruna Camara (Pós-Graduação-USP)

Sala 001

Mesa-redonda 08: Paideia



20

I Encontro de Estudos Clássicos da Bahia

Coordenação: Prof. Dr. Viktor David Salis (UNIFESP)

Projeto Paideia: Reflexões para um resgate da formação de educadores 
e da criança.
Prof. Dr. Viktor David Salis (UNIFESP)

Reflexões sobre a paideia grega a partir do conceito de experiência de 
Walter Benjamin: implicações críticas à cultura do iluminismo
Emmanoel de Almeida Rufino (Pós-Graduação/UFPB)

Esfinge, a cruel cantora de Sófocles: o mito e o trágico para a construção 
do autoconhecimento humano
Eduardo Rufino (Graduação UFPB)
Orientador: Prof. Dr. Viktor David Salis (UNIFESP)

Sala 002

Comunicação individual 05
Coordenação: Prof. Ms. Guilherme Gontijo Flores (UFPR/Doutorando 
USP)

Callidae juncturae nas odes de Horácio: um projeto de tradução
Prof. Ms. Guilherme Gontijo Flores (UFPR/Doutorando USP)

Semiótica e estudos clássicos: o teatro latino como objeto de significação
Profª Drª Giovanna Longo (UNESP/Araraquara)

A odisseia de Encólpio: estudo da origem e representação do anti-heroi 
no Satyricon de Petrônio
Aldinéia Cardoso Arantes (Pós-Graduação/UNESP)

A farmácia de Helena
Clara Crepaldi (UFBA/Pós-Graduação -  USP)

Sala 003

Comunicação individual 06
Coordenação: Prof. Ms. Roberto Silva Oliveira (UESB)

As apropriações de Platão, Aristóteles e Cícero por Leon Battista Alberti 
em seu De Re Aedificatoria
Prof. Ms. Roberto Silva Oliveira (UESB)

Tragicomédia ajuizada: censura e apologia entre doutrinas
Rodrigo Gomes de Oliveira Pinto (Pós-graduação/USP)

Reverberação do mito: as abordagens do mito de Páris em José Feliciano 
de Castilho
Joana Junqueira Borges (Pós-Graduação/UNESP)
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José Feliciano de Castilho, tradutor de Lucano: da prática à teoria 
tradutória
Débora Moraes 
Orientador: Prof. Dr. Brunno V. G. Vieira (UNESP/Araraquara)

16h30 às 17h
Coffee-break

17h

Auditório PAF III

Mesa-redonda 09: O mundo romano e o teatro de Sêneca
Coordenação: Profª Drª Zélia de Almeida Cardoso (USP)

O teatro do mundo em Sêneca
Profª Drª Isabella Tardin Cardoso (IEL/UNICAMP)

Filosofia e tragédia: personagens irados e efeito moralizante nos dramas 
de Sêneca
Prof. Dr. José Eduardo dos Santos Lohner (USP)

Concepções políticas em obras de Sêneca: De clementia e As troianas
Profª Drª Zelia de Almeida Cardoso (USP)

Auditório Letras

Comunicação individual 07
Coordenação: Prof. Ms. Júlio Figueiredo Lopes Rego (UFBA/
Doutorando USP)

Um artifício retórico pouco comentado: a sinonímia nos discursos 
judiciários de Isócrates
Prof. Ms. Julio de Figueiredo Lopes Rego (NALPE-UFBA/Doutorando 
USP)

Entre poesia e filosofia: o caso de Heráclito de Éfeso
Martim Reyes da Costa Silva (UFBA/PPGLIT-UFMG)

Elementos filológicos in De natura deorum, de Cícero
Prof. Ms. Willy Paredes Soares (UFPB/Doutorando UFPB)

Filosofias aristotélica e leibniziana da matemática: uma introdução
Prof. Dr. William de Siqueira Piauí (UFS)
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Labimagem Letras

Mini conferências 02 e 03
Antígona: o desafio do dever
Prof. Dr. Mário Augusto dos Santos (UFBA)

A bela morte simbólica de Eneias
Profª Ms. Alcione Lucena Albertim (UFPB)

19h

Auditório PAF III

Mini conferências 04 e 05
Considerações sobre métodos e metodologias de ensino de latim no 
Brasil
Profª Drª Patrícia Prata (Unicamp)
Prof. Dr. Fábio Fortes (UFJF)

Latinitas: Leitura de Textos em Língua Latina. Notícias sobre uma 
abordagem metodológica
Prof. Ms. José Amarante (NALPE-UFBA/Doutorando PPGLING-
UFBA)

Auditório Letras

Mini conferências 06 e 07
A biblioteca latino-portuguesa de Machado de Assis
Prof. Dr. Brunno V. G. Vieira (UNESP/Araraquara)

O crítico inscrito: momentos parabáticos na obra rosiana
Profª Drª Jacqueline Ramos (DLI/UFS)

16 de junho de 2012 (Sábado)

8h30 às 10h30

Auditório PAF III

Mesa-redonda 10: Platão e Aristóteles: reflexões filosóficas e literárias
Coordenação: Profª Drª Sílvia Faustino (FFCH/UFBA)

O negativo da retórica no Górgias, de Platão.
Profª Drª Sílvia Faustino (FFCH/UFBA)
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A psicologia platônica e a tríplice divisão da alma
Prof. Dr. Jarlee Oliveira Silva Salviano (FFCH/UFBA)

O conceito de metáfora em Aristóteles 
Profª Drª Juliana Ortegosa Aggio (FFCH/UFBA)

Auditório Letras

Mesa-redonda 11: A Antiguidade Clássica entre o mundo erudito e as 
relações cotidianas
Coordenação: Profª Drª Marina Regis Cavicchioli (FFCH/UFBA)

Os banquetes romanos como espaço das relações de gênero
Profª Drª Marina Regis Cavicchioli (FFCH/UFBA)

Os intelectuais e o poder na Roma Antiga
Profª Drª Márcia Santos Lemos (UESB)

Expor e ouvir, escrever e ler: os historiadores antigos e seu público
Prof. Dr. Luiz Otávio Magalhães (UESB)

Apódexis héde: matizes de um gênero
Profª Drª Tatiana Oliveira Ribeiro (UFRJ)

Labimagem Letras

Comunicação individual 08
Coordenação: Profª Drª Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEB)

Particípio presente no latim vulgar: uma amostra a partir da Vetus 
Latina
Profª Drª Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEB)

Processos de Gramaticalizaçao de conjunções e preposições em obras 
de São Boaventura 
Profª Ms. Zélia Gonçalves dos Santos (UFBA)

A formação de palavras via prefixação na língua latina
Mailson dos Santos Lopes (PPGLING/UFBA)

Liber ad Usum Cistercium: a presença do latim em manuscrito 
quatrocentista
Lisana Rodrigues Trindade Sampaio (PPGLING/UFBA)

Sala 001

Comunicação individual 09
Coordenação: Prof. Ms. José Amarante (NALPE-UFBA/Doutorando 
PPGLING-UFBA)
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Latim e vernáculo no século XVI: o caso da Grammatica de João de 
Barros
Sara Silva Bernardo (Graduação - PET/UFBA)

Análise dos usos e influências do latim na construção dos contos e 
romances de Machado de Assis
Silvio Wesley Rezende Bernal (Graduação - NALPE/UFBA)

O Latim no Brasil do século XIX: entre silabadas, sátiras e puristas
Camila Borges da Silva Ferreiro (Graduação - NALPE /UFBA)

A LDB 4.024, de 1961, e sua influência nas representações da importância 
e da utilidade do latim em livros didáticos
Shirlei Patricia Silva Neves Almeida (Graduação - NALPE/UFBA)

Análise das representações sobre o escrever latim nas 25 primeiras 
páginas com a ocorrência “escrevia em latim” na ferramenta de busca 
do Google
Daniele Leitão (Graduação - NALPE/UFBA)

Sala 002

Comunicação individual 10
Coordenação: Profª Ms. Josenéia Silva Costa (UNEB)

A argumentação em Sêneca: uma leitura de Sobre a brevidade da vida
Profª Ms. Josenéia Silva Costa (UNEB)

Phoenissae de Sêneca: traduzir poeticamente
Profª Ms. Cíntia Martins Sanches (UFPB)

Sêneca: ponte entre o teatro antigo e o contemporâneo. Arsenal retórico 
na dramaturgia europeia recente
Renata Cazarini de Freitas (Pós-Graduação/UnB)

Sala 003

Comunicação individual 11
Coordenação: Ryszard Dygas (NALPE/PPGLIT-UFBA)

O estatuto das artes (technai) no Górgias de Platão
Ryszard Dygas (NALPE/PPGLIT-UFBA)

O estatuto psico-biológico do sono e da vigília no tratado Sobre o sono e 
a vigília de Aristóteles
Marina Leonhardt Palmieri (Pós-Graduação/UFMG)

O resgate do conceito aristotélico de práxis teleía como chave para a 
unificação entre o déon e o télos nos estudos ontológicos
Daniel Oitaven Pamponet Miguel (Pós-Graduação-UFBA)
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Notas em torno da Týche plutarqueana
Vladimir Gonçalves dos Santos
Orientadora: Profª Drª Luciene Lages (NALPE/UFBA)

Sala 004

Comunicação individual 12
Coordenação: Profª Ms. Viviane Carvalho da Annunciação (UFBA/
Doutoranda USP)

O teatro grego na Irlanda do Norte: The Cure at Troy (1990) e The Burial 
at Thebes (2004) de Seamus Heaney
Viviane Carvalho da Annunciação (UFBA/Doutoranda USP)

Trimalchio in West Egg ou The Great Gatsby
Jassyara Conrado Lira da Fonseca (Pós-Graduação/UNESP)

Tragédia grega como quebra representativa: uma herança para a 
Psicanálise
Hevellin Ciely da Silva Corrêa (Pós-Graduação/UFRJ)

10h30 às 11h
Coffee-break

11 às 13h

Auditório PAF III
Conferências de encerramento

Letras Clássicas: identidade de área e sua formação no Brasil
Prof. Dr. Henrique Cairus (UFRJ)

O desenvolvimento da retórica romana
Prof. Dr. William J. Dominik (Universidade de Otago, Nova Zelândia)

PROGRAMAÇÃO POSTERES

Dia 15/06 (sexta-feira) – das 9h45 às 10h45

Androginia e hermafroditismo: diferenças e semelhanças
Jéssica Carvalho 
Marcos Rafael Aragão dos Anjos 
Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)
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As odes horacianas de Ricardo Reis 
Liana Bisolo Warmling 
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Gontijo Flores (UFPR)

Elementos virgilianos na épica de Camões: mitologia camoniana e seus 
fundamentos na Antiguidade
Cintia Maria Oliveira 
Orientadora: Profª Drª Bianca Fanelli Morganti (UNIFESP)

Narciso: enigma e revelação na lírica de Dora Ferreira da Silva 
Jamille Rabelo de Freitas
Orientadora: Profª Drª Enivalda Nunes Freitas e Souza (UFU)

Os deuses, os mitos e os alimentos em Pompéia 
Stephanie Nereu 
Orientador: Profª Drª Marina Régis Cavicchioli (UFBA)

Os Sátiros e as Dionísias: a arte de fazer rir na Grécia Antiga
Alexandra dos Santos Maia de Souza
Orientadora: Profª Drª Luciene Lages (NALPE/UFBA)

Uma análise linguístico-literária de A leoa e a raposa, de Esopo
Danniele Silva Nascimento 
Orientador: Profª Drª Alcione Lucena de Albertim (UFPB)

A constituição da linguagem em A Maçã no Escuro
Malane Apolônio da Silva 
Pollyana Correia Lima 
Orientador: Profª Ms. Maria Aurinívea Sousa de Assis  (UNEB/
Doutoranda UFBA)

Dia 16/06 (sábado) – das 9h45 às 10h45

A alma trágica no Hipólito de Eurípedes 
Karolini Batzakas de Souza Matos 
Orientador: Profª Ms. Lolita Guimarães Guerra (UEFS/Doutoranda 
Unicamp)

A estrutura dos cinco primeiros poemas do primeiro livro dos Amores 
de Ovídio 
Luiza dos Santos Souza
Orientador: Prof. Ms. Guilherme Gontijo Flores (UFPR)

A proibição de “olhar para trás” 
Ildo Emmanuel Ribeiro da Silva Santos
Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)
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As representações do Eros em Hesíodo e Apuleio: formas expressivas 
do amor
Naiara Santana Pita
Orientadora: Profª Drª Luciene Lages (NALPE/UFBA)

Crítica platônica à poética: educação e formação do caráter 
Ramon Diego Câmara Rocha
Yasmin de Farias Nascimento
Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

Elementos cívicos da sociedade romana: o mos maiorum na lírica de 
Horácio
Prisciane Pinto Fabrício Ribeiro 
Orientador: Profª Drª Alcione Lucena de Albertim (UFPB)

Epicurismo em Marcial 
Melânia Lima Santos
Telma Reis Monteiro
Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

Poética e figuratividade: semiótica aplicada a textos clássicos latinos – 
III écogla de Virgílio
Caroline Talge Arantes 
Orientador: Prof. Dr. Márcio Thamos (UNESP)

Ouvindo a voz do Patris Benedicti: apreciação das Cartas de Profissão 
dos Monges
Tamires Alice Nascimento de Jesus
Rafael Marques Ferreira Barbosa Magalhães

Orientadora: Profª Drª Alícia Duhá Lose (UFBA)
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RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS
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Reflexões sobre a imagem do professor 
de latim no cinema

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Vasconcellos
(UNICAMP)

Como o cinema tem retratado o professor de latim e o que isso pode 

nos dizer sobre o lugar que esse profissional ocupa no imaginário 

popular e as expectativas que na sociedade se nutrem a respeito 

de sua atuação? A palestra pretende apresentar um resumo de 

uma pesquisa a respeito desse tema, projetando algumas cenas 

de filmes e comentando-as. Em síntese, a imagem construída 

nos filmes de nosso acervo é frequentemente negativa, provável 

reflexo de métodos educacionais discutíveis empregados outrora 

no ensino fundamental e médio. Com frequência, o professor de 

latim (que, por vezes, é professor de latim e grego) é retratado 

como alguém avesso ao novo, emocionalmente frio e até 

desumano no seu contato com os jovens alunos. Vivemos, hoje, 

um grande momento nos estudos clássicos brasileiros; ora, rever 

criticamente certa postura do classicista do passado é um dos 

sinais de vitalidade de uma área cuja extinção mais de uma vez se 

apregoou e que, porém, não apenas resiste, mas se mostra capaz 

de reinventar-se, aperfeiçoando métodos de ensino e revendo 

posturas equivocadas.

Palavras-chave: 
LATIM
CINEMA
REPRESENTAÇÕES
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Tradução coletiva funcional e cênica 
de teatro antigo no Brasil

Profª Drª Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa
(UFMG)

Até o momento – excluídas as adaptações violentas que 

modificam, reescrevem e mutilam os textos antigos –, o teatro 

grego, no território brasileiro, vem sendo lido por uma elite 

intelectual de acadêmicos e artistas selecionados. As razões são 

muitas e entre elas destacamos a que – julgamos – mais pesa na 

escolha dos atores, diretores e encenadores: a tradução erudita e 

sofisticada que lhes chega às mãos não se adequa à encenação para 

o grande público. Não se condene, contudo, a tendência vigente. 

Tais traduções foram feitas por e para um grupo diferenciado: 

os helenistas e estudiosos de teatro preocupados com rigores 

acadêmicos, fidelidade histórica, temas filológicos e discussões 

filosóficas. Acrescente-se que a tradição tem privilegiado o 

texto, vendo a representação como possibilidade remota. Nossa 

proposta tenta amenizar o problema de verter a Antiguidade nos 

nossos dias por várias estratégias, uma delas é a tradução como 

o processo coletivo e criativo. Sobre nossas experimentações, 

vamos observar o texto traduzido para a montagem da Medeia 

de Eurípides, realizada na Faculdade de Letras da Universidade 

Federal de Minas Gerais.

Palavras-chave:
TEATRO GREGO
TRADUÇÃO
ENCENAÇÃO
MEDEIA
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Letras Clássicas: 
identidade de área e sua formação no Brasil

Prof. Dr. Henrique Cairus
(UFRJ)

A atual distinção entre Letras e Linguística propõe às 

Letras Clássicas questões de identidade que, depois de tão 

procrastinadas, se tornaram uma necessidade prática. O estudo 

de línguas que existem quase que exclusivamente em textos 

reconhecidos como literários exige tanto uma abordagem muito 

específica quanto a atenção para todo um aparato metodológico 

(da teoria ao jargão) que precisam ter a devida visibilidade, 

inclusive por aqueles que estão imersos nesses estudos. Por 

outro lado, essa visibilidade tem alto custo, e é preciso operá-

la de forma politicamente inteligente, uma vez que a área tem 

quantidades pouco expressivas numa época de avaliações ainda 

assaz quantitativas. 

Palavras-chave:
LETRAS CLÁSSICAS
IDENTIDADE
VISIBILIDADE
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O desenvolvimento da retórica romana

Prof. Dr. William J. Dominik
(Universidade de Otago, Nova Zelândia)

O desenvolvimento da retórica romana geralmente é examinado 

a partir da perspectiva da adoção e adaptação romana da retórica 

grega. Enquanto o desenvolvimento teórico e prático da retórica 

romana, sem dúvida, pode ser traçado das suas origens gregas, 

uma abordagem igualmente útil do estudo da retórica romana é 

vê-la como um reflexo do processo natural de mudança cultural e 

política. Apesar de a retórica, em seu mais básico nível em Roma, 

ter envolvido o ato de falar e, em um nível mais acadêmico, ter 

sido legitimado por um complexo conjunto de regras, o melhor 

é considerá-la como parte de um processo cultural muito mais 

amplo. Um positivo relato do desenvolvimento da retórica 

romana pode parecer difícil de se extrair das fontes por causa do 

tema de secundaridade e do declínio que atravessa a narrativa 

de sua evolução. Esta conferência tenta sugerir as formas em 

que a retórica romana não somente evoluiu a partir de retórica 

grega, mas também como ela deixou sua marca sobre a disciplina 

para que ela se tornasse um exercício acadêmico e um fenômeno 

cultural distintivo em seu próprio direito.

Palavras-chave:
RETÓRICA GREGA
RETÓRICA ROMANA
EVOLUÇÃO
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RESUMOS DAS MINI CONFERÊNCIAS
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Antígona: o desafio do dever
Prof. Dr. Mário Augusto dos Santos

(UFBA)

A Antígona de Sófocles foi talvez a tragédia grega de maior 
receptividade no século XIX. No XX perderia espaço para Édipo, 
certamente por força dos avanços da Psicanálise. Mas, ainda no final 
da primeira metade do século XX, a Antígona de Sófocles iria inspirar 
a Antígona de Jean Anouilh e a Antígona de Sófocles de Bertolt Brecht, 
ambas surgidas na Europa castigada pela Segunda Guerra Mundial. A 
de Anouilh, estreada em 1944 na França ocupada pelo invasor nazista. 
A de Brecht encenada na Suiça em 1948 no imediato pós-guerra. Os 
elementos de poder, autoridade, resistência e rebeldia existentes na 
tragédia de Sófocles são também visíveis nos textos dos dois autores 
contemporâneos e apontam para a atualidade de certos valores do 
mundo antigo. A Antígona de Sófocles retrata tensões e contradições da 
sociedade ateniense do séc. V a.C.: a vontade de obedecer a um dever 
individual de um lado, do outro a imposição dos valores da pólis. Nesta 
tragédia, a vontade é o motor da ação e aparece com mais nitidez do 
que em qualquer outra peça de Sófocles. Existe aí a oposição entre dois 
princípios: o da lei do Estado (representado por Créon, o governante) 
e o princípio provindo do direito e dever privados (representado por 
Antígona). Percebe-se o antagonismo entre duas ordens: a pública e 
a privada. A tragédia recorta momentos em que essas duas ordens 
entram em choque. A exposição abordará algumas passagens da 
Antígona de Sófocles em que se revelam as contradições entre as duas 
ordens e onde é possível detectar algumas concepções do trágico grego: 
concepções religiosas e éticas, a força do destino; o papel subordinado 
das mulheres na sociedade; Ismene x Antígona / submissão x rebeldia; 
impossibilidade de conciliação dialética e restauração do equilíbrio 
mediante a destruição das partes conflitantes.

Palavras-chave:
ANTÍGONA
SÓFOCLES
DEVER
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A bela morte simbólica de Eneias

Profª Ms. Alcione Lucena Albertim 
(UFPB)

A bela morte é a única garantia que o herói tem de continuar vivo. 

Ela lhe outorga a imortalização da sua glória e da sua excelência, 

servindo ele de exemplo a ser seguido pelas gerações vindouras. 

A necessidade de receber as honras fúnebres se dá porque estas 

conferem ao guerreiro um túmulo, que garantirá a sua lembrança 

e a dos seus grandes feitos na memória dos que vivem. Eneias, 

cuja pietas é a mola propulsora das suas ações, faz a Katábasis, a 

descida aos Infernos, impelido pelos rogos da alma do seu pai, 

Anquises. O objetivo deste trabalho é mostrar que a descida 

ao mundo dos mortos feita por Eneias representa a bela morte 

simbólica do herói, que, ao sofrer este rito de passagem, será 

imortalizado não apenas como mito fundador de um soberano 

Império, Roma, mas, sobretudo, será ele mesmo o símbolo 

dessa civilização, haja vista reunir em si os valores basilares que 

compõem esse grande império.  

Palavras-chave: 
KATÁBASIS
BELA MORTE
ENEIAS
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Considerações sobre métodos e metodologias de ensino 
de latim no Brasil

Profª Drª Patrícia Prata (Unicamp)
Prof. Dr. Fábio Fortes (UFJF)

Recentemente, o ensino de latim tem despertado um renovado 
interesse dos pesquisadores da área de Estudos Clássicos no 
Brasil, o que se constata, por um lado, pela participação ativa de 
professores nas três edições do Encontro de Professores de Latim, 
e, por outro, pelas recentes iniciativas de elaboração de novos 
métodos e de tradução de métodos estrangeiros consagrados, 
bem como pela constituição de grupos de pesquisa, cujo foco está 
na reflexão teórica sobre questões ligadas à didática do latim. 
Assim, temos como meta apresentar alguns resultados parciais 
das atividades do Grupo de Pesquisa “Elaboração de Método de 
Ensino de Latim” (CNPq), cujo objetivo é refletir teoricamente 
sobre metodologias de ensino dessa língua, com vistas à produção 
de um novo método. Nesta comunicação, especificamente, 
discutiremos algumas características metodológicas que estão 
presentes nos diversos manuais existentes em língua portuguesa, 
contribuindo para a reflexão teórica do ensino dessa língua clássica 
nas universidades brasileiras. Desse modo, apresentaremos 
uma breve descrição dos manuais produzidos desde meados 
da década de 50 no Brasil, dos quais tentamos depreender as 
particularidades metodológicas em que se baseiam, para, afinal, 
propormos um esboço de uma sistematização das metodologias 
do ensino de latim.

Palavras-chave:
LATIM  
ENSINO  
MÉTODO  
METODOLOGIA 
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Latinitas: Leitura de Textos em Língua Latina. 
Notícias sobre uma abordagem metodológica

Prof. Ms. José Amarante (NALPE/UFBA)

Parte da tese de doutorado, em curso na Universidade Federal 
da Bahia, a proposição da abordagem metodológica “Latinitas: 
leitura de textos em língua latina” busca apresentar a professores 
e estudantes brasileiros uma perspectiva de estudo do latim 
que se funda na construção de competências para leitura de 
textos latinos, preferencialmente não adaptados. A proposta se 
centra em quatro aspectos fundamentais: o acesso aos textos, a 
abordagem por gêneros, a análise linguística a partir dos textos e 
aspectos da cultura romana, principalmente da cultura literária. 
Pensado em dois volumes de material, consta do primeiro volume 
o trabalho com gêneros considerados menores na literatura 
latina: fábulas, epigramas, epístolas. Vinculado ao material 
impresso, o programa didático Latinitas apresenta ainda o site 
“www.latinitasbrasil.org”, um espaço virtual para novos estudos 
e concebido como complementar à abordagem do material 
impresso. Neste trabalho, pretende-se apresentar e discutir os 
processos envolvidos na elaboração e os resultados alcançados 
a partir da sua aplicação em quatro turmas de licenciatura da 
UFBA e em uma turma de professores da Universidade, todos 
com algum tipo de experiência com a língua. Propõe-se a 
apresentação do primeiro volume da abordagem metodológica 
e do site vinculado ao curso, além de notícias sobre a elaboração 
e aplicação do segundo volume, com textos de variada filiação 
genérica: elegias, poesia catalógica, odes.

Palavras-chave:
ENSINO DE LATIM
MÉTODO
ABORDAGEM METODOLÓGICA



41

Livro de Resumos

A biblioteca latino-portuguesa de Machado de Assis
Prof. Dr. Brunno V. G. Vieira 

(UNESP/Araraquara)

Os mitos, os personagens e a história da Antiguidade Clássica 
frequentam a obra de Machado de Assis, embora seja muito 
incerto qual o grau de conhecimento de línguas antigas (grego 
e latim), que o escritor efetivamente possuía. É fato, no entanto, 
o apreço desse escritor em travar um diálogo incessante com 
a Literatura Greco-Romana, através de citações, imitações e 
apropriações desse legado. Se é verdade que muitas vezes os 
autores antigos foram lidos por ele em traduções francesas, há 
diversos testemunhos nas entrelinhas da obra machadiana de que 
suas leituras clássicas eram também feitas a partir de traduções 
lusófonas, que tiveram um grande desenvolvimento em Portugal 
e no Brasil na segunda metade do século XIX. Isso fica claro 
se se pensar na declarada admiração que o escritor devota ao 
brasileiro Odorico Mendes - tradutor de Homero e de Virgílio 
-, e aos portugueses, Bocage, António Feliciano de Castilho e 
José Feliciano de Castilho – os dois primeiros, traduzindo líricos 
gregos e Ovídio, este último, Lucano. A citação reverenciosa a 
esses tradutores é um índice incontestável de que o convívio com 
as fontes literárias antigas estava condicionado e filtrado por 
traduções lusófonas. Pretendo nesta fala desfazer uma espécie 
de ligação direta entre os escritos/referências da Antiguidade e 
os escritos/citações de Machado, buscando destacar o trabalho 
de tradutores do período e, assim, lançar luzes sobre o contexto 
de recepção e tradução de textos clássicos no Brasil sob o Império 
de D. Pedro II. (Apoio FUNDUNESP)

Palavras-chave:
RECEPÇÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS
MACHADO DE ASSIS
HISTÓRIA DA TRADUÇÃO
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O crítico inscrito: 
momentos parabáticos na obra rosiana

Profª Drª Jacqueline Ramos 
(DLI/UFS)

Ao contrário de outros escritores que nos legaram reflexões 
teóricas em textos específicos, Guimarães Rosa assume outra 
postura, mais discreta, se assim podemos caracterizar. O debate 
sobre o fazer artístico, o papel da arte e a natureza da literatura 
não aparece em separado, mas inscrito em seu texto ficcional 
e, de Sagarana a Tutaméia, percebe-se um aumento do espaço 
dedicado a tais questões. A parada da ação e a voz autoral 
estão pressupostos no debate estético, justificando o resgate da 
parábase da comédia clássica que Rosa processa em sua obra. 
Nossa proposta é a de rastrear esses momentos parabáticos, 
procurando discutir de que modo aparecem configurados em 
cada livro. 

Palavras-chave:
GUIMARÃES ROSA
PARÁBASE
COMÉDIA CLÁSSICA
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RESUMOS DAS MESAS REDONDAS
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Mesa-redonda 01: Interlocuções com a Antiguidade: mito e cinema
Coordenação: Profa. Dra. Luciene Lages (NALPE/UFBA)

Circuito Cine-Mito: por uma investigação das 
apropriações mitológicas pela sétima arte.

Profa. Dra. Luciene Lages 
(NALPE/UFBA)

O projeto Circuito Cine-Mito, organizado pelo Grupo NALPE - 
Núcleo de Antiguidade, Literatura e Performance - é resultado 
de pesquisas realizadas com os alunos da disciplina Mitologia 
na Cultura Clássica e visa, num primeiro momento, promover 
uma interlocução entre alunos e professores através de um ciclo 
de debates resultantes de sessões comentadas de filmografia que 
tem como pano de fundo a abordagem mitológica. Tal projeto 
privilegia o trânsito entre saberes de diferentes áreas que possam 
contribuir para a compreensão da apropriação de mitos clássicos 
pelo mundo contemporâneo. O objetivo principal é levar os 
alunos, não só do curso de Letras Clássicas, mas de todos os 
demais cursos, a perceber a influência da mitologia clássica 
em nosso tempo. A utilização de um recurso contemporâneo, 
o vídeo, e das especificidades da arte cinematográfica buscam 
também aproximar os discentes de conceitos e formas de 
representação simbólicas do mundo antigo. No estágio atual, o 
projeto está focado na formação de estudantes para atuação em 
escolas públicas da periferia de Salvador, organizando sessões 
e debates, de forma a contribuir para a inserção dos temas do 
mundo antigo na formação básica da comunidade externa.

Palavras-chave:
MITO
CINEMA
REPRESENTAÇÃO
EDUCAÇAO BÁSICA
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O mito de Ulisses na tradução da Odisseia de Theo 
Angelopoulos em Um olhar a cada dia

Ricardo José Maciel Lemos 
(PPGLIT/UFBA)

Esse trabalho pretende analisar, com base no dialogismo de 

Bakhtin, a ressignificação do mito de Ulisses em Um olhar a cada 

dia, tradução intersemiótica da Odisseia realizada pelo cineasta 

Theo Angelopoulos em 1995. Enquanto o poema de Homero 

narra o longo e dificultoso retorno de Ulisses para casa após 

a Guerra de Troia, o filme de Angelopoulos narra o retorno à 

Grécia, após trinta e cinco anos, de A., cineasta grego exilado nos 

Estados Unidos, para a exibição de seu mais recente filme. Porém 

o seu real objetivo é encontrar os três rolos de um mítico filme 

dos irmãos Manakis que seria o primeiro a ter sido realizado nos 

Bálcãs. Se a cultura e a obra literária são abertas em significado 

e estão em diálogo com o mundo, a cada novo contexto elas se 

renovam em sentido. Será analisado, então, o contexto em que 

foi feita a tradução e sua influência na ressignificação presente 

na obra cinematográfica. Para isso, utilizaremos o método 

“narratológico comparativo” proposto por Robert Stam para 

o estudo de traduções de obras literárias para o cinema. Serão 

observadas as afinidades e as diferenças temáticas e estilísticas 

existentes entre a obra literária e a obra cinematográfica.

Palavras-chave:
LITERATURA
CINEMA
MITO
TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA
DIALOGISMO
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A Grécia de Cacoyannis: o conceito de Equivalência em 
Electra

Nelson Lopes Rodrigues
(PPGLIT/UFBA)

O objetivo deste trabalho é resultado de uma pesquisa sobre a 

obra cinematográfica de Michel Cacoyannis. Centramo-nos, 

nesse momento, no filme Elektra (1964). Buscamos demonstrar 

as estratégias do diretor para criar uma tradução fiel da tragédia 

de Eurípides, para tal, temos como ponto de partida a discussão 

sobre equivalência na tradução intersemiótica. Provavelmente, 

a principal polêmica entre os estudiosos da questão talvez seja 

definir o que se denomina “fidelidade”, ou seja, até que ponto 

um filme pode manter a mesma temática, ações, cenas ou tom 

da obra literária, quando e como essas transformações podem 

ocorrer. Quando examinamos algumas obras, observamos 

que a fidelidade não significa necessariamente manter sem 

modificações os eventos da narrativa, mas sim manter de alguma 

forma o “espírito” da obra original, mesmo que para isso seja 

necessário modificar cenas ou mesmo personagens. Michael 

Cacoyannis (1922-2011) nasceu na cidade de Chipre, foi o mesmo 

que Zorba o grego em 1964 e também dirigiu outras adaptações de 

tragédias gregas como Iphigenia, de 1977, e As Troianas, de 1971.

Palavras-chave:
TRAGÉDIA GREGA
CINEMA
MITOLOGIA GREGA
TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA
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Mesa-redonda 02: Aspectos da poesia e retórica gregas
Coordenação: Profª Drª Sílvia Faustino (FFCH/UFBA)

A oposição entre as poesias grega e moderna em 
Friedrich Schlegel.

Alba Poliana de Souza Araújo 
(Mestrado em Filosofia/UFBA)

A presente comunicação tem por objetivo analisar as principais 

características das poesias antiga e moderna na obra Über das 

Studium der Griechischen Poesie, de Friedrich Schlegel – um dos 

principais representantes do primeiro romantismo alemão 

(deutsche Frühromantik) - e investigar sobre uma provável 

oposição entre elas. Nessa obra, a apresentação de uma concepção 

da história, sob uma perspectiva romântica, e de traços gerais 

da teoria da arte poética, norteará a realização de uma análise 

e investigação sob a luz de um modo novo de perceber a obra 

de arte. A defesa de um possível caráter de perfectibilidade 

infinda, segundo a perspectiva de Schlegel, exclui o título de 

poesia ideal tanto dos antigos quanto dos modernos. Parece 

restar, dessa forma, a importância de uma análise que valorize 

as contribuições de um período no processo de compreensão do 

outro, além de enfatizar a preferência pela ideia de totalidade em 

oposição ao caráter individual da poesia.

Palavras-chave:
PRIMEIRO ROMANTISMO ALEMÃO
FRIEDRICH SCHLEGEL
ESTÉTICA
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A Retórica das Paixões de Aristóteles.

Aroldo Mira 
(Graduação em Filosofia/UFBA)

A retórica é compreendida já por Aristóteles como a arte da 

persuasão, do convencimento do público sobre a verdade dos 

argumentos defendidos. E uma vez que é tarefa da retórica 

persuadir, é necessário considerar não apenas o discurso como 

confiável, mas também a capacidade do orador de preparar 

os ouvintes. Suscitar paixões, emoções, sentimentos dos mais 

diversos nestes ouvintes é um artifício usado pelo orador em 

sua tarefa persuasiva. O mesmo fato se apresenta sob diferentes 

perspectivas para um público comovido pelo amor e a outro 

tomado pelo ódio. O orador, portanto, pelo exercício retórico, 

pode, através das emoções suscitadas nos ouvintes, conduzi-los 

a mudanças em seus juízos. Algumas dessas emoções ou paixões 

tais como a ira, a compaixão, o medo e outras semelhantes, 

assim como as suas contrárias, são analisadas por Aristóteles. 

O objetivo desse trabalho é investigar a relação que as paixões 

estabelecem com o processo persuasivo, a partir do Livro II da 

Retórica, de Aristóteles.

Palavras-chave:
RETÓRICA
PAIXÕES
PERSUASÃO
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A catarse e o prazer trágico na Poética de Aristóteles

Vívian Val Monteiro 
(Graduação em Filosofia/UFBA)

A Poética é um dos primeiros escritos que situa a arte no campo 

filosófico. No tratado, será desenvolvido por Aristóteles um 

estudo sobre a poesia e suas espécies. É nela que a tragédia será 

qualificada como melhor gênero mimético, que melhor representa 

o homem, ficando acima, por exemplo, da comédia e da epopéia. 

Para que se possa falar, no entanto, de uma boa tragédia, é 

necessário que sejam suscitadas no espectador as emoções de 

temor e piedade, o que levaria à catarse. A catarse, apesar de 

ser apontada por Aristóteles como um efeito da tragédia, não 

é definida no tratado. O autor fala ainda de um prazer próprio 

do gênero artístico que também deve ser provocado. E, tanto a 

catarse, como o prazer trágico, são obtidos através das emoções 

de temor e piedade. O intuito dessa comunicação é investigar, 

ainda que de modo sucinto, se esse prazer corresponde à catarse.

Palavras-chave:
CATARSE
PRAZER TRÁGICO
TRAGÉDIA
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Mesa-redonda 03: Do riso
Coordenação: Profa. Dra. Jacqueline Ramos (DLI/UFS)

Do riso: revisitando o clássico através 
da literatura brasileira

Profa. Dra. Jacqueline Ramos 
(DLI/UFS)

A investigação das manifestações do cômico na literatura 
brasileira tem apontado momentos de resgate da tradição clássica 
em nossas letras. Durante nosso romantismo, por exemplo, a larga 
produção de comédias de costumes, gênero que se caracteriza 
por seu aspecto moralizador, parece retomar a máxima latina 
ridendo castigat mores. Também aquela ironia socrática que se 
coloca a serviço da revelação e do conhecimento percebe-se em 
autores como Machado de Assis e José Cândido de Carvalho. 
Podemos citar, ainda, cenas cômicas retomadas ou aspectos 
da comédia clássica retrabalhados, a exemplo das paródias de 
Mainardi ou das parábases rosianas de Corpo de baile ou Tutaméia. 
Para alguns autores interessa não o objeto de derrisão, mas certa 
percepção associada à verdade do não sério. Alinham-se, assim, 
a uma vertente do pensamento que considera o cômico como 
espaço para apreender a realidade que a razão séria não atinge. 
Enfim, o texto cômico se abre para a reflexão da cultura enquanto 
percepção, dando a ver tanto seus anseios, a liberdade requerida; 
quanto suas interdições, o condenável, o proibido.

Palavras-chave:
COMICIDADE
LITERATURA BRASILEIRA
IRONIA
TRADIÇÃO CLÁSSICA



52

I Encontro de Estudos Clássicos da Bahia

O pioneirismo aristotélico acerca do risível

Éverton de Jesus Santos 
(Graduação/UFS)

Ao elencar a comédia como arte mimética, Aristóteles vincula 

esse gênero ao conhecimento. Considera, em oposição à tragédia, 

que o cômico provocaria prazer no espectador enquanto o 

trágico promoveria a dor e a piedade. Nesse trabalho, o nosso 

propósito é justamente apresentar aspectos da comédia tais 

como sua natureza, sua função e os procedimentos pelos quais 

é produzida, segundo a concepção de tal filósofo grego. Para 

tanto, estaremos nos valendo da Poética (ARISTÓTELES, 2005), 

do Tratado Coisliniano (ANÔNIMO, 2003) e da reconstrução da 

segunda parte da Poética proposta por Richard Janko (1984). 

Observaremos também, como os pressupostos aristotélicos se 

fazem atuais e recorrentes em outras teorias acerca do risível 

como no estudo de Bergson (2007), no de Freud (1977), no de 

Jolles (1976), dentre outros. Além disso, traçaremos paralelos com 

a literatura cômica brasileira a fim de que possamos demonstrar 

a atualidade dos pressupostos aristotélicos e a permanência de 

certos aspectos que já são percebidos em sua teoria aplicados em 

obras de arte literárias.

Palavras-chave:
COMÉDIA
ARISTÓTELES
CONHECIMENTO
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Uma cena clássica no Brasil central

Alberon Machado Menezes 
(Graduação/UFS)

Em sua obra Contra o Brasil, Diogo Mainardi apresenta uma visão 

desencantada do país por meio de um texto cômico que promove 

uma intensa e explícita intertextualidade, especialmente com 

o livro Tristes Trópicos de Claude Lévi-Strauss. Mas esse não 

foi o único autor que serviu de fonte para a composição do 

livro supracitado. Dentre os textos parodiados por Mainardi, 

destacamos a cena típica aristofânica do escravo carregador-

de-bagagem (Duarte, 2006), que está presente na peça As Rãs. 

Enquanto Xântias, que é um personagem do texto teatral, 

aparece montado em um burro e transporta um imenso volume 

de bagagem, Azor, que seria a sua versão no Contra o Brasil, tem 

muito menos sorte e é tratado como o próprio animal de carga, 

levando, inclusive, o seu patrão, Pimenta Bueno, pendurado em 

suas costas. Desse modo, pretendemos discutir, através da análise 

do cômico, como a tradição grega continua a ser perceptível na 

literatura brasileira contemporânea.

Palavras-chave:
ARISTÓFANES
CÔMICO
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Ridendo castigat mores: comicidade em Martins Pena

Ana Paula Rocha Vital 
(Graduação/UFS)

Fenômeno exclusivamente humano, como já colocado por 
Aristóteles, o riso é fonte de diversos estudos. Revisitando os 
estudos clássicos sobre o riso em autores como Verena Alberti e 
Georges Minois, constata-se uma vertente do cômico presente na 
tradição clássica, que considera risível os vícios da humanidade, 
a exemplo da sátira latina cujos “alvos são ao mesmo tempo, 
morais, sociais e políticos, e seu espírito, essencialmente 
conservador” (MINOIS, 2003, p. 87). Cícero, em De oratore, elenca 
quatro modos do cômico, dentre os quais aquele que mais faz 
rir “consiste em representar o próprio caráter do homem de que 
rimos: o rabugento, o supersticioso, o desconfiado, o glorioso, 
o extravagante” (ALBERTI, 2002, p. 59). Rimos, nesse caso, do 
vício condenável, e o cômico cumpre, assim, o papel conservador 
de corrigir as falhas de caráter dos indivíduos que estejam 
prejudicando a coesão de determinado segmento da sociedade. 
É o que podemos verificar nas obras teatrais cômicas de Martins 
Pena, um dos principais representantes do teatro Romântico. A 
partir da análise de algumas obras desse autor, discutiremos a 
afirmativa clássica Ridendo castigat mores, fazendo-se um paralelo 
com a teoria do riso de Bergson.

Palavras-chave:
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CASTIGO
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A ironia cômica nas narrativas 
de José Cândido de Carvalho

Danielle da Silva Andrade 
(Graduação/UFS)

Ao riso agressivo e evocador do caos original do período 

arcaico, sucede o uso que Sócrates faz do riso irônico como 

instrumento para a busca da verdade. Como coloca Minois 

em sua historiografia, o riso socrático nos coloca na ridícula 

condição de “acreditar saber das coisas quando não sabemos 

nada” (2003, p. 65). Essa ironia que está a serviço do pensamento 

e do desvelamento é a que identificamos nas narrativas cômicas 

de José Cândido de Carvalho. Procuraremos através deste 

trabalho e embasados nas narrativas presentes nos livros Porque 

Lulu Bergatim não atravessou o Rubicon e Um ninho de mafagafes 

cheio de mafagafinhos ambos do citado autor, explanar sobre essa 

ironia discutida por Sócrates e encontrada no texto de Minois, 

procurando encontrar possíveis relações entre a ironia clássica e 

conceitos de ironia contemporânea. Para tanto teremos também, 

como referencial teórico, outros autores como Lélia Parreira 

Duarte, possuidora de um vasto estudo sobre a ironia.

Palavras-chave:
IRONIA
JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO
SÓCRATES
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Mesa-redonda 04: Os jogos na literatura latina
Coordenação: Prof. Dr. Gilson Magno dos Santos (UFBA)

De spectaculis: as condições da fé e a razão inerente à 
verdade, por Tertuliano

Prof. Dr. Gilson Magno dos Santos 
(UFBA)

O presente trabalho pretende abordar a obra De spectaculis escrita 
por Tertuliano, entre 200 e 206 d. C. Esse escrito localiza-se em 
uma época na qual o cristianismo ganhava cada vez mais força em 
Roma  e tem por principal objetivo criticar os espetáculos ligados 
à cultura popular. Tertuliano adota uma postura totalmente 
radical em relação a esses jogos, reprovando e condenando 
profundamente aqueles que os promovessem, participassem ou 
mesmo assistissem às apresentações, considerados de caráter 
pagão pelo autor. Apesar de ser um traço característico do mundo 
clássico, os jogos são duramente criticados ao longo da obra, pois 
vão de encontro aos desígnios de Deus e da Sua criação. Trata-
se, de acordo com Tertuliano, de uma questão de reverência e 
submissão aos ícones paganistas, costume esse dispensado 
quando do momento do batismo, em que se renuncia ao demônio 
e a seus semelhantes. Não resta nenhuma dúvida que estamos 
diante de um expoente da literatura latina de cunho religioso, 
fonte de estudos sobre o cenário da época.

Palavras-chave:
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O contexto literário da obra de Tertuliano

Maria Bernadete da Silveira Pereira 
(Graduação/UFBA)

No contexto literário da antiguidade romana, Tertuliano é muito 

prolífico em todas as manifestações de gênero, especialmente no 

gênero apologético, que ele utiliza em muitas de suas obras. A 

obra De Spectaculis faz parte de uma série de obras catequéticas 

dedicadas aos cristãos, à edificação da fé e à exortação aos irmãos 

na fé, podendo ser classificada no gênero apologético, que ele 

utiliza em defesa da ética e da fé cristã. Nesta obra, Tertuliano 

também se utiliza do recurso do gênero parenético, isto é, de 

discursos morais contra o contexto pagão. Na obra De Spetaculis, 

Tertuliano exorta aos cristãos a não frequentarem os espetáculos 

pagãos pelo caráter idolátrico dos mesmos, visto que tanto os 

locais onde se realizavam os espetáculos, como os espetáculos 

neles apresentados eram dedicados aos ídolos pagãos, não sendo 

pois conveniente aos cristãos os frequentarem. Tertuliano usa 

palavras de condenação a todas as formas de entretenimento 

público, não só as que tinham caráter violento ou obsceno, mas 

também a todas as outras.

Palavras-chave:
TERTULIANO
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A caracterização dos jogos fúnebres romanos 
a partir do Livro V da Eneida

Sílvio Wesley Rezende Bernal 
(Graduação/UFBA)

Este trabalho faz uma análise, com base no livro V da Eneida, 

acerca da realização dos chamados Jogos Fúnebres, que se tratam 

de uma cerimônia realizada pelos antigos em homenagem ao(s) 

morto(s). Em especial, Enéias, durante sua viagem rumo à Itália, 

tem sua rota desviada por Netuno e atraca novamente na Sicília, 

onde realiza os jogos em homenagem ao falecido pai, Anquises. 

O objetivo principal aqui é a discussão sobre a forma como esses 

jogos são descritos por Virgílio, incluindo os rituais místicos 

que os cercavam e os tipos de competições que são narradas, 

buscando assim caracterizar a tradições populares comuns à 

Roma Antiga. Sabe-se que a Eneida é um poema épico que foi 

encomendado a Virgílio pelo imperador Augusto, no século I 

a.C, com o objetivo de narrar as glórias e conquistas de Roma e, 

ao mesmo tempo, promover propaganda política ao imperador. 

Assim, observaremos, também, quais seriam as representações 

de valor que os romanos atribuíam aos vencedores dos jogos 

e às premiações recebidas pelos mesmos e às características de 

natureza política que podem ser relacionadas aos jogos.

Palavras-chave:
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Os espetáculos públicos sob a ótica de Marcial: 
poesia e propaganda

Raul Oliveira Moreira 
(Graduação/UFBA)

Este trabalho pretende realizar um estudo sobre as representações 

dos jogos populares romanos, a partir da perspectiva do poeta 

e escritor romano Marco Valério Marcial, na obra intitulada De 

Spectaculis. Este escrito data do ano 80 d.C., época do imperador 

Tito, e foi encomendado a Marcial com o objetivo de promover 

a abertura do anfiteatro Flaviano, popularmente conhecido 

como Coliseu. Aqui pretende-se observar como ocorreram os 

jogos públicos desta ocasião, que se estenderam por mais de 

cem dias, atraíram pessoas de todos os cantos do império e 

possuíram uma grande diversidade de modalidades, entre elas: 

lutas entre animais, combates entre gladiadores, encenação de 

fábulas mitológicas, execução de condenados e inclusive as 

naumaquias, batalhas navais travadas dentro da arena inundada 

encenando capítulos da história romana. Observaremos, dentro 

da ótica de Marcial, a sequenciação da realização desses jogos, as 

representações sócio-políticas que podem ser observadas e o tipo 

de público que cada espetáculo atingia.

Palavras-chave:
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Mesa-redonda 05: Espaço e sociedade: a contribuição da arqueologia 
para o conhecimento do mundo antigo

Coordenação: Profª Drª Maria Cristina Nicolau Kormikiari (USP)

Da colonização à habitação: a movimentação fenício-
púnica no Mediterrâneo ocidental

Profª Drª Maria Cristina Nicolau Kormikiari 
(LABECA/USP)

Nesta comunicação pretendemos apresentar o LABECA – 
Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga – sediado 
no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo, que desde 2006 desenvolve projetos de pesquisa 
acadêmica (temáticos, pós-doutorado, doutorado, mestrado) 
e de comunicação audiovisual dirigida a estudantes de ensino 
médio e superior em Arqueologia e História da Grécia antiga; 
como também expor alguns dos pontos mais relevantes que 
nossa pesquisa sobre a movimentação colonial fenício e púnica 
no Ocidente Mediterrânico levantou. Certos aspectos desta 
movimentação, como o caráter comercial da expansão fenícia e o 
militar da dominação cartaginesa no Mediterrâneo, estão sendo 
revistos, e, por outro lado, novas perguntas têm sido feitas, como 
a que se preocupa com a própria identidade destes personagens. 
Neste sentido, os conceitos de insularidade e conectividade 
têm sido utilizados como categorias de análise. Escavações 
arqueológicas e projetos em Arqueologia da Paisagem têm 
possibilitado uma revisão acerca da presença fenício-púnica no 
Mediterrâneo entre os séculos IX e II a.C.
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As paisagens de poder nas apoikias gregas da Sicília 
(sécs. 8-5 a.C.)

Profª Drª Elaine Farias Veloso Hirata 
(USP)

Nesta comunicação, temos como objetivo apresentar rapidamente 
os princípios teóricos norteadores das pesquisas sobre espaço e 
sociedade realizadas pelo Labeca – Laboratório de Estudos sobre 
a Cidade Antiga – e a seguir relatar um estudo de caso centrado 
na discussão sobre as paisagens de poder, expressão cunhada 
por autores britânicos e italianos para nomear os processos 
sociais de apropriação e mobilização de um território para a 
representação de formas de domínio de grupos hegemônicos em 
uma sociedade. Nossos estudos no Labeca estão centrados no 
mundo grego antigo, onde as sociedades desenvolveram, em um 
momento de sua história, ao lado de sistemas de comunicação 
não verbais, sistemas escritos de registro. O recurso às fontes 
materiais e escritas induziu a pesquisa sobre a cultura grega à 
sua mais antiga forma de interdisciplinaridade, ou seja, entre a 
história e a arqueologia e, como tanto o registro material quanto 
o escrito são representações do passado, a questão é como 
fazer sua crítica e relacioná-los, respeitando a especificidade de 
cada um. Nosso estudo de caso, baseado em dados materiais e 
textuais, focaliza a sobreposição de uma paisagem política sobre 
as paisagens sagradas construídas pelas apoikias gregas na Sicília 
entre os séculos 8 e 5 a.C.
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LARP – Laboratório de Arqueologia Romana Provincial: 
abordagens sobre o Império Romano pelo olhar 

brasileiro

Prof. Dr. Vagner Carvalheiro Porto 
(Universidade de Santo Amaro)

O recém criado LARP - Laboratório de Arqueologia Romana 
Provincial, do Museu de Arqueologia da USP - tem como objetivo 
discutir e apresentar novas reflexões sobre a relação de Roma 
com suas províncias, pelo enfoque da Urbanização, Religião, 
identidades, Imperialismo, exército, dentre outros. É proposta 
desta apresentação levar para o debate as questões analisadas 
pelo Larp à luz das recentes reflexões sobre História Antiga no 
Brasil. O LARP visa sistematizar as recentes questões teóricas 
a respeito da presença de Roma em suas áreas de dominação 
dentro e fora da esfera mediterrânica e analisá-las em conjunto 
com os documentos arqueológicos de suas províncias, de modo 
a entender a atuação do Império nas diversas localidades, 
assim como as respostas dadas a ele. Tal objetivo pressupõe a 
compreensão dos processos de interação cultural multidirecionais 
que se estabeleceram entre Roma e as províncias. Procurar-se-á 
a diversificação das fontes, em especial, propiciada pela análise 
conjunta de documentação histórica e arqueológica, respeitando 
suas capacidades interpretativas autônomas e levando em 
consideração as discussões modernas sobre os processos 
envolvidos em suas construções.
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A tenda (skené) no Íon de Eurípides: a observação do 
espaço como sujeito passivo e ativo da cena trágica

Márcia Cristina Lacerda Ribeiro 
(UNEB Caitité/Doutoranda USP)

Pretendemos nessa comunicação analisar uma passagem 
específica da tragédia Íon de Eurípides (485-406 a.C.): o momento 
em que o herói que dá nome à peça constrói a sua tenda e oferece 
um banquete aos délfios para comemorar os laços da paternidade 
recém descobertos e a sua despedida de Delfos. Importa-nos 
observar como o espaço da tenda (skené) retratado pelo poeta em 
uma ékphrasis, de sujeito passivo, pois que projetado, construído 
e decorado pelo herói, torna-se um sujeito ativo prenhe de 
significado e contribui para reforçar a mensagem política presente 
na tragédia. O conceito de espaço é tomado de empréstimo do 
arquiteto moderno Amós Rapoport e vem sendo empregado nas 
pesquisas no âmbito do Labeca, Laboratório de Estudo sobre a 
Cidade Antiga/ MAE/USP, ao qual estamos vinculados. Para 
Rapoport o ambiente construído é tanto um produto social como 
cultural. Esse ambiente comunica informações sobre si e sobre 
o mundo social no qual ele está inserido. E, especialmente para 
o propósito dessa comunicação, o ambiente construído molda 
o comportamento das pessoas que interagem com ele, pois 
contém informações simbólicas que se transmitem de maneira 
não-verbal. É nesse sentido, tentando aliar a passagem do Íon a 
essa abordagem sobre o espaço, que pretendemos fazer a nossa 
análise.
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Mesa-redonda 06: Novos Plautinos: 
o teatro de Plauto em leituras modernas

Coordenação e orientação: 
Profª Drª Isabella Tardin Cardoso (IEL/Unicamp)

As comunicações desta mesa versam sobre possibilidades e 

limites da aplicação de certas abordagens modernas (linguísticas 

e literárias) ao corpus da comédia de Plauto (III - II a. C.). Como se 

lida hoje com elementos métricos e musicais do teatro plautino? 

Qual a pertinência e que limites envolve a aplicação de teorias 

e conceitos da Análise do Discurso para se entender o discurso 

feminino, ou o discurso sobre a mulher, naquela comédia? E 

ainda, em que medida escritores modernos, como Molière, 

nos ensinam sobre Plauto, sobre o teatro de seu tempo e sobre 

nossa apreciação mesma? Ao analisar breve amostra da comédia 

plautina, as presentes comunicações pretendem modestamente 

contribuir para esse tipo de reflexão.
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Breves questões sobre prosódia e métrica 
do latim de Plauto

Beethoven Álvarez  (UFF/Doutorando IEL-Unicamp)

A prosódia e métrica do latim de Plauto (c. 255 - 184 a.C.) desde 
a Antiguidade oferecem dificuldades a seu estudo. Ao longo dos 
séculos, estudiosos têm se dedicado a tentar detectar e explicar 
as regras prosódicas e métricas apreensíveis dos versos de suas 
comédias. O fato de se ter nas vinte e uma peças remanescentes 
de Plauto um dos poucos exemplos da língua latina da época 
arcaica, bem como de ele ter escrito apenas no gênero cômico 
(que contava, em alguma medida, com um latim coloquial e 
estilizado) são alguns dos parâmetros que exigem consideração 
quando se comparam aspectos prosódicos e métricos do latim 
plautino com os de textos provenientes de épocas posteriores. 
Esta comunicação objetiva tratar do estado da arte da questão 
modernamente. Para tanto partirá, especialmente, das discussões 
de Questa (1987, 2007), Soubiran (1988, 1995) e Boldrini (1992), 
estudiosos que, contemporaneamente, têm contribuído de forma 
fundamental ao tema em apreço. Em nossa exposição, certas 
noções prosódicas e normas métricas serão estudadas à luz de 
passagens selecionadas, sobretudo da comédia Persa. Pretende-
se, com isso, detectar termos-chave para a compreensão das 
singularidades do acento e do ritmo do verso plautino a serem 
investigados com mais profundidade, numa próxima etapa, com 
base em teorias modernas de Fonética e Fonologia. A perspectiva 
é de que resultados da discussão sobre questões prosódicas, 
métricas e rítmicas possam vir a ajudar, por fim, também no 
entendimento de aspectos musicais da comédia plautina.
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O silenciamento das mulieres plautinae: objeto de 
Análise do discurso?

Carol Martins da Rocha 
(Doutoranda IEL-Unicamp/Fapesp)

A presença de mulheres nas peças de Plauto (III-II a.C.) é, ao 
menos numericamente, representativa: apenas duas (Captiui e 
Pseudolus) das 21 peças do comediógrafo que nos chegaram não 
têm personagens femininos atuando em seu enredo. Por vezes, 
são elas que dominam a ação. Por exemplo, em Báquides, as duas 
irmãs meretrizes, que dão nome à peça, acabam por persuadir 
os velhos ao final do enredo. Em muitos momentos, no entanto, 
a “voz” feminina é silenciada: reina a opinião apresentada como 
masculina, em geral, negativa sobre as mulheres. Modernamente, 
é de se perguntar que aspectos, no que diz respeito ao universo 
feminino, podem nos revelar essa soberania do discurso 
masculino? E que tipo de manifestação feminina a opinião 
masculina, na comédia de Plauto, cala? Procuraremos observar 
alguns dos efeitos desse silenciamento do discurso das mulieres 
plautinae na comédia do poeta em apreço, particularmente nas 
peças Aululária e Menecmos, embasando-nos em estudos da 
Análise do discurso que se mostram pertinentes. Acreditamos 
que esse exercício (assumidamente anacrônico) pode ser profícuo 
(ainda que contrastivamente) num diálogo com o modo como as 
mulheres do palco plautino são analisadas tradicionalmente nos 
Estudos clássicos.
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Um deus no palco da comédia: 
Mercúrio, de Plauto a Molière

Lilian Nunes da Costa 
(Doutoranda IEL-Unicamp/ CNPQ)

A obra do poeta romano Tito Mácio Plauto (sécs. III - II a.C.), 
tendo obtido notável sucesso já na Antiguidade, logrou ser 
perpetuada de várias formas através do tempo: além das cópias 
manuscritas medievais (que transmitiram aos nossos dias vinte 
comédias plautinas praticamente na íntegra), contamos também 
com traduções e adaptações feitas por autores que, séculos mais 
tarde, se inspiraram no dramaturgo romano. Dentre as peças 
mais traduzidas e adaptadas para outros idiomas em diferentes 
épocas, destaca-se Anfitrião, que, como se sabe, já teve inúmeras 
releituras, inclusive de grandes nomes da literatura mundial, 
como Camões (1587), Molière (1668), Dryden (1690), Von Kleist 
(1807) e, no Brasil, Guilherme de Figueiredo (1949). Tais versões 
para diferentes idiomas e épocas naturalmente resultaram em 
alterações de vários elementos em relação à peça latina, desde 
a métrica até questões de enredo. Chama-nos a atenção, quanto 
a esse aspecto, a construção das personagens - que, aliás, nem 
sempre são as mesmas - nas diferentes versões de Anfitrião. Nessa 
comunicação, mais especificamente, voltamo-nos para uma das 
personagens divinas da peça: o deus Mercúrio. Propomo-nos a 
analisá-lo no Anfitrião de Plauto, no de Camões e no de Molière, 
comentando em especial efeitos dramáticos e humorísticos 
relacionados a características que se mantêm ou se apagam na 
passagem da versão latina para a portuguesa e a francesa.
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Mesa-redonda 07: O trágico e a subjetividade
Coordenação: Profª Drª Carlota Ibertis (FFCH/UFBA)

A maneira de pensar da Grécia Antiga vista por 
Nietzsche e Foucault

Prof. Ms. Ricardo Calheiros Pereira 
(FFCH/UFBA)

A partir do segundo e do terceiro volume da História da 
Sexualidade de Michel Focault, O Uso dos Prazeres e O Cuidado de 
Si, vamos perceber como existem diferenças em algumas leituras 
do pensamento e da maneira de agir dos gregos e romanos. A 
Grécia e também Roma são descritas, muitas vezes, a partir de 
conceitos cristãos ou em tentativas de enxergar nos pensadores e 
comportamentos dos gregos e romanos elementos que já têm, de 
forma embrionária, postulados medievais ou contemporâneos. 
Foucault, e aí muito mais como historiador do que filósofo, fez 
uma investigação cuidadosa que separa, com muita perspicácia, 
o que é de fato a maneira grega de pensar e agir de uma fantasiosa 
tentativa de interpretar pela ótica contemporânea herdeira direta 
do cristianismo. E não se pode também deixar de contemplar 
Nietzsche com sua interpretação da maneira de pensar grega em 
muitos momentos de sua obra e, principalmente, no seu livro 
A Origem da Tragédia. Nesta comunicação, pretendo comparar a 
versão influenciada pelo cristianismo com a versão de Nietzsche 
e Foucault.
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Mito e tragédia no Édipo freudiano

Profª Drª Carlota Ibertis 
(FFCH/UFBA)

Freud, como outros autores do fim de século XIX, recorreu à Grécia 
arcaica para dar conta de uma realidade que não se encaixava nos 
moldes do racionalismo moderno. Esses pensadores voltaram seu 
olhar para o momento pré-filosófico em que o mito é chave para 
a compreensão da realidade e norma para o comportamento e a 
educação do homem grego. No caso de Freud, a intuição grega 
é aproveitada na construção do seu sistema teórico: por uma 
parte, certamente como inspiração e como veículo de expressão 
de uma nova maneira de compreender o ser humano; por outra, 
como objeto confirmatório da sua teoria. É sabido o lugar central 
que Édipo ocupa na concepção freudiana. Na Interpretação dos 

sonhos, Freud defende que o fator decisivo da aceitação universal 
da tragédia de Sófocles reside no enredo. Todavia, e a despeito 
da própria avaliação de Freud, é possível uma leitura da teoria 
freudiana em que a dimensão trágica adquira maior relevância. 
Com base nas distinções de Albin Lesky acerca do conceito do 
trágico (visão cerradamente trágica do mundo, conflito trágico 
cerrado e situação trágica), examinamos aspectos do pensamento 
freudiano que evidenciam uma perspectiva trágica em torno da 
subjetividade.
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Entre o oráculo e a esfinge: Freud e Édipo Rei

Profª Drª Suely Aires (UFRB)

A primeira referência freudiana à tragédia Édipo Rei se faz em 
sua correspondência com Fliess, quando relata aspectos de sua 
autoanálise. Freud afirma o horror e o fascínio da tragédia em 
sua relação com as vivências infantis – cada pessoa da plateia foi, 
um dia, Édipo. No campo teórico, a referência a Édipo surge em 
Traumdeutung, quando considera a menção de Jocasta ao sonho 
dos mortais em partilhar o leito materno. Podemos, nesse sentido, 
considerar que o sonho – por meio das palavras de Jocasta – é a 
chave interpretativa que Freud utiliza para abordar a tragédia 
de Sófocles no campo da psicanálise, dando ao mito o caráter de 
revelação da verdade humana: parricídio e incesto são as bases 
do desejo infantil. Deste momento até o final de sua produção, 
Freud fará diversas referências àquilo que nomeia Complexo de 
Édipo, distanciando-o cada vez mais da tragédia e constituindo 
um conceito próprio. Neste trabalho, propomos considerar duas 
figuras representativas do enigma – o oráculo e a esfinge – como 
pontos de virada da interpretação freudiana de Édipo Rei. Cabe 
ao oráculo – diante de Laio, Édipo e Creonte – anunciar o que 
vai acontecer, em um movimento de desvelamento da verdade 
que não implica salvação, mas prefiguração do aniquilamento. À 
esfinge, cabe apresentar um enigma que não esconde nem revela, 
não possuindo resposta prévia ao ato de enunciação. Tais figuras 
apotropaicas absorvem o que há de inquietante, ao mesmo tempo 
em que o fazem desaparecer e transparecer no ato de enunciação.
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Mesa-redonda 08: Paideia
Coordenação: Prof. Dr. Viktor David Salis (UNIFESP)

Projeto Paideia: Reflexões para um resgate da formação de 
educadores e da criança

Prof. Dr. Viktor David Salis (UNIFESP)

Este estudo busca o resgate da Paideia, que estava voltada à formação 
do jovem num plano ético individual e social a partir de si mesmo, 
buscando o melhor de si mesmo. Nas últimas décadas, temos assistido a 
uma alarmante dificuldade na capacidade do atual sistema educacional 
em formar o jovem e prepará-lo para a vida. Podemos dizer, ademais, 
que a chamada educação moderna tem enfatizado excessivamente 
a preparação do jovem para o mercado de trabalho tão somente, 
esquecendo completamente o mais importante: a preparação para a arte 
de viver e amar. A escalada da violência e do oportunismo nas escolas 
já são por si só suficientes justificativas para uma revisão do clássico 
projeto educacional voltado estritamente à preparação profissional e 
ao vestibular que até agora imperou. Não é demais ressaltar que este 
modelo sozinho está condenado ao fracasso. A primeira pergunta que 
salta à nossa reflexão é por que retomar um projeto educacional de mais 
de 25 séculos – a Paideia - quando a modernidade nos oferece tantas 
propostas supostamente inovadoras para a educação? É preciso ressaltar 
que em sua maioria elas procuraram seus fundamentos no modelo 
iluminista. Portanto, podemos dizer que a Paideia é o mais evoluído e 
avançado sistema educacional da história da humanidade e só podemos 
lamentar que tenha sido negligenciado. A melhor tecnologia está aqui 
disponível e pretendemos resgatá-la para a formação de um homem 
digno e criador. Vale ressaltar que este projeto visa complementar e 
aperfeiçoar os modelos de educação vigentes e não substituí-los.
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Reflexões sobre a paideia grega a partir do conceito de 
experiência de Walter Benjamin: implicações críticas à cultura 

do iluminismo

Emmanoel de Almeida Rufino (Pós-Graduação/UFPB)

Nosso trabalho objetiva desenvolver as relações possíveis entre o 
conceito grego de Paideia e o conceito de experiência, desenvolvido por 
Walter Benjamin (1892-1940), mostrando o(s) ponto(s) de intersecção 
desses dois eixos temáticos quanto à formação humana. Partiremos de 
uma rápida exposição da crítica de Benjamin ao modelo civilizatório 
produzido pela modernidade, atentando à crise do projeto Iluminista 
(Aufklärung), cuja racionalidade tem direta implicação no paradigma 
educativo contemporâneo, que – sob a lógica do homo economicus – 
forma indivíduos tecnocráticos, voltados ao conhecimento mercantil. 
Destacaremos que o pragmático padrão instrumental dessa cultura 
massifica as subjetividades conforme diretrizes que distanciam os 
indivíduos do que lhes faz verdadeiramente humanos, algo essencial 
à Paideia. Como herdeiros da racionalidade grega, retornarmos a ela 
nos possibilitaria compreender o que perdemos no caminho da história 
enquanto cultura humana. O clímax dessa discussão emergirá com a 
percepção do grande contraste entre o modelo de homem fabricado 
pelas escolas contemporâneas e aquele gestado na Antiguidade grega, 
berço da civilização ocidental. Advogaremos que a lógica de formação 
própria da Paideia não só poderia, mas deveria ser resgatada em nossa 
cultura escolar, para vislumbrarmos uma civilização mais humana, 
pois menos estranha a si mesma. Afinal, os gregos investiam em temas 
caros a uma legítima experiência humana, como a arte de viver e amar, 
a busca pelo entendimento do belo, do nobre, do justo e de tudo o mais 
que desafia o homem a se pensar no complexo da existência. Uma boa 
pedida neste tempo em que os unilateralismos burocráticos teimam em 
anular as subjetividades.
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Esfinge, a cruel cantora de Sófocles: o mito e o trágico 
para a construção do autoconhecimento humano

Eduardo Rufino (Graduando UFPB)
Orientador: Prof. Dr. Viktor David Salis (UNIFESP)

Este trabalho centra-se no estudo do significado e função da Esfinge, 
segundo a visão de vida e religião na Grécia e Egito antigos. Será 
abordado numa perspectiva fenomenológica, procurando desvelar 
a essência do mito nas tragédias Oidípous Tírannos, Oidípous Epi 
Kolonói e Antigóne, a partir da apresentação do homem trágico em 
Sófocles como modelo exemplar da frágil condição humana perante 
as determinações divinas sobre o miasma familiar e cósmico. 
Preserva-se assim a Paideia – a qual estava ligada à poesia, à escultura 
e à Arete, trazendo o simples e o natural como instrumentos perenes 
de sua maturidade educadora e fazendo da psyquê seu ponto de 
partida. (Jaeger, Paideia). Pretende-se ainda neste trabalho refletir 
sobre a anteposição entre o caráter divino e dos mortais na trilogia 
tebana de Sófocles, enfocando a problemática do autoconhecimento 
humano, submetido aos enigmas da cruel cantora – a Esfinge - e 
seu papel oracular no desvendar de suas implacáveis perguntas: 
Quem eu sou e que faço aqui? De onde eu venho? Para onde eu 
vou? O desafio não poderia ser mais atual: Decifra-me ou te devoro! 
Ou como observou Platão (Fédon): O homem não tem o direito de 
permanecer na ignorância - e podemos acrescentar: Nem de si e 
nem do outro para não ser devorado pela cruel cantora, que exige 
a verdade de si e do outro para a evolução da condição mortal em 
direção aos deuses. Eis o mito do Paraiso perdido revisitado através 
da busca do herói em direção à imortalidade perdida.
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Mesa-redonda 09: O mundo romano e o teatro de Sêneca
Coordenação: Profª Drª Zélia de Almeida Cardoso (USP)

O teatro do mundo em Sêneca

Profª Drª Isabella Tardin Cardoso 
(IEL/UNICAMP)

“O mundo é um palco” segundo Shakespeare, mas a ideia da 

vida como teatro, que veio a constituir o topos literário e filosófico 

denominado no século XII de theatrum mundi, já se registra na 

Antiguidade greco-romana desde os diálogos de Platão (séc. IV 

a. C.). Dentre as ocorrências do topos na Antiguidade, destaca-

se sua presença na obra de Lúcio Aneu Sêneca (séc. I d.C.). A 

ideia é profícua nos dias de hoje. Mas, antecedentes céticos e 

estóicos (Radke, 2006) sugerem a variedade de formas e sentidos 

com que a teatralização da vida aparece no autor cordovês, 

além de sinalizar a necessidade de uma atenção mais cuidadosa 

a cada caso. Em que sentido, em Sêneca, a vida corresponde a 

um teatro? Que implicações tal ideia traz à argumentação dos 

textos em que aparece? A presente comunicação, ao analisar uma 

amostra de excertos filosóficos e poéticos da obra senequiana, 

pretende contribuir para reflexões nesse sentido.
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Filosofia e tragédia: personagens irados e efeito 
moralizante nos dramas de Sêneca

Prof. Dr. José Eduardo dos Santos Lohner 
(USP)

Conforme frequentemente apontado pela crítica, o 

comportamento e a linha de ação dos personagens trágicos 

irados, nos dramas de Sêneca, refletem de modo bastante direto 

a concepção do processo de manifestação passional e do perfil 

psicológico do irado exposta pelo mesmo autor no diálogo De 

ira. Propõe-se então destacar, nesse diálogo, elementos teóricos 

sobre a natureza e a manifestação da ira com o intuito não só de 

explicitar sua presença na caracterização do personagem trágico 

senequiano, considerando em particular o exemplo de Atreu na 

peça Tiestes, mas também de abordar a questão da recepção do 

conteúdo moral desses dramas por parte de um mesmo público 

a que se endereçavam os diálogos e tratados filosóficos do autor, 

ou seja, membros da elite econômica e política de Roma. Nessa 

perspectiva, sugere-se que tanto o diálogo quanto as peças, 

cujos exemplos, positivos e negativos, enfocam ações e atitudes 

de governantes absolutos e de seus cortesãos, apresentam um 

modelo ideal de como essa classe devia se comportar com relação 

à ira.
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Concepções políticas em obras de Sêneca: 
De clementia e As troianas

Profª Drª Zelia de Almeida Cardoso 
(USP)

Figura polivalente no mundo romano – orador, político, 

pensador, epistológrafo, divulgador de doutrinas filosóficas, 

teatrólogo, poeta – Sêneca, ao lado de intensa atividade junto à 

corte de diversos imperadores, não só deu sua contribuição ao 

governo como ainda compôs obras das quais se pode depreender 

sua posição em face dos detentores do poder. Em seus textos 

são numerosas as referências a características dos governantes, 

vicissitudes que enfrentam e qualidades que deveriam apresentar. 

De Clementia é um tratado de caráter eminentemente político, 

embora também apresente aspectos filosóficos e pedagógicos. 

Composto no momento em que Nero assumiu o poder, consiste 

em uma análise das virtudes desejáveis em quem comanda, 

ressaltando-se entre elas a clemência. As Troianas, por sua vez, 

se constitui em uma tragédia em que as ideias sobre o papel do 

governante, expressas por Agamêmnon, rei de Micenas, têm 

muitos pontos de contato com as que foram expostas no citado 

tratado. Mundo romano e teatro se casam, portanto, nas palavras 

do escritor.
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Mesa-redonda 10: Platão e Aristóteles: 
reflexões filosóficas e literárias

Coordenação: Profª Drª Sílvia Faustino (FFCH/UFBA)

O negativo da retórica no Górgias, de Platão

Profª Drª Sílvia Faustino 
(FFCH/UFBA)

Ao comentar o diálogo Górgias, em sua célebre Paidéia: a formação 
do homem grego, Werner Jaeger salienta a contraposição que 
Platão estabelece entre a dialética  - que seria a forma superior 
de paideia - e a retórica, o objeto de ataque tenaz e apaixonado 
de Sócrates. Contrariamente à dialética, a retórica seria arte 
embotadora do pensamento, pela ausência de perspicácia lógica, 
de saber objetivo, de filosofia ou firme concepção de vida e, 
sobretudo, pela falta de um ethos que a anima. O objetivo deste 
trabalho consiste em mostrar de que maneira essas “ausências”, 
que caracterizam a concepção socrático-platônica da retórica, 
são cuidadosamente consideradas na concepção “positiva” da 
retórica, por Aristóteles. Os aspectos considerados como ausentes 
serão tratados como plenamente presentes no corpo teórico da 
retórica, já então entendida como arte dotada de procedimentos 
justificáveis pela razão. Por fim, será mostrado que somente sob 
o pano de fundo da clara contraposição entre retórica e dialética 
em Platão, pode-se compreender a concepção aristotélica da 
retórica como a antístrofe - a “contraparte” ou “a outra face” - da 
dialética.
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A psicologia platônica e a tríplice divisão da alma

Prof. Dr. Jarlee Oliveira Silva Salviano 
(FFCH/UFBA)

A partir do Fédon e da República de Platão, pretendemos explicitar 

a concepção platônica de alma e a tese de sua tríplice divisão 

apresentada neste último diálogo. Procuraremos apontar para 

uma fundamentação política da psicologia (aqui entendida no 

sentido clássico, como ciência da alma) do filósofo ateniense, 

tendo em vista a analogia da constituição e hierarquia das partes 

da alma com a estrutura social da pólis, que é classificada em três 

grupos (magistrados, auxiliares e negociantes), ao passo que a 

alma é dividida em três partes: racional, irascível e concupiscente. 

Ademais, vários aspectos de sua filosofia, como a ética e a teoria 

do conhecimento (a tese da reminiscência), ancoram-se na ideia 

da alma imortal e a doutrina da transmigração das almas. Em 

consequência, a concepção de pólis justa será equivalente à de 

indivíduo justo. Procuraremos ainda chamar a atenção para 

a atualidade das teses platônicas, que antecipam elementos 

essenciais da psicologia contemporânea.
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O conceito de metáfora em Aristóteles

Profª Drª Juliana Ortegosa Aggio 
(FFCH/UFBA)

O presente texto tem como objetivo investigar os dois principais 

usos da metáfora segundo Aristóteles: o uso poético e o uso 

retórico. Para tanto, primeiramente, devemos compreender o que 

é metáfora segundo as obras, Poética e Retórica, de Aristóteles. Em 

seguida, devemos determinar quais são as funções, portanto os 

usos desta figura de linguagem na produção poética e retórica. 

Tendo em vista que a finalidade do discurso poético difere da 

do retórico, pois o primeiro pretende produzir o enunciado mais 

belo possível e o segundo, o enunciado mais persuasivo possível, 

certamente, a função que a metáfora exerce em cada tipo de 

discurso também diferirá. Por fim, diante da crítica aristotélica 

ao uso da metáfora na fórmula que exprime a qüididade, 

proporemos a seguinte questão: se a metáfora é capaz de produzir 

clareza para a expressão retórica ou poética, mas obscuridade 

para a enunciação científica necessária à definição, então ela 

seria não apenas inútil, mas um empecilho para a aquisição de 

conhecimento?
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Mesa-redonda 11: A Antiguidade Clássica 
entre o mundo erudito e as relações cotidianas

Coordenação: Profª Drª Marina Regis Cavicchioli (FFCH/UFBA)

Os banquetes romanos como espaço 
das relações de gênero

Profª Drª Marina Regis Cavicchioli 
(FFCH/UFBA)

A alimentação, longe de deter-se em questões destituídas de 
qualquer conteúdo simbólico, trava uma relação direta com 
a construção de signos que ocultam e secretam a maneira 
como se estabelecem mesmo as relações entre os gêneros. Essa 
ritualidade característica da alimentação é que permite, a nosso 
ver, a introdução de elementos tipicamente eróticos em cenas 
que envolvem a alimentação ou o intercâmbio entre elementos 
eróticos e elementos da ordem alimentar. A ritualidade que 
perpassa a alimentação, nesse sentido, permite que a força 
representativa de seus elementos simbólicos ultrapasse o espaço 
delimitado pela nutrição do corpo. Não é senão esse o caso dos 
banquetes no mundo Antigo. O banquete caracteriza-se por ser 
um dos principais rituais da sociedade romana, e a associação 
entre a alimentação e o prazer sexual era bastante presente 
neles. A literatura e a iconografia do século I afiguram-se como  
testemunhos inequívocos dessa associação, como pretendemos 
demonstrar.
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Os intelectuais e o poder na Roma Antiga

Profª Drª Márcia Santos Lemos 
(UESB)

Pensar os intelectuais como uma criação do mundo 

contemporâneo, como se eles tivessem nascido a partir do século 

XIX com o caso Dreyfus, para Norberto Bobbio, seria um equívoco; 

para nós, restringiria a capacidade de o historiador refletir sobre 

a escrita e seus agentes ao longo da história. Compreendemos, 

assim como o autor, que os intelectuais constituem um grupo 

extremamente heterogêneo, podem ser os “sábios”, os “doutos”, 

os philosophos, os literatos, gens de lettre, ou simplesmente 

escritores e clérigos que, sob nomes diversos, sempre existiram. 

No caso romano, os intelectuais constituíam um grupo restrito 

de homens abastados que frequentavam escolas de retórica e 

filosofia e formavam círculos culturais e políticos. Neste sentido, 

o propósito desta comunicação é desenvolver uma análise sobre 

os intelectuais e sua relação com o poder na Roma Antiga. Para 

alcançar este objetivo, discutiremos a formação do público leitor; 

o processo de produção, edição e circulação do texto escrito e os 

mecanismos de censura existentes na sociedade em estudo.
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Expor e ouvir, escrever e ler: 
os historiadores antigos e seu público

Prof. Dr. Luiz Otávio Magalhães 
(UESB)

Tucídides registrou por escrito, escreveu, a história da guerra 

entre atenienses e peloponésios. O uso repetido, em Tucídides, 

dos verbos gráphein e syngráphein não deixam dúvidas quanto ao 

propósito de enfatizar o modo de elaboração de sua narrativa, 

que se ampara no uso da escrita para registrar e ordenar o relato 

das ações empreendidas pelas comunidades políticas de Atenas 

e de Esparta. Partindo-se da experiência da cultura escrita nas 

sociedades contemporâneas ocidentais, costuma-se pressupor 

que, desde que Tucídides se vê como um escritor, um syngrapheús, 

deveria haver então, em contrapartida, um leitor para seu texto. 

Mas quem seria este leitor? De que forma os contemporâneos de 

Tucídides tiveram acesso ao conteúdo de sua narrativa? Partindo 

destes questionamentos, este texto tem por objetivo discorrer 

sobre o papel da escrita na construção da narrativa tucidideana 

e nos modos de transmissão e circulação de seu texto entre os 

contemporâneos do syngrapheús de Atenas.
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Apódexis héde: matizes de um gênero

Profª Drª Tatiana Oliveira Ribeiro
(UFRJ)

A recorrência de discursos que se auto-intitulam apóde(i)xis 
e epíde(i)xis parece sugerir a existência de um gênero presente 
especialmente na prosa grega, em especial a jônica. Entendida 
por alguns helenistas como uma forma de produção e enunciação 
de saberes própria do séc. V, a apódexis na obra de Heródoto 
cumpriria um papel fundamental de organização da transmissão 
de um saber histórico e da construção de imagens identitárias. A 
comunicação pretende observar alguns contextos denominados 
apóde(i)xis e epíde(i)xis em textos do V século, a fim de observar 
em que medida é possível defini-los como um gênero discursivo.
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Comunicação Individual 01
Coordenação: Prof. Dr. Braulino Pereira de Santana (UESB)

A estrutura argumental em língua latina

Prof. Dr. Braulino Pereira de Santana (UESB)

Os estudos sobre a estrutura argumental abrem consistentes 
possibilidades de investigação a respeito das variadas 
ocorrências dos verbos em línguas neolatinas. Enunciados 
como (a) “Marivone pegou uma gripe” e (b) “Marivone pegou 
o menino no colo” distinguem-se, apesar da estrutura sintática 
semelhante, quando o conteúdo semântico do argumento à 
esquerda é focalizado: em (a) Marivone sofre efeito de algo; em (b) 
Marivone protagoniza uma ação. A herança dos casos em língua 
latina tem sido a base para o estabelecimento de distinções como 
essas. Este trabalho procura investigar possíveis ocorrências de 
variação do conteúdo semântico dos verbos latinos de primeira 
conjugação em suas relações com os argumentos à esquerda 
(externos) e à direita (internos) que os acompanham. Duas 
questões despontam como objetivo: 1) qual a natureza semântica 
dos verbos; e de que forma é feita a atribuição de papel temático. 
Por exemplo: em (c) Aquae terram rigant; e em (d) Luna nautis viam 
monstrat, temos, em (c) a ocorrência de um verbo de dois lugares 
(rigare) e em (d) temos a ocorrência de um verbo de três lugares 
(monstrare). Traços semânticos tanto de aqua, ae quanto de luna, ae 
são ‘opacos’ em relação ao estabelecimento da grade temática de 
ambos os verbos? Em quais outras ocorrências a grade temática 
desses verbos se mantém ou se modifica? Se eles se modificam, 
qual a natureza semântica dos traços dos argumentos externos à 
esquerda? Tomamos como dados a ser investigados dez verbos 
da primeira conjugação.
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As sentenças causativas do latim

Johnnatan Ivens Antunes Nascimento 
Orientador: Prof. Dr. Fábio Bonfim 

(UFMG)

Este trabalho tem como objetivo analisar a formação de sentenças 

causativas na língua latina, à luz da Teoria Gerativa, tendo como 

principais referências os trabalhos sobre causativização de 

Hale e Keyser (1993; 2002) e Silva (2009), sendo este último um 

estudo sobre as causativas sintéticas em Português Brasileiro. 

Além disso, recorremos a Comrie (1981) para um trabalho 

de referência tipológica e a Guasti (1997), que apresenta as 

chamadas Causativas Românicas. A partir dos textos teóricos, 

pretendemos averiguar como se estrutura o processo de 

causativização no Latim, buscando evidências em textos originais 

e procurando enquadrá-las de acordo com a referida tipologia – 

a saber: causativas podem ser lexicais, morfológicas, analíticas, 

intermediárias ou românicas e sintéticas. Além disso, nos é cara 

a tarefa de, após a classificação, verificar a estrutura em que o 

sintagma causativo se forma no Latim, analisando as relações 

entre os argumentos, sob o paradigma da Teoria Gerativa em 

Chomsky (1995; 2001; 2005).
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Figuratividade na poesia bucólica de Virgílio: 
um estudo da poética da expressão

Thalita Morato Ferreira 
Orientador: Prof. Dr. Márcio Thamos 

(UNESP/Araraquara)

O presente trabalho desenvolve uma leitura e análise sobre a 
poesia bucólica de Virgílio (70- 19 a.C), poeta do chamado período 
clássico na literatura latina. Ao colocar em destaque os recursos 
da figuratividade evidenciados em cinco poemas pastoris do 
poeta latino, o estudo tem o objetivo de reconhecer o poético que 
se manifesta nos versos virgilianos, apoiando-se, para isso, no 
entendimento da vocação imagética do texto literário, ou seja, na 
compreensão da poesia como jogo imitativo verbal. Assim, para 
que se possa compreender melhor o poético que se evidencia 
nos versos de Virgílio, o presente estudo busca respaldo teórico 
na Linguística, na Poética e na Semiótica Literária, teorias que 
iluminam o entendimento sobre uma poética da expressão. 
O trabalho apresenta ainda uma “tradução de estudo” dos 
cinco poemas selecionados (Bucólicas II, IV, VI, VIII e X), com 
o acompanhamento das necessárias referências de cultura que 
geralmente os textos antigos reclamam.
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Indícios da evolução do latim na obra Fabulae, de Gaius 
Iulius Hyginus

Darla Gonçalves Monteiro 
Orientador: Prof. Dr. Antônio Martinez de Rezende (UFMG)

Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar na obra Fabulae, 
do autor Higino (64 a. C.- 17 a. C.) - contemporâneo de Virgílio e 
Ovídio, e, portanto, pertencente à era clássica da literatura latina 
- indícios de processos evolutivos da língua latina comumente 
referidos como sendo do latim vulgar e mais visíveis apenas em 
épocas posteriores. Venho desenvolvendo estudos de tradução e 
análise linguística na obra do referido autor e tenho encontrado 
construções com alto índice de ocorrência não apenas do quod, 
esvaziado de sua condição de pronome relativo, mas também 
de demonstrativos ocupando funções e valores do anafórico. 
Esses fatos também podem ser verificados em autores eruditos, 
mas em escala muito reduzida, comparativamente com Higino. 
Através desse trabalho pretendo também explorar dificuldades 
do processo de tradução da obra Fabulae, uma vez que o seu 
padrão linguístico foge bastante aos cânones do chamado latim 
clássico. Espero, nesta comunicação, abrir oportunidade para 
um estudo sistematizado das construções linguísticas que se 
encontram fora do círculo dos autores consagrados, mas que, 
mesmo assim, podem, tal como o Higino, nos mostrar mais 
dados sobre o processo de evolução do latim.
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Comunicação individual 02
Coordenação: Gérsica Alves Sanches (PPGLING/UFBA)

Da democracia ateniense ao Estado democrático atual: 
princípios políticos e filosóficos

Gérsica Alves Sanches 
(PPGLING/UFBA)

Pretende-se promover uma reflexão, ainda incipiente, acerca 
das contribuições filosóficas, políticas e sociais da sociedade 
ateniense no que tange à constituição de um modelo sociopolítico 
democrático, cotejando-o com o modelo democrático vigente no 
mundo ocidental. Para tanto, discutir-se-á sobre o estabelecimento 
da assembleia, considerando a substituição dos arkontes por cidadãos 
e a necessidade de formulação de nómoi para regular a vida em 
coletividade, cabendo à assembleia assegurar seu cumprimento e 
legislar, quando necessário. Tomando Sólon como uma das figuras 
políticas fundamentais para o estabelecimento da democracia 
ateniense, pretende-se ainda considerar as reformas políticas e 
econômicas empreendidas por ele, tendo em vista as consequências 
políticas e sociais acarretadas, gerando uma modificação na 
constituição do Estado e no modo de exercício do poder (político, 
social e econômico), repercutindo inclusive na compreensão do que 
viria ser um cidadão ateniense. Ao intentar realizar uma leitura que 
lança luz para o nascimento da democracia ateniense com o objetivo 
de enxergar também aí os princípios democráticos que ainda hoje 
regem os Estados democráticos atuais, recorre-se a textos antigos, 
como os poemas de Sólon, os textos de Heródoto e de Tucídides, 
para escrutar os testemunhos que relatam fatos sociopolíticos que 
evidenciem tais princípios democráticos.
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O mito das raças humanas nas Metamorfoses de Ovídio

Profª Emmanuela Nogueira Diniz 
(Pós-Graduação - UFPB)

O presente trabalho consiste em mostrar no Livro I das 

Metamorfoses de Ovídio, entre os versos 89 - 150, o argumento 

cosmogônico das Quatro Idades – Ouro, Prata, Bronze e Ferro 

– símbolos da crescente decadência do gênero humano. Para o 

Período Clássico, ela é uma obra de grande importância, pois 

resgatou toda a mitologia grega do período arcaico e clássico, em 

seus principais poetas, Homero, Hesíodo, Virgílio, dentre outros. 

As Metamorfoses procuram mostrar os problemas universais e 

humanos, através dos recursos mitológicos, filosóficos e artísticos, 

acumulados pelas gerações anteriores, gregas e romanas. 

Entretanto, o enfoque deste trabalho se dá na passagem em que 

se narra o mito das raças humanas, demonstrando cada idade, 

podendo ser comparado com o tema já existente em Hesíodo, em 

Os trabalhos e os Dias (Erga, v. 106 - 201) e, também, em Horácio, 

no Epodo XVI (v. 1 - 66), de modo a mostrar que o tema expresso 

nesse mito acompanha o homem desde sua origem. Por fim, 

mostrar que todo esse trabalho é fruto da experiência em sala 

de aula e que o estudo parte do original, isto é, deixando o texto 

falar.
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Antiguidade e modernidade nas piazzas 
de Giorgio de Chirico

Juan Müller Fernandez 
(Pós-Graduação/UFBA)

Neste estudo, investiga-se o diálogo entre a Antiguidade e 
a Modernidade estabelecido na terceira fase da pintura de 
Giorgio de Chirico. De Chirico poderia ter sua vida lida no 
percurso evolutivo da cultura clássica. Sua estrela fulgura 
em Vólos, na Grécia, tal qual os fundamentos do pensamento 
Clássico, e “abranda” o brilho em Roma, deixando para os 
contemporâneos testemunhos de paixão pela Antiguidade. Toda 
a aura da Antiguidade o enleia com tamanha gravidade que não 
lhe resta outra alternativa a não ser confessar, no turbulento e 
vanguardista século XX: Pictor classicus sum. Ao mesmo tempo 
em que De Chirico se declara amante da cultura clássica, sua 
pintura demonstra certa preocupação com as inovações oriundas 
da Modernidade e as consequências de tais transformações. A 
terceira fase de sua pintura, na qual são retratadas as “piazzas” 
metafísicas, e elementos das civilizações antigas começam a 
ganhar significados outros, adaptando-se às angústias do mundo 
moderno, ilustra o encontro entre Antiguidade e Modernidade. 
Dessa série de telas, destacam-se, por ora, as obras Viagem 
ansiosa(1913), Ariadne (1913), Enigma de um Dia (I) (1914) e 
Mistério e Melancolia de uma Rua (1914), por representarem esse 
contato entre os dois mundos. As reflexões de David Harvey, 
Antoine Compagnon, Janson, Gombrich e outros contribuem, 
sobremaneira, para compreender o íntimo da Pintura Metafísica 
de Giorgio de Chirico e constatar que mesmo se considerando 
um artista clássico, o pintor possui um laivo de modernidade.
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Nas trilhas da edição digital: Sermão São Sebastião

Marília Andrade Nunes 
(PPGLING/UFBA)

Sabe-se que a Filologia acompanha seu tempo, por isso é 
plausível que o labor filológico se utilize dos recursos oferecidos 
pela modernidade. Pensando nisso, se faz aqui a Edição Digital 
de Sermão São Sebastião, texto que se constitui originalmente de 
um rascunho escrito no final do século XIX pelo monge Dom 
Frei Domingos da Transfiguração Machado, o Restaurador da 
Congregação Beneditina Brasileira. Expõem-se a metodologia e 
os critérios adotados na realização dessa edição e as justificativas 
para esse trabalho. É apresentada a revisão da já concluída 
edição conservadora de Sermão São Sebastião, acompanhada de 
análises intrínseca e extrínseca e um breve estudo do discurso 
empregado pelo Frei. Expõe-se também a “versão apurada” do 
Sermão, seguida dos critérios adotados nesse processo e alguns 
dados resultantes da modernização efetuada no texto. Traça-se 
ainda um panorama da vida de Dom Domingos, com a devida 
contextualização sócio-político-histórica, o que permite perceber 
a relevância de se explorar esse material. A exposição dos fac-
símiles do Sermão São Sebastião e um estudo sobre o Mosteiro de 
São Bento também constituem a edição digital. Busca-se, com tal 
trabalho, estabelecer a relação entre um manuscrito antigo e as 
ferramentas da era moderna, e assim melhor compreender como 
a Filologia está perfeitamente inserida nessa era digital. Espera-
se, finalmente, contribuir para o labor filológico de todos que se 
interessam pelo tema.
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Comunicação individual 03
Coordenação: Prof. Dr. Milton Marques Júnior (UFPB)

O livro II da Eneida: um livro augural

Prof. Dr. Milton Marques Júnior 
(UFPB)

Não é segredo para ninguém que a Eneida é um poema de forte 
cunho religioso: a decisão de saída do herói de sua pátria, Troia, 
tomada e destruída pelos Argivos, é determinada pelos deuses, 
para que ele, Eneias, funde uma nova Troia com a anuência dos 
imortais habitantes do Olimpo. Como é característico no poema 
épico, o seu argumento encontra-se enunciado no Proêmio (Livro 
I, versos 1-11); esta parte substancial do argumento, no entanto, 
será detalhada no Livro II, levando-nos a conhecer os motivos 
por que o herói é impelido à fuga pelo fado (fato profugus, Livro I, 
verso 2). Descortina-se, então, para o leitor, a essência do poema 
de Virgílio, a mais importante narrativa épica do mundo latino: 
os deuses escolhem um herói insigne pela piedade, determinam-
lhe como destino a fuga, impõem-lhe provações e orientam o seu 
caminho através das profecias dos vários oráculos de Apolo. Deste 
modo, fatum, pietas, em seus desdobramentos de fas e nefas; labor, 
prodigia, omina, e pressagia, são palavras que compõem o texto 
e formam a sua estrutura. Acrescente-se a isto a forte presença 
do verbo cano, desde o início do poema, cujo um dos sentidos é 
profetizar – Arma uirumque cano –, e o elemento augural torna-se, 
portanto, inquestionável. É isto que intentamos demonstrar com 
nossa comunicação sobre o Livro II da Eneida.
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Expressividade na poesia latina: 
exemplos do Corpus Tibullianum

Prof. Dr. João Batista Toledo Prado 

(UNESP/Araraquara)

Tanto no presente como na Antiguidade Clássica, poesia é, 
antes de mais nada, forma. Essa é a postura não somente da 
crítica moderna, como também é o testemunho dos poetas que 
salientam esse primado, dizendo, por exemplo, que poemas 
não são escritos apenas para contar uma história, como afirma 
Brodsky (1994, p. 47), e que a métrica deve ser abençoada porque 
impede os automatismos e gera novos entendimentos, como 
afirma W.H. Auden em Epistle to a Godson (HAFFENDEN: 1987, 
p. 474). Embora o viés predominante da Poética de Aristóteles seja 
conteudístico, mesmo ali já afirmava o estagirita a importância 
do metro correto para veicular determinadas matérias. Como 
quer que seja, metro é o mais importante expediente formal na 
poesia clássica, não só pelo valor taxonômico que confere às 
espécies poéticas, mas sobretudo pelo papel determinante que 
desempenha na construção do discurso propriamente poético 
de um poema, ou seja, de sua expressividade. Atuando como 
uma espécie de entablamento na arquitetura poemática, a 
métrica determina a disposição dos elementos frasais e regula-
lhes o ritmo, de sorte a realçar-lhes determinados traços dos 
planos fonético-fonológico, morfosintático e semântico, com o 
fito de criar sentidos que transcendem os da mera denotação 
frástica, por associação com formalizações do conteúdo. Essa 
comunicação focalizará certas passagens do Corpus Tibullianum 
em que o emprego de traços formais, alicerçados na métrica, 
logram contruir momentos de particular expressividade do texto 
poético. (Apoio: FUNDUNESP)
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Vt pictura poesis: apontamentos para uma comparação 
entre Ovídio e Ticiano

Prof. Dr. Márcio Thamos (UNESP/Araraquara)

O rapto de Europa, famoso mito da Antiguidade Clássica, ganhou 
a mais conhecida de suas expressões literárias nas Metamorfoses de 
Públio Ovídio Nasão (43 a. C.-17 d. C.). De acordo com o projeto 
deliberado de fazer rememorar eventos míticos em sequência 
progressiva na história do mundo, o poeta romano narra a 
fábula da transformação de Júpiter em touro a fim de seduzir a 
princesa fenícia, por quem estava tomado de um amor ardente. 
Durante o período da Renascença, nos séculos XV e XVI, como 
se sabe, a civilização ocidental promoveu uma intensa renovação 
de seus valores sob a clara influência da cultura greco-romana. 
Ovídio, cuja fama não cessara por toda a Idade Média, tornou-
se, então, ainda mais conhecido, e especialmente seu poema das 
Metamorfoses transformou-se em exuberante fonte de inspiração 
não só para a literatura mas também, notadamente, para as artes 
plásticas e sua nova concepção humanista. Assim, o episódio 
do rapto de Europa ganhou uma dramática expressão pictórica 
nas pinceladas do grande mestre veneziano Ticiano Vecellio (c. 
1488/9-1576), que no ápice da maturidade criativa interpretou 
vários mitos clássicos em suas telas, na série denominada 
“poesias”. Entre a narrativa do antigo poeta latino e o quadro do 
renascentista italiano há muitas e evidentes relações. Explicitar 
alguns dos vínculos formais que ligam essas duas obras numa 
comparação, ainda que sem qualquer pretensão exaustiva, pode 
ser útil à medida que oferece uma invulgar oportunidade para 
a compreensão de certos recursos expressivos empregados de 
maneira análoga tanto pelo poeta quanto pelo pintor.
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A engenhosidade de Horácio na composição de suas 
odes: a Ode III, 9

Profª Drª Heloísa Maria Moraes Moreira Penna 
(UFMG)

Horácio, como primeiro a introduzir no Lácio uma série de 

medidas eólicas, compôs suas odes observando a riqueza rítmica 

da métrica lírica arcaica grega. Observador da harmonia som 

e sentido e das tradições de emprego de determinados ritmos 

unidos a conteúdos específicos, ele compôs suas odes em 13 

metros diferentes. No caso da ode III,9, o dístico glicônico com 

asclepiadeu menor modula uma canção amebeia em que a 

justaposição das duas linhas métricas dá movimento e vivacidade 

aos versos e as três pausas do dístico (final do glicônico, meio e fim 

do asclepiadeu) indicam uma leitura em partes bem definidas, e 

a sutil variação métrica entre os cola promove mudança de tom 

entre as partes. A cada dois versos ouve-se a voz de um homem 

e de uma mulher em que o segundo cantor segue a forma e o 

conteúdo do primeiro, repetindo os elementos básicos dos versos, 

contrastando sentidos e buscando a superação, numa espécie 

de disputa de “egos”. A estrutura da ode é dialógica em que os 

interlocutores desfrutam de igual espaço para seus apartes.
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Comunicação individual 04

Coordenação: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

Linhas Cruzadas: Intertextualidade 
Literatura Clássica e Bíblia Sagrada

Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

O contato com textos antigos, por força das abordagens em História 
da Literatura Clássica, gerou o aparecimento da obra intitulada Linhas 
Cruzadas (Galvão, 2010), a sugerir especial atenção ao entrelaçamento 
de textos literários greco-romanos com outros oriundos da literatura 
bíblica. A influência grega atingiu fronteiras distantes, sendo os romanos 
os primeiros beneficiários desta cultura que, indiscutivelmente, 
abordou todos os aspectos do saber humano. Os gregos, no entanto, 
também sofreram influências de outros povos, sendo difícil, em certos 
casos, delimitar o que realmente cada povo possui de inédito e original. 
Não se questione quem copiou quem, pois, no fundo, as semelhanças 
remetem ao anseio do homem por compreender o mundo e o seu papel 
na vastidão do universo. Também não se ignore que, mesmo no Oriente 
Médio, onde se assentam as bases da literatura bíblica, gregos e latinos 
estiveram presentes. O seu domínio político-administrativo certamente 
se faz acompanhar do poderio linguístico e cultural, motivo, talvez, 
para tamanhas similitudes textuais. Constata-se que muitas expressões 
da cultura clássica circulam até nos ambientes menos letrados embora 
muitos não possuam a consciência daquilo que empregam. Daí a 
pertinência desta comunicação, alertando para elementos comuns que 
percorrem os caminhos da mitologia, dos conhecimentos histórico-
geográficos, das ciências do léxico, sobretudo pelo viés etimológico, 
pelo qual se explica a propriedade dos termos com que se identificam 
personagens, localidades, temáticas, havendo um forte encadeamento 
de tais elementos, de cuja abordagem depende a compreensão mais 
profunda do conteúdo de muitos textos.
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Sonho, devoção e cura nos Mistérios de Esculápio: 
Aristides e o Asklepieion de Pérgamo no século II E.C.

Profª Ms. Lolita Guimarães Guerra 
(UEFS/Doutoranda Unicamp)

Este trabalho procura refletir sobre o culto em honra a Esculápio 
no século II E.C. exercido em torno do santuário dedicado ao 
deus na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. As práticas religiosas 
relacionadas ao deus presentes no santuário e para além deste, assim 
como os sentidos atribuídos a elas e aos devotos, devem ser pensadas 
sob o prisma das chamadas “religiões de mistérios”. Através dessas 
práticas, em especial as terapias médicas e a incubação (rito o 
qual consistia em dormir no santuário a fim de sonhar com uma 
divindade), o devoto estabelecia uma relação privilegiada com 
o deus patrono da saúde e da medicina. Esse privilégio ganhou 
contornos extremados em Élio Aristides, o qual se internara muitas 
vezes no Asklepieion de Pérgamo e se identificara com o próprio 
deus em seus Hieroí Lógoi (I, 17; IV, 50), estes produzidos a partir 
dos diários oníricos de seu autor. O título da obra associa-a aos 
textos mistéricos da tradição órfica e greco-egípcia, assim como às 
cerimônias de iniciação. Ao mesmo tempo, Aristides utiliza-se de 
termos como tetelesménon (“iniciado”, para referir-se a si em seu 
Hierós Lógos II) e mistogogos (“líder de mistérios”, para referir-se ao 
deus em seu Lógos XXIII). Neste trabalho aprofundaremos, portanto, 
a reflexão sobre o caráter mistérico do culto a Esculápio a partir da 
documentação produzida por Aristides e os registros arqueológicos 
do Asklepieion de Pérgamo no século II da Era Comum.
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Relações entre política e religião na fronteira entre a ásty 
e a khóra: o santuário de Via Fiume em Gela, Sicília

Danilo Andrade Tabone 
(Pós-Graduação-USP)

O Projeto de Pesquisa de Mestrado apresentado ao PPG em 
Arqueologia do MAE-USP prevê um estudo sobre os espaços 
sagrados fundados por Gela, pólis siciliana fundada no séc. VII 
a.C.; a proposta é analisar esses espaços a partir das perspectivas 
da Arqueologia da Paisagem, vendo nestes uma expressão 
materializada do domínio religioso, mas também do político. 
Pretende-se, nesta comunicação, relatar o andamento dessa 
pesquisa a partir do estudo de um sítio: o santuário de Via Fiume. 
Quando no Período Arcaico e no Clássico, o indivíduo chegava 
à ásty de Gela vindo do interior da ilha da Sicília, este não se 
deparava com uma fortificação, mas com um espaço sagrado, 
que surgia como um marco de paisagem, externo aos muros e 
próximo da embocadura da estrada que conduzia do núcleo 
urbano à planície cultivável. A localização desse santuário na 
paisagem gelense, contextualizado pelo material votivo, por 
milhares de moedas de prata provenientes de todo a Sicília, 
assim como pela possível atribuição do culto ao par divino 
Deméter/Core, permite algumas reflexões sobre a relação entre 
os domínios do político e do religioso em uma área de transição 
entre o urbano (ásty) e o rural – território cultivável (khóra) – 
desta pólis.
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A oração fúnebre em Platão e Tucídides: 
uma análise comparativa dos epitáfios 

atribuídos a Sócrates e a Péricles

Bruna Camara 
(Pós-Graduação-USP)

A instituição da oração fúnebre tinha um lugar importante na 
oratória política de Atenas, com a função de elogiar os mortos 
e reiterar o lugar dos homens como cidadãos atenienses, uma 
vez que a história da cidade era retomada e exaltada. Poucas 
nos restaram, sendo a atribuída a Péricles por Tucídides na 
História da Guerra do Peloponeso a mais amplamente conhecida. 
O diálogo Menêxeno, de Platão, apresenta-nos Sócrates entoando 
um discurso fúnebre no qual por vezes é possível notar alusões 
ao discurso de Péricles tal como o encontramos em Tucídides. A 
partir das aproximações veiculadas pelo próprio texto de Platão 
e tendo por base o recorte da oração fúnebre encontrada na 
História da Guerra do Peloponeso (2.34-46), o trabalho visa analisar 
as semelhanças e dessemelhanças presentes nos dois textos e 
refletir em que medida Platão dialoga com Tucídides sobre a 
função política da oração fúnebre. Serão abordadas questões 
semânticas que podem fazer-nos aproximar os discursos e, 
sobretudo, dar-se-á ênfase à maneira com que cada oração é 
construída no que concerne ao conteúdo e à intenção de cada 
exposição.
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Comunicação individual 05
Coordenação: Prof. Ms. Guilherme Gontijo Flores (UFPR)

Callidae juncturae nas odes de Horácio: 
um projeto de tradução

Prof. Ms. Guilherme Gontijo Flores 
(UFPR/Doutorando USP)

Nos versos 46-7 da Ars poetica, Horácio nos fala sobre a possibilidade 
de se inovar em poesia a partir de uma callida iunctura (“união/junção 
astuta”) de palavras, que geralmente é bastante estudada na poesia 
horaciana. Meu intuito neste trabalho (que é uma reformulação 
do projeto de doutorado em curso na USP) é demonstrar que 
podemos encontrar, na verdade, três níveis dessa callida iunctura: 
a) no nível sintático, pela relação de proximidade entre as palavras, 
mas também por adiamento ou adiantamento sintático; b) na 
organização de cada ode, na medida que as imagens lançam luz ou 
contraste umas sobre as outras pela disposição do desenvolvimento 
temático; e c) na própria organização dos livros, que estabelecem, 
por meio de recorrência temáticas e métricas, diálogos contrastivos 
ou iluminantes entre os poemas de cada livro e dos livros como um 
todo ainda maior, dando uma construção mais complexa. Para além 
de se fazer um estudo sobre esses três níveis, que também podemos 
chamar de “poética de mosaicos”, a partir das famosas palavras 
de Nietzsche sobre Horácio (em Crepúsculo dos ídolos), pretendo 
apresentar uma tradução das Odes que leve em consideração esses 
problemas nos três níveis.
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Semiótica e estudos clássicos: 
o teatro latino como objeto de significação

Profª Drª Giovanna Longo 
(UNESP/Araraquara)

É principalmente em função do conhecimento da cultura que o 

estudo de uma língua encontra legitimidade. Dentre as diversas 

formas de expressão da cultura romana, os registros textuais 

deixados por aquela parcela da população que dominava a 

escrita são a única via de acesso para aqueles que se ocupam de 

questões sobre a linguagem verbal e têm como interesse o estudo 

dessa cultura antiga. Desse modo, o principal objetivo daqueles 

que se dedicam ao estudo de uma língua como o latim é a leitura 

de seus textos. Um texto em linguagem verbal possibilita vários 

níveis de leitura. Para que se possa compreender um texto como 

um objeto de significação único em sua maneira de expressar 

a cultura à qual pertence é preciso tomá-lo à luz de conceitos 

que possibilitem o reconhecimento de seus vários níveis de 

organização significativa. Será apresentado um breve exemplo 

com trechos da IV Bucólica de Virgílio.
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A odisseia de Encólpio: estudo da origem e 
representação do anti-heroi no Satyricon de Petrônio

Aldinéia Cardoso Arantes 
(Pós-Graduação/UNESP)

Estudos comprovam que o conceito clássico de herói origina-se 
na literatura grega; o termo designa um indivíduo notabilizado 
por feitos extraordinários. No entanto, com o passar do tempo, 
essas figuras quase divinas já não correspondiam adequadamente 
à vontade coletiva. O herói clássico foi sendo substituído pelo 
“herói problemático”, personagem cuja existência e valores 
situam-no perante questões das quais não é capaz de expressar 
consciência clara e rigorosa. A construção desse novo enfoque da 
imagem do herói é uma idéia atribuída aos tempos modernos, 
e a sua representatividade evidencia-se, sobretudo, no gênero 
romance. Contudo, a obra Satyricon, escrita no século I d.C., 
por Petrônio, já apresentava um herói-personagem distanciado 
dos heróis clássicos, pelo seu caráter individualista e, ao invés 
do nobre herói clássico, repleto de vícios e defeitos. Trata-se de 
Encólpio, personagem-herói de Satyricon, que, em princípio, 
encarna a figura identificada como “anti-herói” pela crítica 
moderna. A oposição ao herói clássico e a suas características 
primordiais evidenciam-se na paródia do herói épico Ulisses, da 
Odisséia. O objetivo desta comunicação é responder, através de 
uma leitura crítico-interpretativa das obras referidas, à questão 
da origem e das características prototípicas do anti-herói.
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A farmácia de Helena

Clara Crepaldi 
(UFBA/Pós-Graduação - USP)

Em sua apresentação a Telêmaco na Odisseia, Helena faz sua 

mea culpa típica pelos pesares da guerra de Troia e se diz kunopis 

(4.145-6), mas aí o contexto de suas declarações é complicado, 

porque aparentemente envolve uma discordância entre Menelau 

e Helena sobre a lealdade da espartana ao seu esposo grego 

em Troia. Partindo dessa aparição de Helena na Odisseia, a 

comunicação pretende explorar: a relação entre os pharmaka de 

Helena e Circe em Homero e os logoi farmacêuticos de Górgias 

(Hel.14); os diferentes significados das conexões egípcias do mito 

de Helena nos discursos de Homero (Od. IV), Heródoto (Hist. 

II. 112-120), Platão (Fedro) e Eurípides (Hel.); a relação entre os 

reconhecimentos de Argos e Odisseu (Od. XVII. 291-327), Helena 

e Odisseu (Od. IV. 240-264) e Penélope e Odisseu (Od. XXIII. 163-

240); e, finalmente, a relação entre a ambiguidade de Helena no 

contexto da cena doméstica da Odisseia e o duplo desenvolvimento 

da personagem na tragédia Helena de Eurípides.
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Comunicação individual 06
Coordenação: Prof. Ms. Roberto Silva Oliveira (UESB)

As apropriações de Platão, Aristóteles e Cícero por Leon 
Battista Alberti em seu De Re Aedificatoria

Prof. Ms. Roberto Silva Oliveira (UESB)

A Renascença italiana, como é de conhecimento geral, se 
caracterizou pela recuperação dos valores culturais da 
Antiguidade. Neste sentido, é impossível falar de Renascença 
sem considerar a influência das obras de Platão, Aristóteles e 
Cícero. As ideias desses pensadores foram fundamentais na 
construção do racionalismo social e político do mundo moderno. 
São muitas e variadas as obras escritas que expressam, entre os 
séculos XIV e XVI, o pensamento desses filósofos. Dentre essas 
obras, destacamos o De Re Ædificatoria, ou Tratado de Arquitetura 
de Leon Battista Alberti que, escrito em 1452, se constituiu no 
primeiro tratado de arquitetura da Idade Moderna. Nesta 
obra, o caráter racional e laico opera a síntese entre o antigo e 
o moderno, a arte e a política. As reflexões acerca da natureza, 
do homem e da sociedade, conferem ao De Re Ædificatoria, além 
do caráter técnico, um objetivo social e político. Assim sendo, 
o propósito desta comunicação é evidenciar as apropriações 
de Platão, Aristóteles e Cícero por Leon Alberti, bem como as 
implicações políticas do urbanismo proposto por ele, no âmbito 
do humanismo cívico italiano do século XV.

Palavras-chave:
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Tragicomédia ajuizada: censura e apologia entre 
doutrinas

Rodrigo Gomes de Oliveira Pinto 
(Pós-graduação/USP)

A tragicomédia é gênero vituperado por Francisco José Freire 
(1719-1773), conhecido como Cândido Lusitano, na Arte poetica, 
ou Regras da Verdadeira Poesia em geral, e de todas as suas especies 
principaes, tratadas com juizo critico (1748). A censura figura 
o gênero como misto vicioso, nem trágico nem cômico, sem 
proporção e sem unidade, autorizada pelos versos iniciais da 
Arte poética de Horácio, traduzida por Freire em 1758, nos quais 
se compõe descrição da pintura do monstrum. Essa censura da 
tragicomédia atualiza argumentos atinentes à controvérsia 
doutrinária que remonta aos fins do século XVI, a qual opõe 
detratores e defensores do gênero tragicômico: entre aqueles, 
eruditos como o italiano Giasone Denores (1530-1590), professor 
da Universidade de Pádua; entre estes, o poeta Giovanni Battista 
Guarini (1538-1612), autor de Il Pastor Fido, poema considerado 
exemplar no gênero. Battista Guarini, no diálogo Il Verrato (1588), 
sustenta a legitimidade da tragicomédia amparado na doutrina 
retórica das formas de estilo tal como sistematizada pelo rétor 
grego Hermógenes (séc. II d.C.).

Palavras-chave:
TRAGICOMÉDIA
FRANCISCO JOSÉ FREIRE
HORÁCIO
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POÉTICA
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Reverberação do mito: as abordagens do mito 
de Páris em José Feliciano de Castilho

Joana Junqueira Borges 
(Pós-Graduação/UNESP)

Com a intenção de contribuir com a pesquisa de traduções em 
português para clássicos gregos e latinos, nossa dissertação de 
mestrado trabalha com traduções de Marcial, que foram realizadas 
por José Feliciano de Castilho no Brasil do século XIX. Nascido em 
Portugal, e irmão de Antônio Feliciano de Castilho, Castilho José 
como ficou conhecido à época, viveu no Brasil de 1847 até sua morte 
em 1879, e realizou em Portugal e aqui diversos trabalhos no campo 
da filologia e da tradução. Nossa dissertação de Mestrado visa a 
analisar as escolhas tradutórias de Castilho José, para refletir sobre 
sua prática e, em consequência disso, delimitar teorias e vertentes 
de tradução vigentes no século XIX. O trabalho a ser apresentado 
aqui, relaciona-se com a nossa dissertação de Mestrado na medida 
em que se trata de uma leitura mais aprofundada de uma nota 
feita por Castilho José a versos vertidos por seu irmão Antônio 
para a Arte de Amar de Ovídio. Na nota intitulada Páris e o Pomo, 
Castilho José não somente narra o mito, como faz uma apresentação 
desse herói a partir de seu tratamento por alguns autores através 
dos séculos. Ainda que a intenção de Castilho José não tenha sido 
a de apresentar diacronicamente o mito de Páris, ele o apresenta 
lido em diferentes épocas, o que nos leva a perceber não somente a 
permanência do mito, mas também as diversas abordagens com as 
quais ele pode ser apresentado.

Palavras-chave:
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José Feliciano de Castilho, tradutor de Lucano: 
da prática à teoria tradutória

Débora Moraes 
Orientador: Prof. Dr. Brunno V. G. Vieira (UNESP/Araraquara)

Os estudos tradutórios têm, na atualidade, suscitado novas 
pesquisas nas diversas áreas que abordam a tradução como 
recepção e crítica. Se em outros tempos esse trabalho era 
visto simplesmente como interpretação parafrástica do texto 
“original” - ou texto de partida, como atualmente os teóricos 
costumam denominá-lo - neste momento outras exigências 
se impõem. O papel do tradutor e uma teoria inerente ao seu 
trabalho são verificados no produto final da obra traduzida 
- o texto de chegada. O teórico eleito por nós para basear uma 
significativa parte do trabalho é o francês Antoine Berman, 
do qual estamos aprofundando a leitura de duas importantes 
obras para a teoria moderna da tradução, A tradução e a letra: ou 
o albergue do longínquo e o capítulo “A tradução em manifesto”, 
que está inserido em A prova do estrangeiro. O ensaio “A Tarefa-
Renúncia do Tradutor”, de Walter Benjamin, e o “Da Tradução 
como Criação e como Crítica”, de Haroldo de Campos foram 
também indispensáveis. Através dessas leituras tenta-se dissecar 
a praxe teórica de um tradutor profícuo do século XIX: José 
Feliciano de Castilho. Dentre suas notas à versão de Os amores, 
de Ovídio (a Grinalda Ovidiana) elegemos um excerto da Farsália 
de Lucano para análise e reflexão do fazer tradutório em nossa 
literatura desde sua formação. 

Palavras-chave:
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Comunicação individual 07

Coordenação: Prof. Ms. Julio de Figueiredo Lopes Rego (UFBA)

Um artifício retórico pouco comentado: 
a sinonímia nos discursos judiciários de Isócrates

Prof. Ms. Julio de Figueiredo Lopes Rego (UFBA)

As disciplinas do “emprego correto das palavras” (orthótes  
onomáton) e da “dicção correta” (orthoepeia) de quando em 
quando aparecem no movimento sofístico como o contexto que 
determina o modo como a discussão da natureza da linguagem 
era conduzida (Platão, Crátilo 384b). Entretanto, o tópico, além 
das grandes questões da filosofia, envolvia também, como 
é atestado e parece mais natural, a discussão de gramática, 
especialmente semântica. A distinção de nuances de sentido 
entre palavras parece ter sido o grande interesse de Pródico de 
Céos. Os estudos do sofista sobre sinonímia eram considerados 
as características distintivas das suas pesquisas (Platão, Eutidemo 
277e). O “emprego correto das palavras” (orthótes onomáton) como 
entendido por Pródico pode ter consequências interessantes 
no que concerne à filosofia da linguagem e ética, entretanto, 
o que nos interessa neste trabalho é o possível emprego da 
distinção entre sinônimos como artifício retórico, que não só está 
contemplado no Protágoras de Platão (337a-c), como é evidente 
naqueles autores apontados como alunos (Tucídides, Eurípides, 
Isócrates) do sofista pela tradição posterior. O presente trabalho 
tem como objetivo mostrar de que forma a técnica de Pródico 
é reutilizada e desenvolvida pelo sofista e orador Isócrates no 
contexto prático da oratória judiciária ateniense e no conjunto 
dos seus seis discursos de tribunal como meio para expandir e 
detalhar o discurso (macrología), estabelecer nuances de sentido 
ou neutralizar nuances indesejadas entre palavras sinônimas.

Palavras-chave:
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Entre poesia e filosofia: o caso de Heráclito de Éfeso

Martim Reyes da Costa Silva 
(UFBA/PPGLIT - UFMG)

Produzidos em uma época onde tanto as noções de “poesia” quanto 
de “filosofia” não se encontravam propriamente desenvolvidas 
no vocabulário, indicando uma não diferenciação entre estes 
“gêneros textuais” tal como atualmente praticamos, os escritos 
de Heráclito de Éfeso constituem um caso exemplar, em que tais 
dimensões se encontram intrinsecamente relacionadas. Ao buscar 
uma leitura dos fragmentos, torna-se, portanto, imperiosa uma 
reflexão sobre os possíveis significados da atribuição de caráter 
“filosófico” e “poético” aos mesmos. Em que sentido podemos 
assim considerá-los e em que sentido tais atribuições podem 
levar à descaracterização do texto? A partir das significâncias 
poéticas de sua filosofia, assim como as significâncias filosóficas 
da sua poética, os fragmentos de Heráclito exigem dos leitores e 
exegetas contemporâneos uma desconstrução das noções mais 
categorizadas que supõe uma espécie de abismo entre estas 
áreas, indicando um caminho de diálogo profícuo entre arte e 
pensamento. Por um lado, encontramos um uso de metáforas 
e imagens poéticas sem as quais o conteúdo filosófico tornar-
se ia vago, enquanto, por outro, reflexões filosóficas acerca da 
realidade e do ser humano justificam e se concretizam em um 
estilo em que se mimetiza o jogo de aparecimento e ocultamento, 
compreensão e descompasso, entre ambos.

Palavras-chave:
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Elementos filológicos in De natura deorum, de Cícero

Prof. Ms. Willy Paredes Soares 
(UFPB/Doutorando UFPB)

Em De Natura Deorum, o autor Cícero fundamenta-se em 
conceitos aristotélicos de estruturação retórico-discursiva para 
a apresentação dos ideais defendidos pelo personagem Gaius 
Velleius, representante do epicurismo. Cícero além de se utilizar 
de categorias aristotélicas também faz uso de alguns conceitos 
estruturados no livro Retórica a Herênio, obra supostamente de 
sua autoria. Tal disposição discursiva do primeiro livro prepara 
para uma contra-argumentação, presente no segundo livro, do 
personagem Quintus Lucilius Balbus, representante da escola 
estoica, o qual demonstra que sua concepção é a mais pertinente 
sobre origem, forma, anseios, rituais e vida dos deuses. Após 
longa argumentação sobre os principais conceitos que envolvem 
os deuses, usando-se de argumentos provenientes das escolas 
epicurista e estoica, Cícero, em De Natura Deorum, liber secundus 
(64-69), embasado, ora na tradição grega ora nas raízes das 
palavras, procura estabelecer etimologias pertinentes relativas 
aos nomes atribuídos aos deuses Cronos, Júpiter, Juno, Netuno, 
Prosérpina, Ceres, Minerva, Jano, Vesta, Diana e Vênus. Procura-
se verificar principalmente: o quanto essas etimologias se 
baseiam na tradição grega, que estabelecera grande influência 
no pensamento romano desde o séc. III a.C, principalmente 
através da crítica filosófica; o quanto Cícero se utiliza de ideais 
genuinamente latinos a fim de conduzir o pensamento acerca 
dos deuses e garantir sua argumentação.

Palavras-chave:
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Filosofias aristotélica e leibniziana da matemática: 
uma introdução

Prof. Dr. William de Siqueira Piauí 
(UFS)

Desde o seu surgimento, com o grego Tales de Mileto, que a 
Filosofia Ocidental esteve associada com a Matemática, é difícil 
dizer até que ponto as noções de teorema e teoria não significaram 
a própria idéia de filosofia nesse nascimento. Como todos nós 
sabemos, quem mais contribuiu para manter aquela associação 
foi Platão, que não cansou de evidenciar o conteúdo filosófico 
de muitos dos problemas da nascente matemática grega e que 
determinou, como o atestou Proclus, a “filosofia” que fazia a 
base da Geometria de Euclides. Claro que Aristóteles, o mais 
importante discípulo de Platão, não deixaria de questionar a 
suposta filosofia da matemática de seu mestre e foi no início 
do Livro Beta (III) de sua Metafísica que ele formulou um dos 
problemas que determinaria o destino da Filosofia da Matemática 
desde Euclides até pelo menos o século XIX. Pretendemos 
explicitar os termos deste problema e de que modo ele alimentou 
o embate entre Leibniz e Newton quanto à realidade e existência 
ou não dos “entes” matemáticos, o que pode ser considerado 
como um dos mais importantes problemas da Filosofia Antiga e 
Moderna e que constituiu a base de seus enfrentamentos quanto 
à questão também da realidade e existência do contínuo espacial 
e dos infinitésimos.

Palavras-chave:
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Comunicação individual 08

Coordenação: Profª Drª Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEB)

Particípio presente no latim vulgar: 
uma amostra a partir da Vetus Latina

Profª Drª Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEB)

Gramáticos que tratam do latim vulgar, entre os quais Maurer Jr. 
(1951) e Väänänen (1967), afirmam que o particípio presente não 
era mais utilizado como forma verbo-nominal nessa modalidade 
de língua: a oralidade. Na Tese de doutoramento Enlaces e 
desenlaces entre particípios e gerúndios (OLIVEIRA, 2004), embora 
gramáticos afirmassem o contrário, comprovou-se, a partir dos 
sermões de São Bernardo, que o particípio presente estava em 
plena vitalidade no latim eclesiástico da Idade Média. Assim, 
a partir de levantamento das formas de particípio presente 
constantes em excertos da versão bíblica Vetus Latina (Itala e 
Afra) analisa-se, neste trabalho de pesquisa, o uso dessa forma 
verbo-nominal, verificando se as formas em –ns, -ntis ocorrem 
no texto e, em caso positivo, se o seu emprego se dá como forma 
nominal propriamente dita ou como deverbal, gramaticalizando-
se. Para tanto, toma-se o Evangelho de Mateus (13: 1,58) da Versão 
Itala e Marcos (15- 1, 47) da Versão Afra, publicada no livro de 
Diaz e Diaz Antologia Del latin vulgar, editada por Gredos em 
1950, comparando-as, ainda, com a Nova Vulgata Bibliorum 
Sacrorum Editio, publicada pela Vaticana em 1956. Os dados são 
analisados tendo em vista a teoria Funcionalista e os processos 
de Gramaticalização.

Palavras-chave:
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GRAMATICALIZAÇÃO
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Processos de Gramaticalizaçao 
de conjunções e preposições 
em obras de São Boaventura

Profª Ms. Zélia Gonçalves dos Santos (UFBA)

Observa-se, atualmente na Linguística, uma volta ao interesse pelos 
estudos histórico-diacrônicos, principalmente, na teoria funcionalista e, 
em especial, nas investigações sobre a Gramaticalização. Esse interesse 
aflorou-se entre os linguistas no exterior (Hopper, Thompson, Traugott, 
Heine, Claudi Hünnemeyer), bem como entre estudiosos no Brasil 
(Braga, Castilho, Naro, Votre), incluindo-se, nesse último, um grupo da 
Bahia que também estuda a gramaticalização. Sabe-se que, em latim, 
a relação entre os vocábulos era marcada através do caso morfológico 
e, algumas vezes, pelas preposições, elementos pouco usados naquela 
língua. Na passagem para o português, houve uma mudança na 
marcação do caso, passando esse a ser marcado na sintaxe. Assim, a 
ordem das palavras, relativamente obrigatória no português, bem 
como um intenso uso das preposições substituíram o caso morfológico 
latino. Por isso, há ampliação do quadro de preposições em português, 
tendo os falantes dessa língua criado novas preposições. Por outro 
lado, o latim clássico dispunha de um conjunto extenso de conjunções 
que, a depender do contexto, podiam estabelecer diferentes relações de 
sentido. Algumas foram empregadas na variedade vulgar do latim, e 
outras foram criadas. Este trabalho inclui-se em uma pesquisa maior, 
no projeto que trata de processos de Gramaticalização de alguns itens 
no latim e na história do português, bem como no italiano. Procura-
se, através de textos representativos do século XIII d.C, estudar a 
origem e a trajetória de algumas conjunções e preposições, estudando 
os processos de gramaticalização desse itens nas línguas portuguesa e 
italiana do século XX, em uma perspectiva funcionalista e pancrônica.

Palavras-chave:
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A formação de palavras via prefixação na língua latina

Mailson dos Santos Lopes 
(PPGLING/UFBA)

Da constatação irrefutável da primazia do substrato latino na 
lexicogênese da língua portuguesa, assim como da necessidade 
do desenvolvimento de uma incidência minuciosa nos processos 
morfológicos de formação de palavras no latim para a consecução 
de um estudo significativo sobre a morfologia derivacional 
do vernáculo, pretende-se apresentar alguns comentários 
metalinguísticos à prefixação na língua latina, tomando-se como 
lastro primordial as observações e ilações presentes em um 
rol não-exaustivo de gramáticas latinas, gramáticas históricas 
(do português ou de outras línguas românicas) e dicionários 
etimológicos. Almeja-se, destarte, constituir um breve conjunto 
de observações sobre o processo de prefixação no latim, sob a 
forma de considerações críticas que estabeleçam uma maior 
aproximação ao mencionado fenômeno, tão importante e vigoroso 
na formação de itens lexicais, quer no sistema intralinguístico 
latino, quer no de suas descendentes. Partindo-se de uma 
reflexão sobre a própria definição do formativo prefixal e da sua 
inserção no âmbito dos fenômenos derivativos ou compositivos, 
tecer-se-á determinadas considerações sobre algumas de suas 
características morfofonológicas e morfossemânticas no latim, 
buscando-se igualmente apresentar alguma contribuição sobre 
sua natureza formal e funcional, bem como sobre sua vitalidade 
e produtividade no interior do arcabouço linguístico da língua 
latina.

Palavras-chave:
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Liber ad Usum Cistercium: 
a presença do latim em manuscrito quatrocentista

Lisana Rodrigues Trindade Sampaio 
(PPGLING/UFBA)

Com o surgimento de um novo cenário sóciopolítico, a língua do 
império romano foi paulatinamente se transformando no que 
mais tarde viriam a ser as línguas românicas. Esse processo se 
deu no correr da Idade Média, período em que o latim deixou de 
ser falado e passou a ser a língua do ensino e da liturgia. Nesse 
contexto, começaram a aparecer os primeiros documentos escritos 
em romance. No reinado de D. Dinis, o português é convertido em 
língua oficial, visto que a população não compreendia mais o latim. 
No entanto, nesse território, eminentemente cristão, desenvolveram-
se inúmeros mosteiros pertencentes às Ordens Religiosas Católicas, 
responsáveis pela educação e pela produção dos livros. Dentre 
essas potências, pode-se destacar a Abadia de Alcobaça, a casa 
cisterciense mais representativa em Portugal, que possuía um 
expressivo acervo. Dentre esse espólio identificou-se o Livro de Usos 
da Ordem de Cister, datado de 1415, com título e trechos em latim. 
É curioso notar que havia um esforço para traduzir diversas obras 
do latim para o português, alargando assim o universo de leitores. 
Destarte, o trabalho aqui proposto visa apresentar alguns aspectos 
relacionados ao trabalho de edição do documento, sobretudo no que 
concerne aos diversos trechos em latim, visto que a compreensão do 
latim presente na referida obra fornece informações relevantes para 
se compreender melhor a transição linguística que se operava, isto 
é, reconhecer em quais pontos da estrutura linguística latina já se 
deixavam transparecer as tendências gramaticais que o português 
ia imprimindo veladamente em seu registro textual.

Palavras-chave:
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Comunicação individual 09
Coordenação: Prof. Ms. José Amarante (NALPE/UFBA)

Latim e vernáculo no século XVI: 
o caso da Grammatica de João de Barros.

Sara Silva Bernardo (PET/UFBA)
Orientador: Prof. Ms. José Amarante (NALPE/UFBA)

O presente trabalho se insere em um projeto de pesquisa mais 
amplo, intitulado Em busca de fontes para uma história social do latim 
no Brasil, e busca analisar os expedientes discursivos presentes na 
Grammatica de João de Barros, para marcar as relações entre o latim e 
o vernáculo nesses primeiros momentos de colonização portuguesa 
no Brasil. Nessa perspectiva, observa-se, conforme se vê em Maia 
(2010), o intuito de marcar a língua vernácula como símbolo da 
nação portuguesa, margeando-a junto ao latim (língua de cultura e 
erudição). O trabalho se pauta metodologicamente nos pressupostos 
da linha de pesquisa da História da Cultura Escrita, analisando, 
na referida gramática e no que se refere ao latim e a sua relação 
com o vernáculo, a perspectiva dos discursos, suas representações 
e as relações de poder. Detecta-se uma tendência à comparação e, 
algumas vezes, à marcação de uma superioridade de uma língua 
em relação à outra, quando se trata de praticidade de estudo e de 
uso da língua portuguesa em relação à latina. Observa-se, também, 
um movimento antagônico: ao lado da necessidade de se firmar o 
português como língua de uma nação “imperial”, contrastando-a ao 
latim, há a valorização do idioma clássico, que resulta grosso modo 
numa marcação de igualdade em termos comparativos.

Palavras-chave:
LATIM
VERNÁCULO
JOÃO DE BARROS
GRAMÁTICA
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Análise dos usos e influências do latim na construção 
dos contos e romances de Machado de Assis

Silvio Wesley Rezende Bernal (NALPE/UFBA)
Orientador: Prof. Ms. José Amarante (NALPE/UFBA)

Este trabalho se insere no projeto de pesquisa Em busca de 

fontes para uma História Social do Latim no Brasil, que se vincula 
à linha de pesquisa História da Leitura e da Escrita no Brasil. 
Aqui analisamos parte da obra de um dos maiores escritores da 
literatura brasileira, Machado de Assis, buscando as referências 
feitas à/em língua latina inseridas nos romances e contos do 
escritor. O objetivo principal deste trabalho é estabelecer um 
panorama destas citações latinas, discutindo a respeito do método 
que o autor utiliza para o uso dessas citações na construção de 
suas obras, focando não apenas em aspectos metalingüísticos, 
mas analisando também os tipos de personagens e contextos em 
que aparecem alusões ao uso da língua latina. Serão apresentadas, 
ainda que de caráter secundário, as referências aos grandes 
autores da literatura latina e à cultura romana, na tentativa de 
caracterizar qual seria, a partir do ponto de vista de Machado, 
a posição ocupada pelo latim e pelo “saber latim” na sociedade 
brasileira do século XIX e de determinar quais influências latinas 
ocorreram na composição da obra do escritor.

Palavras-chave:
LATIM NO BRASIL
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SÉCULO XIX
ROMANCE
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O Latim no Brasil do século XIX: entre silabadas, sátiras 
e puristas

Camila Borges da Silva Ferreiro (UFBA)
Orientador: Prof. Ms. José Amarante (NALPE/UFBA)

Este trabalho se insere em uma pesquisa mais ampla intitulada 

Em busca de fontes para uma História Social do Latim no Brasil da 

linha de pesquisa “História da Leitura e da Escrita no Brasil”. 

Visando compreender a trajetória dessa língua no Brasil, bem 

como os processos delineados a partir da sua incontestável 

presença cultural e política em diversas sociedades desde a 

expansão do Império Romano, busca-se caracterizar o século XIX 

a partir das práticas discursivas em torno da língua e literatura 

latina. Traçar linhas gerais para essa história implica focalizar 

em fontes da cultura escrita em busca da presença/ausência de 

referências à língua e literatura latina no Brasil, portanto, para 

isso, elegeram-se as publicações do Ano 01 do periódico carioca 

A Semana, lançado em três de janeiro de 1885 e cuja relação de 

colaboradores contava com nomes de prestígio como Machado 

de Assis, Aloízio de Azevedo e Artur Azevedo. A partir dessa 

leitura, percebe-se uma sociedade dividida entre um latim 

representante de uma tradicional “cultura superior” e um latim 

ultrapassado, satirizado pelos representantes de um novo tempo.

Palavras-chave:
HISTÓRIA SOCIAL DO LATIM NO BRASIL
LATIM E SOCIEDADE
LÍNGUA LATINA
LITERATURA LATINA
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A LDB 4.024, de 1961, e sua influência nas representações 
da importância e da utilidade do latim em livros 

didáticos

Shirlei Patricia Silva Neves Almeida (NALPE/UFBA)
Orientador: Prof. Ms. José Amarante (NALPE/UFBA)

O estudo analisa as representações sobre a importância e as 
utilidades do latim em variados prefácios de livros didáticos 
para o ensino da língua latina em circulação no Brasil desde a 
aprovação da 1ª LDB (LDB 4024, de 1961), cujos dispositivos 
legais tornam o ensino de latim facultativo no país. O trabalho se 
insere no projeto de pesquisa Em busca de fontes para uma História 
Social do Latim no Brasil, que se orienta pela linha de pesquisa da 
História da Cultura e da Escrita no Brasil. Na leitura dos prefácios 
dos métodos, procura-se observar, no período a que se dedica, a 
presença/ausência de justificativas para o ensino do latim, bem 
como a configuração do discurso das utilidades e da importância 
da disciplina. As análises feitas no material em foco permitem-
nos observar o início de alterações discursivas em relação a outro 
momento da história da disciplina, quando outro dispositivo 
legal interferiu na oferta de cursos (Decreto-Lei nº 4.244, de 1942, 
conhecida como Lei de Capanema). Assim, os textos dos prefácios 
observados oferecem indicações para o entendimento dos juízos 
de valor dados à disciplina Língua Latina, demonstrando, 
através dessas representações, os progressos e retrocessos do 
latim enquanto objeto de estudo.

Palavras-chave:
LATIM NO BRASIL
CULTURA ESCRITA
MÉTODOS
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Análise das representações sobre o escrever latim nas 25 
primeiras páginas com a ocorrência “escrevia em latim” 

na ferramenta de busca do Google.

Daniele Leitão (NALPE/UFBA)
Orientador: Prof. Ms. José Amarante (NALPE/UFBA)

O presente trabalho decorre de um projeto de pesquisa mais 
amplo intitulado Em busca de fontes para uma História Social do 
Latim no Brasil, da linha de pesquisa História da Leitura e da Escrita 
no Brasil e tem como objetivo analisar as representações sobre 
o escrever latim no Brasil, tomando como referência as vinte e 
cinco primeiras páginas com a ocorrência “escrevia em latim” 
na ferramenta de busca da Internet Google. O trabalho está 
ancorado nos pressupostos da área de estudos da História da 
Cultura Escrita e tem como principal referência teórica, nesse 
primeiro momento, as orientações de Castillo Gómez (2003). 
Dos 9.930 resultados com a expressão, o trabalho está focado 
nas vinte e cinco primeiras páginas e, destas, consideraram-se 
apenas ocorrências com endereço com a extensão “.br”. Entre 
as principais ocorrências, destacam-se: Latim do Cariri, com base 
na defesa de mestrado do professor Francisco de Freitas Leite, 
UFPA; José Lourenço de Oliveira, e seu livro intitulado Espírito 
Mediterrâneo da Linguagem; e textos de outros gêneros, como: “É a 
guerra! - Academia Brasileira de Letras - Artigos“, “Revista press 
& advertising - Entrevista: Moacyr Scliar”. Este trabalho é uma 
continuidade da pesquisa em que se buscaram ocorrências para 
“sabia latim”, cujos resultados foram apresentados no Seminário 
Estudantil de Pesquisa em Letras (UFBA/SEPESQ) de 2011.

Palavras-chave:
REPRESENTAÇÕES
CULTURA ESCRITA
LATIM NO BRASIL
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Comunicação individual 10
Coordenação: Profª Ms. Josenéia Silva Costa (UNEB)

A argumentação em Sêneca: uma leitura de Sobre a 
brevidade da vida

Profª Ms. Josenéia Silva Costa (UNEB)

Pretende-se no presente estudo aventar considerações acerca da obra 
Sobre a brevidade da vida, de Lúcio Anneo Sêneca, filósofo estóico, 
que objetiva, nessa epístola, convencer Paulino (supostamente 
seu sogro) a abandonar o cargo que ocupa na burocracia imperial 
para dedicar-se à filosofia. Para tanto, experimenta-se ler essa 
exortação à filosofia mobilizando as noções de cena da enunciação, 
ethos (MAINGUENEAU, 2008), orador e auditório (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005) com a pretensão de apreender como 
esse escritor tece seu discurso sobre a vida e como se pode apropriar-
se da literatura latina como forma de exercitar leituras com vieses 
analíticos. Considerando-se que a argumentação está alicerçada na 
imagem do orador, e que “é preciso alguma qualidade para tomar 
a palavra e ser ouvido” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
2005, p. 21), Sobre a brevidade da vida deixa de ter um auditório 
particular, Paulino, para deslocar-se em direção a um auditório 
universal, uma vez que auditório é o conjunto de pessoas que 
orador quer influenciar com a sua argumentação. O ethos do orador, 
no processo de enunciação, seduz, persuade e argumenta, mas não 
cabe a ele ser visto só como meio de persuasão, pois ele deve ser 
parte constitutiva da cena da enunciação, que também proporciona 
um desempenho persuasivo, uma vez que a comunicação deve 
tender a orientar pensamentos e dirigir a uma ação.

Palavras-chave:
SÊNECA
LITERATURA LATINA
ARGUMENTAÇÃO
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Phoenissae de Sêneca: traduzir poeticamente

Profª Ms. Cíntia Martins Sanches 
(UFPB)

O presente trabalho consiste em uma apresentação inicial de um 

projeto de doutorado, que propõe a realização de uma tradução 

poética da tragédia Phoenissae, do autor latino Lúcio Anneo 

Sêneca (4 a.C.? – 65 d.C.), com base em um estudo já realizado por 

esta pesquisadora, em nível de mestrado, sobre o mesmo drama 

(Phoenissae de Sêneca: estudo introdutório, tradução e notas). 

Nessa ocasião, foi feita uma tradução de estudo do referido 

texto senequiano. Agora, pretende-se iniciar a discussão sobre 

aspectos relativos a como deverá ser feita a tradução poética, 

passando pela escolha do metro mais adequado em português 

para se verter o trímetro iâmbico senequiano e pelas opções 

tradutórias em geral. Essa nova tradução da tragédia de Sêneca 

visa a valorizar a expressão do texto de partida, rico em figuras 

e em jogos de palavras. A tradução deverá levar em conta um 

público alvo específico e partir de diversas reflexões acerca da 

teoria da tradução.

Palavras-chave:
PHOENISSAE
SÊNECA
TRADUÇÃO POÉTICA
MÉTRICA



126

I Encontro de Estudos Clássicos da Bahia

Sêneca: ponte entre o teatro antigo e o contemporâneo. 
Arsenal retórico na dramaturgia europeia recente

Renata Cazarini de Freitas 
(Pós-Graduação/UnB)

Há um certo teatro contemporâneo que revela alto grau de 
independência em relação ao plot (intriga), o que o levou a 
ser chamado de pós-dramático pelo pesquisador Hans-Thies 
Lehmann. Uma dramaturgia calcada na construção do discurso 
e não centrada no encadeamento de ações. Esse teatro, que se 
identifica facilmente nas obras da inglesa Sarah Kane e do 
alemão Heiner Müller, é um importante canal de interlocução 
com a tragédia de Sêneca, principal autor do corpus de peças 
latinas supérstites. Ambos autores assumiram terem se baseado 
principalmente em Sêneca para recriar nos anos 1980-1990, 
a partir de Fedra e Medeia, peças que, também expressando 
profundo ceticismo, retomam um arsenal retórico de que ele 
fizera uso: tanto os solilóquios que se desprendem da sequência 
natural das cenas, como os diálogos de forte caráter agonístico, 
com a retomada de palavras-chaves pelo antagonista, que pouco 
colaboram para o desenrolar da trama. Nossa pesquisa sobre essa 
construção dialógica na poesia dramática antiga, originariamente 
no grego clássico, chamada “esticomitia”, permitiu descrever 
suas características e, assim, identificá-las posteriormente 
nos citados dramaturgos contemporâneos, desvelando uma 
estratégia discursiva que resiste já faz 2.500 anos.

Palavras-chave:
TEATRO
SÊNECA
LATIM
RETÓRICA
ESTICOMITIA
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Comunicação individual 11
Coordenação: Ryszard Dygas (NALPE/PPGLIT-UFBA)

O estatuto das artes (technai) no Górgias de Platão

Ryszard Dygas 
(NALPE/PPGLIT-UFBA)

A apresentação terá a obra Górgias como objeto de estudo. O livro 
Górgias, de Platão, faz uma reflexão das artes em geral, sendo 
que o ponto de vista platônico da arte não se reserva somente às 
obras estéticas tal como hoje o concebemos. O diálogo platônico 
Górgias delibera não somente acerta da técnica ou arte em 
si, mas também de suas utilidades ou produtos, além de suas 
implicações éticas. Assim, indaga-se também a respeito do que 
essas artes (ou técnicas) produzem de bom, ou se elas tornam 
as pessoas melhores ou piores. O estudo do Górgias de Platão é 
sempre muito proveitoso, principalmente quando constatamos 
que as questões levantadas por Platão em seu Górgias a respeito 
das artes (técnicas) tendem a retornar de maneira ainda mais 
imperativa e efervescente por conta de a nossa era estar tão 
marcada por um paradoxo: a grande evolução técnico-científica 
contrasta com as inúmeras crises de ordem estética.

Palavras-chave:
ARTES
GÓRGIAS
PLATÃO
POESIA
TECHNAI
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O estatuto psico-biológico do sono e da vigília no tratado 
Sobre o sono e a vigília de Aristóteles

Marina Leonhardt Palmieri 
(Pós-Graduação/UFMG)

O Sobre o Sono e a Vigília compõe, juntamente com outros oito 

breves tratados de cunho psico-biológico, os assim chamados 

Parva Naturalia (Breves Escritos relativos à Natureza). A partir de 

nossa tradução deste opúsculo, visamos analisar, interpretar e, se 

possível, elucidar algumas questões colocadas pelo próprio autor 

no prólogo desta pequena grande obra, as quais constituem uma 

introdução aos temas a serem abordados ao longo do tratado. 

São elas: ‘o que são o sono e a vigília’; ‘se o sono e a vigília são 

próprios da alma, do corpo ou comuns à alma e ao corpo’; ‘caso 

o sono e a vigília sejam comuns, a qual parte da alma e do corpo 

são comuns’; ‘devido a que causa o sono e a vigília subsistem 

nos animais’; e ‘se todos em geral compartilham tanto do sono 

quanto da vigília, ou uns, somente do sono, e outros, unicamente 

da vigília, ou ainda se uns, de nenhum, e outros, de ambos’.

Palavras-chave:
SONO
VIGÍLIA
PSICO-BIOLOGIA
ARISTÓTELES
PARVA NATURALIA
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O resgate do conceito aristotélico de práxis teleía como 
chave para a unificação entre o déon e o télos nos estudos 

ontológicos

Daniel Oitaven Pamponet Miguel 
(Pós-Graduação/UFBA)

Este trabalho busca investigar a influência do conceito aristotélico de 
práxis teleía no campo da ontologia. Para tal desiderato, adotamos como 
referencial teórico a tese de Adela Cortina, autora que, inspirada em 
Cubells, identifica no pensamento de Aristóteles a existência de um 
elemento deontológico teleológico. Na filosofia do ser aristotélica, 
as ações humanas são dirigidas para um télos, mas a constituição da 
práxis diante da poíesis consubstancia um momento deontológico. Ao 
contrário do fim da produção, que é diferente dela própria, o fim da 
ação é, em si, um fim. O primeiro caso diz respeito à chamada práxis 
atelés (kínesis). Por sua vez, o segundo caso diz respeito à práxis teleía, na 
qual tendência e fim se identificam em uma simultaneidade temporal. 
Segundo Cortina, essa distinção viria a ser espelhada pelo paradigma 
ontológico da filosofia da consciência, de modo a constituir o seguinte 
paralelismo entre os pensamentos aristotélico e kantiano: a práxis atelés 
estaria para o imperativo hipotético, assim como a práxis teleía estaria 
para o imperativo categórico. Igualmente, a pragmática universal 
habermasiana seria constituída por uma convergência entre o déon e 
o télos, encontrada no acordo como finalidade inerente à linguagem 
humana. Conclui-se, pois, que o elemento deontológico-teleológico 
presente na filosofia do ser aristotélica influenciou os paradigmas 
ontológicos posteriores e proporciona a superação da oposição entre 
deontologismo e teleologismo com base no conceito (injustamente 
esquecido) de praxis teleía.

Palavras-chave:
ARISTÓTELES
FILOSOFIA DO SER
PRÁXIS TELEÍA
DÉON
TELOS



130

I Encontro de Estudos Clássicos da Bahia

Notas em torno da Týche plutarqueana

Vladimir Gonçalves dos Santos
Orientador: Profª Drª Luciene Lages 

(NALPE/UFBA)

A partir de tradução da obra de Plutarco intitulada De Fortuna 

(Peri Tyche), o presente trabalho tem como objetivo analisar 

o termo týche: suas possíveis definições e aplicações sob a 

perspectiva plutarqueana, assim como suas implicações na 

cultura da Grécia e da Roma Antiga. A týche atravessa a história 

grega, tendo sido tanto descrita como uma divindade - filha do 

deus Oceano e da deusa Tétis - na Teogonia de Hesíodo, como 

discutida enquanto conceito filosófico na Física de Aristóteles. 

Também o mundo romano foi influenciado pela fortuna, forma 

latina de týche. Neste sentido, o trabalho pretende, ainda, 

investigar a týche em Plutarco, procurando traçar, quando 

possível, os pontos de continuidade e de inovação em relação às 

obras anteriores à sua produção, tanto gregas como latinas, visto 

que o nosso autor viveu no período de dominação romana sobre 

a Grécia. Para tanto, buscar-se-á a origem etimológica do termo, 

tentando reconstruir minimamente a história de sua constituição 

até o período de composição do nosso autor.

Palavras-chave:
PLUTARCO
TÝCHE
TRADUÇÃO
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Comunicação individual 12
Coordenação: Profª Ms. Viviane Carvalho da Annunciação (UFBA)

O teatro grego na Irlanda do Norte: The Cure at Troy 
(1990) e The Burial at Thebes (2004) de Seamus Heaney

Profª Ms. Viviane Carvalho da Annunciação 
(UFBA/Doutoranda USP)

O poeta norte irlandês Seamus Heaney afirma desde o início de 
sua carreira que sua voz poética é posicionada entre fronteiras, 
devido ao choque entre a sensibilidade irlandesa e a lírica 
inglesa (Preoccupations, 1972). De modo a resguardar sua lírica 
de binarismos políticos (britânico ou irlandês), o poeta opta pela 
intertextualidade com os autores greco-latinos. Enquanto nos 
primeiros livros, Heaney apresenta parcas alusões a obras grego-
latinas, a partir das versões das peças Filoctetes e Antígona, ambas 
de Sófocles, o poeta começa a estabelecer uma relação mais 
próxima com essa tradição. Portanto, para compreender a razão 
dessa intertextualidade nos propomos a examinar as peças Cure at 
Troy (1990) e Burial at Thebes (2004). A hipótese é a de que Heaney 
alcança a uma arte mais universalista e abrangente a partir das 
estruturas de sentimento postas no diálogo com a tragédia grega. 
Ademais, faremos alguns paralelos com seus artigos teóricos 
que defendem a importância dos mitos greco-romanos na 
constituição de uma ética política e social contemporânea.

Palavras-chave:
SEAMUS HEANEY
TEATRO NORTE-IRLANDÊS
SÓFOCLES
TRADUÇÃO
INTERTEXTUALIDADE
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Trimalchio in West Egg ou The Great Gatsby

Jassyara Conrado Lira da Fonseca 
(Pós-Graduação/UNESP)

Ao se pensar na história cultural e literária do ocidente é 

imprescindível considerar as contribuições e influências da 

Antiguidade clássica e como ela constitui uma etapa obrigatória 

para o estudo de temas e gêneros literários que se praticam e 

se desdobram de forma atemporal. Este estudo propõe uma 

análise do romance The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald, em 

sua mais antiga versão – publicada apenas no ano 2000 com 

o título de Trimalchio – em paralelo com a obra Satíricon de 

Petrônio, mais especificamente com o episódio “O Banquete de 

Trimalquião”. A aproximação dessas duas obras tão distantes 

no tempo se torna possível através de algumas semelhanças 

temáticas. Tais semelhanças são sugeridas pelo próprio narrador 

que, no sétimo capítulo do livro, compara Gatsby e Trimalquião. 

Todavia ultrapassam essa simples comparação entre as 

personagens e se revelam em outros aspectos dos textos. Tendo 

como norte a teoria bakhtiniana que transpõe características do 

espetáculo carnavalesco para a literatura, pretende-se analisar as 

personagens e os exuberantes cenários criados para ambientar as 

festas oferecidas pelos dois anfitriões.

Palavras-chave:
TRIMALCHIO
FITZGERALD
PETRÔNIO
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Tragédia grega como quebra representativa: 
uma herança para a Psicanálise

Hevellin Ciely da Silva Corrêa 
(Pós-Graduação/UFRJ)

Considerando a contraposição esboçada por Rancière (2009) 
entre os regimes de pensamento representativo e regime estético, 
em que o autor caracteriza o representativo por uma conexão 
entre visível e dizível através do sentido – sendo a arte tomada 
enquanto objeto de saber -, enquanto o regime de pensamento 
estético emparelha sentido e não-sentido de modo a impossibilitar 
qualquer conexão unívoca entre visível e dizível - sendo então a 
arte tomada enquanto detentora um saber próprio -; o presente 
trabalho busca conferir à tragédia grega o símbolo da revolução 
do regime estético ao servir de corolário ao pensamento 
psicanalítico. Neste sentido, a tragédia grega caracteriza-se como 
um saber de ordem particular, encarnando questões históricas e 
mitológicas sem ser delas mero reflexo, tampouco ser um saber 
contido numa armadura conceitual (Vernant, 1981); é a este saber 
em ato que o interesse psicanalítico se direciona e que vai dar 
a Freud um lugar de contramão ao regime representativo e de 
filiação ao regime de pensamento estético. Porém, tal filiação é 
problemática, já que Freud é herdeiro e também trai esta herança 
ao compartilhar, com seu sujeito do inconsciente, da noção de 
nonsense que habita o sentido consciente, mas faz isso buscando 
uma concatenação interpretativa que contradiz o regime estético. 
Movimento de aproximação e afastamento que demonstra o 
lugar que o trágico impõe à psicanálise: ao ser uma arte fundada 
no conflito, só pode se dar ao saber psicanalítico com a carga de 
antinomias que lhe habita.

Palavras-chave:
TRAGÉDIA GREGA
ESTÉTICA
PSICANÁLISE
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RESUMO DOS PÔSTERES
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Androginia e hermafroditismo: diferenças e semelhanças

Jéssica Carvalho 
Marcos Rafael Aragão dos Anjos 

Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

Discutem-se neste trabalho os elementos comuns e diversos 
que caracterizam os mitos intitulados hermafrodito e andrógino. 
Evidencia-se, em ambos, a presença dos elementos masculino 
e feminino concentrados num mesmo ser e, nesta semelhança, 
costuma-se perceber indistintamente dois sexos numa só 
realidade corporal. Até mesmo a etimologia sugere tal junção, 
sendo visível no primeiro termo a mistura de Hermes (deus das 
estradas) e Afrodite (deusa do amor) e, no segundo, a de Andrós 
(homem) e Gynaikós (mulher). Aparentemente, portanto, homem 
e mulher se concentram num mesmo corpo, no entanto algo de 
essencial distingue os dois conceitos: no primeiro caso, a presença 
física dos dois sexos, em caráter incompleto, compromete a 
funcionalidade para a reprodução, pois o hermafrodita é estéril; 
no segundo caso, porém, um só sexo existe fisicamente, não 
havendo nenhuma anormalidade fisiológica e nem qualquer 
inviabilidade reprodutiva, pois a dualidade andrógina concentra-
se no âmbito psicológico. Na verdade, tais mitos refletem a 
questão da sexualidade humana fazendo ver que, no pleno dos 
deuses, masculino e feminino são apenas duas faces da mesma 
realidade de que se reveste o próprio ser humano, podendo 
manifestar-se mais ou menos intensamente neste ou naquele 
indivíduo.

Palavras-chave:
ANDROGINIA
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SEMELHANÇA



138

I Encontro de Estudos Clássicos da Bahia

As odes horacianas de Ricardo Reis

Liana Bisolo Warmling 
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Gontijo Flores (UFPR)

Este trabalho tem como objetivo analisar, a partir do que é 

proposto no prefácio do livro de Odes pelo heterônimo de 

Fernando Pessoa, Ricardo Reis, a obra do poeta português 

para rever de que modo é realizada uma suposta tradução e 

reconstrução do paganismo antigo, sobretudo com base nas Odes 

do poeta latino Horácio e das filosofias epicurista e estoica. O 

resultado dessa nova leitura, com um diferente foco, é a denúncia 

de um “fracasso” do projeto de Ricardo Reis, na medida em que 

o poeta-heterônimo se mostra incapaz de fugir realmente da 

sua modernidade. Tal “fracasso”, no entanto, deve ser visto à 

luz da obra pessoana como um todo, o que revela nesse mesmo 

fracasso de Reis o sucesso da poética geral de Fernando Pessoa, 

não apenas o relacionando com poetas antigos, mas também 

com outros heterônimos pessoanos importantes, como Álvaro 

de Campos e, principalmente, o mestre Alberto Caeiro.

Palavras-chave:
LITERATURA COMPARADA
POESIA LATINA
POESIA PORTUGUESA
HORÁCIO
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Elementos virgilianos na épica de Camões: 
mitologia camoniana e seus fundamentos 

na Antiguidade

Cintia Maria Oliveira 
Orientadora: Profª Drª Bianca Fanelli Morganti (UNIFESP)

O presente trabalho observa a questão da mitologia n’Os Lusíadas 
de Camões, em um estudo comparativo com a Eneida de Virgilio 
procurando pontos em comum, bem como diferenças entre 
os dois poemas . É investigado como o autor português leu e 
interpretou o modelo virgiliano para compor a sua epopeia. A 
pesquisa também aborda as contendas entre os críticos sobre a 
introdução dos deuses pagãos em um poema épico que busca 
cantar a expansão do Cristianismo, algo que, à primeira vista, 
pode parecer uma contradição. Os deuses “pagãos” estão a todo 
o momento interferindo a favor ou contra os portugueses. Como 
se sabe, para compor seu poema, Camões tomou como modelo 
as épicas antigas, sendo isto de extrema importância para o 
poeta e para o prestígio de sua epopeia. Assim, para melhor 
compreender o poema camoniano, também se faz um estudo 
sobre o gênero épico, e sobre as poéticas que regulam a sua 
elaboração. Os episódios escolhidos para subsidiar a analise do 
emprego poético do maravilhoso mitológico n’Os Lusíadas são o 
Concílio dos deuses (Canto I) e o episódio da tempestade (Canto 
VI). Esta análise parte de uma leitura comparativa com episódios 
de estrutura semelhante encontrados na Eneida de Virgílio, a 
saber, o episódio da tempestade (Livro I) e o Concílio dos deuses 
(Livro X).

Palavras-chave:
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Narciso: enigma e revelação 
na lírica de Dora Ferreira da Silva

Jamille Rabelo de Freitas
Orientadora: Profª Drª Enivalda Nunes Freitas e Souza (UFU)

Tradutora e poeta com expressiva produção, Dora Ferreira da Silva 
(1918-2006) é dona de uma voz poética metafísica. De descendência 
grega, o imaginário mítico sempre esteve presente nas obras da poeta, 
manifestando-se em seus poemas através de símbolos e imagens 
arquetípicas que revelam uma poesia atemporal, pois, como diria 
Mircea Eliade, um dos grandes estudiosos dos mitos, “Conhecer os 
mitos é aprender o segredo da origem das coisas”. Falar de Narciso é 
falar do homem contemporâneo, uma vez que o referido mito serve 
de demonstração da superficialidade em que vive o ser humano. 
Discorrendo acerca de Narciso e de sua complexidade, Dora Ferreira 
da Silva problematiza liricamente acerca de sensações e sentimentos 
universais, como a paixão não correspondida, a beleza extrema, a 
paixão desmedida, o sofrimento por amor e a metamorfose. Com 
isso, sua obra se torna um retrato da condição humana, e é assim, com 
essa lírica imagética e simbólica, que a poeta – mestre no manuseio 
de elementos clássicos – constrói uma poesia eterna, perpetuadora 
dos elementos míticos. Baseados nas teorias de Mircea Eliade e 
Ana Maria Lisboa de Mello, importante estudiosa do imaginário, 
analisaremos, nesta comunicação, a presença do mito de Narciso 
na obra de Dora Ferreira da Silva, ao tempo em que buscaremos 
compreender a influência do pensamento mítico na obra da poeta, 
o que nos levará à consequente reflexão acerca da vida e do sentido 
da nossa existência.

Palavras-chave:
MITO
POESIA
MITO DE NARCISO
DORA FERREIRA DA SILVA



141

Livro de Resumos

Os deuses, os mitos e os alimentos em Pompéia

Stephanie Nereu 
Orientador: Profª Drª Marina Régis Cavicchioli (UFBA)

Em 24 de Agosto de 79 d.C. a erupção do Vesúvio foi responsável 
pela destruição de Pompéia, suas construções e seus habitantes. 
Apesar do final trágico, foi graças a isso que diversos aspectos 
desta cidade romana foram preservados e puderam chegar até 
os dias atuais. Por volta de 1798 tiveram início as escavações na 
região, revelando diversas fontes iconográficas que permitiram 
uma melhor compreensão da sociedade que ali se desenvolveu. A 
cultura material de Pompéia tem contribuído significativamente 
para a pesquisa de novos temas e abordagens históricas que 
ganharam visibilidade nas últimas décadas, dentre eles a vida 
cotidiana e a alimentação. O painel a ser apresentado é reflexo 
do trabalho de catalogação de imagens desenvolvido no projeto 
de iniciação científica orientado pela Profª Drª Marina Régis 
Cavicchioli, que procura observar os hábitos alimentares da 
cidade de Pompéia através da análise de afrescos, mosaicos 
e outras evidências arqueológicas. A partir da observação de 
padrões e das leituras do que já foi escrito a respeito dessas 
fontes iconográficas é que construímos a nossa análise a respeito 
das relações entre as divindades e os alimentos cultivados e 
consumidos na sociedade imperial romana refletida em Pompeia.

Palavras-chave:
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Os Sátiros e as Dionísias: 
a arte de fazer rir na Grécia Antiga

Alexandra dos Santos Maia de Souza
Orientadora: Profª Drª Luciene Lages 

(NALPE/UFBA)

Este trabalho tem como objetivo investigar a sátira e seu 
desenvolvimento nas Grandes Dionisíacas. Para a realização da 
pesquisa, vimos investigando o rico material iconográfico que 
nos legou a Antiguidade e estudos sobre performance. A partir 
da figura do sátiro, buscamos responder algumas questões, tais 
como: o lugar do cômico nos rituais sagrados em meio ao código 
ético-social vigente na época, sua aceitação e valor comparado 
a outras manifestações culturais gregas dessas festas dedicadas 
ao deus Dioniso. Além do material iconográfico disponível, 
tomamos como corpus o drama satírico Ciclope, de Eurípides, que 
nos oferece pistas acerca da construção dessas figuras mitológicas 
como seres híbridos, voluptuosos, extravagantes e covardes. 
A partir do material selecionado, propomos uma investigação 
que observe a importância do riso nas festas religiosas e, 
sobretudo, o papel dos sátiros, figuras representadas com um 
caráter transgressor, em que a vulgaridade, o riso malicioso e a 
licenciosidade se encontram mesclados a outras manifestações 
de caráter mais sério. 

Palavras-chave:
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Uma análise linguístico-literária 
de A leoa e a raposa, de Esopo

Danniele Silva Nascimento 
Orientador: Profª Drª Alcione Lucena de Albertim (UFPB)

O presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos 

linguísticos e literários da fábula Leaina kai Alópeks (A Leoa e a 

Raposa), de Esopo. Esopo foi um fabulista grego do século VI a.C., 

cujo nascimento é incerto. Suas fábulas posteriormente vieram 

a ser recriadas por Fedro e La Fontaine e ainda hoje o autor é 

cultuado e reverenciado na nossa modernidade, servindo como 

referencial na literatura. Em suas fábulas, podemos perceber que a 

visão crítica do escritor grego acerca da natureza humana é ainda 

muito atual. A fábula, gênero iniciado pelo autor em questão, é 

um texto curto e sintético, de caráter alegórico e moralista, que 

traz sempre animais falando e agindo. Neste trabalho, será feita 

uma tradução operacional da fábula tanto para a língua latina 

quanto para a língua portuguesa, de modo a estabelecer/mostrar 

a correspondência quanto às estruturas nominais e às verbais, a 

saber, os tempos, os modos e os aspectos presentes no texto.
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A constituição da linguagem em A Maçã no Escuro

Malane Apolônio da Silva e Pollyana Correia Lima

Orientador: Profª Ms. Maria Aurinívea Sousa de Assis

(UNEB/Doutoranda UFBA)

A partir do estudo a obra A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector, e 
dialogando com depoimentos, entrevista e ensaios, sobre a recepção 
crítica da obra e sua compreensão, propõe-se evidenciar a constituição 
da linguagem no personagem Martim. Todo itinerário do romance 
está ligado a questões como vida, morte, liberdade, crime, salvação, 
palavra, bem e mal que se fazem presentes atrelados à simbologia e ao 
mítico no processo de constituição da linguagem. Considerado como 
romance mais longo e bem estruturado da autora, o livro é composto 
por três partes: “Como se faz um Homem”, “O Nascimento do Herói” 
e “A Maça no Escuro”, subdivididos em nove, onze e sete capítulos. 
Privilegiando uma inovação na escrita da autora que até então em 
seus romances, criava personagens centrais femininos, ultrapassando 
os limites do inexprimível, cria um protagonista masculino chamado 
Martim que desde o início da narrativa apresenta-se como um ser 
em constante conflito e em reconstituição de sua própria existência. 
Lispector com sua linguagem monologal proporciona um mundo 
emergido a partir do crime que o protagonista Martim acreditara ter 
cometido. Experimentando uma experiência mítica circular, Martim 
morre simbolicamente para a sociedade, renasce no espírito para uma 
trajetória de aprendizagem e retorna ao cotidiano antes vivenciado. 
O itinerário percorrido mostra o cair ao chão e o levantar-se de um 
herói que inicialmente vê-se fracassado em seu plano de abster-se da 
linguagem para posteriormente reconstruí-la, todavia, ao retomá-la 
potencializa seu “eu” frente à “sacralização da palavra” fazendo desta 
linguagem, véu de sensações e ambiguidade.

Palavras-chave:
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A alma trágica no Hipólito de Eurípedes

Karolini Batzakas de Souza Matos
Orientador: Profª Ms. Lolita Guimarães Guerra 

(UEFS/Doutoranda Unicamp)

Dentre todos os temas passíveis de ser objeto de reflexão no Hipólito 
de Eurípedes, concentramos nosso estudo na problemática da 
alma. A alma de Fedra é condenada por um desejo provindo do 
corpo e, para analisarmos esta questão, é pertinente estarmos 
atentos à discussão platônica sobre a alma, o corpo e a morte. 
A morte - o perecer do corpo, uma vez que, a alma é imortal - 
é concebida por Platão, no Fédon, como via para se alcançar a 
liberdade (PLATÃO, Diálogos, p. 65). O desligamento corpóreo 
proporciona a liberdade identificando a morte como momento 
desta mesma libertação. Nos propomos a discutir os aspectos 
apolíneos na tragédia euridipiana, mais especificamente no 
drama de Fedra no Hipólito. Ou seja, pensamos, a partir de 
uma leitura nietzschiana, as paixões e ações de Fedra como 
engendradas na alma a qual deve, desta forma, ser contida e 
controlada pela pólis. Em Eurípedes se encontram uma ética e 
uma moral voltadas à sustentação do mundo políade. Fedra não 
pode nem conseguirá conter o desejo por Hipólito e, mesmo não 
tendo entregue o corpo ao príncipe, a rainha de Tebas condena 
sua alma ao ansiar por essa entrega. Assim, ela rompe com as leis 
da pólis, transgredindo seus domínios, os quais deveriam estar 
voltados para os deveres do oikos. O incesto ocorre, não pela 
transgressão do corpo, mas pelo desejo que se passa a ser o da 
alma (CORNELLI, Uma historia da alma, p. 9).
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A estrutura dos cinco primeiros poemas do 
primeiro livro dos Amores de Ovídio

Luiza dos Santos Souza
Orientador: Prof. Ms. Guilherme Gontijo Flores (UFPR)

Inserido em um trabalho de Iniciação Científica, que envolve 
o estudo e a tradução poética dos cinco primeiros poemas do 
livro primeiro dos Amores de Ovídio, esse estudo tem por 
finalidade discutir a função estrutural desses poemas na obra 
estudada. Durante a sua leitura e tradução, foi percebido que 
eles formavam um conjunto de abertura para a obra, que se inicia 
com a recusa de produzir poemas elegíacos, passa pela aceitação 
de realizar o desejo de Cupido e pela descoberta da amada, e 
culmina no poema cinco, que descreve a primeira aparição 
nomeada de Corina, figura feminina preponderante nos Amores. 
Considerando o trabalho de edição por que a obra passou, 
é importante analisar como esses cinco poemas, aliados ao 
epigrama de abertura, foram arranjados no início da obra e qual 
o efeito que essa organização pode causar no leitor. Na análise, 
o encadeamento será discutido segundo os principais aspectos 
temáticos e formais que colaboram para essa estrutura. Além 
disso, é ponto importante dessa discussão o fato de o tradutor 
precisar ter em mente aspectos estruturais e intertextuais da obra 
e o significado de cada poema em contraste com os demais, ao 
invés de considerar os poemas separadamente de seu conjunto. 
Serão levados em consideração nesse estudo os comentários ao 
primeiro livro dos Amores feitos por J. C. McKeown (1989) e a 
edição do texto latino estudada é aquela publicada por Grant 
Showerman (1977) pela Harvard University Press.
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A proibição de “olhar para trás”

Ildo Emmanuel Ribeiro da Silva Santos
Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

Na ótica da literatura comparada e pontuando aspectos de 
intertextualidade da literatura clássica com a bíblia sagrada, 
este painel identifica elementos comuns entre o Mito de Orfeu 
e o episódio da fuga de Sodoma. Protagonistas de ambas as 
narrativas (Brandão, p. 196-204; Gn 19, 17 e 26), após obterem 
da divindade a permissão da fuga, devem apenas, para ver um 
desfecho feliz, observar rigorosamente a proibição de olhar 
para trás. O que leva à transgressão da ordem? Desconfiança na 
divindade (Orfeu)? Saudades da vida passada (a mulher de Lot)? 
O certo é que as duas mulheres se desintegram: uma se esvaindo 
como sombra e outra se transformando numa estátua de sal. O 
interdito de olhar para trás é também condição para o trânsito 
necessário entre a vida e a morte. A deusa Lete, literalmente, 
esquecimento, controlava as portas do reino dos mortos, devendo 
beber das águas do rio Lete quem ali entrasse ou dali saísse, 
para não guardar lembranças da vida anterior, ou seja, importa 
deixar o passado sem olhar para trás. A felicidade nunca será 
completa se as reminiscências do passado continuam presentes 
em novo estado de vida, daí a relação com o verbo latino laetare, 
significando, como laeta – leda, a alegria do esquecimento 
para quem deseja um novo estado de vida. Voltar atrás é não 
esquecer, é trazer de volta a a-lethéia, a verdade, que, em forma 
de recordação, entristece, fere e consome.
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As representações do Eros em Hesíodo e Apuleio: 
formas expressivas do amor

Naiara Santana Pita
Orientadora: Profª Drª Luciene Lages 

(NALPE/UFBA)

Essa apresentação aborda o mito de Eros explorado a partir de 

algumas de suas representações. A Mitologia Grega aborda, 

claramente, diversas expressões da natureza humana que estão 

sempre em retorno, de formas bastante peculiares, em vários 

textos literários. Partiremos do nascimento do Eros, um dos 

primeiros deuses na cosmogonia de Hesíodo, e algumas das suas 

significações na cultura grega arcaica e clássica (como aquele 

que é desejoso do belo e o amor erótico que inspira paixões 

avassaladoras, também relacionado à deusa Afrodite). Desta 

forma, iremos analisar o referido mito em alguns textos da cultura 

grega e em As Metamorfoses de Apuleio. Nessa narrativa, o Eros 

deixa de ser apenas causador de paixões e passa a ser ele próprio 

o objeto de desejo e a vítima do amor por uma mortal. Buscamos 

um estudo comparativo em que observamos as aproximações 

e os distanciamentos na representação do Eros primordial e do 

Eros romano.
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Crítica platônica à poética: 
educação e formação do caráter

Ramon Diego Câmara Rocha
Yasmin de Farias Nascimento

Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

A poesia que é tida como uma das artes de exposição dos 
sentimentos vem gerando há muito tempo divergências com os 
princípios da filosofia no que concerne a educação e formação 
do caráter dos indivíduos, mas por outro lado, a filosofia não 
bane de forma discriminatória esse tipo de ferramenta. Platão no 
livro X da República nos apresenta a ideia de que a poesia traria 
bons frutos no que tange à formação cultural do ser humano, 
mas que essa deveria ser trabalhada em um segundo momento, 
pois sendo o caráter bem formado pela filosofia e pautado na 
verdade e na justiça, o indivíduo não teria prejuízos ao entrar 
em contato com a poesia – arte da ilusão - já que os poetas, ao 
contrário dos filósofos, não tem obrigação com a verdade de 
suas afirmações e nem podem ser contestados pela validade 
dos conceitos expressos pelas mesmas. Essa temática vem sendo 
recorrentemente tratada como simples crítica platônica à poética, 
contudo entende-se que a crítica do filósofo grego se aplica à 
utilização errônea dessa arte como instrumento primeiro para 
educação e formação do indivíduo.
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Elementos cívicos da sociedade romana: 
o mos maiorum na lírica de Horácio

Prisciane Pinto Fabrício Ribeiro 
Orientador: Profª Drª Alcione Lucena de Albertim (UFPB)

O estudo das Odes de Horácio, poeta latino, permite-nos 

observar a busca e preocupação do poeta em despertar o romano 

do século I a. C. para os importantes aspectos que constroem 

a identidade romana e que já haviam sido esquecidos. É uma 

concepção existente a partir de antigas instituições cívicas no 

que concerne ao caráter moralista de um povo conservador 

e consuetudinário. Trata-se de valores basilares que, tendo a 

religião como premissa, caracterizam-se acima do que podemos 

entender como leis e regras, impostas em uma civilização e 

resplandecente através dos séculos. Este trabalho visa definir o 

conceito do mos maiorum, um dos principais valores morais da 

Gens Romana, tomando como corpus da análise os fragmentos 

dos poemas I e VI de Horácio do Livro III das Odes, evidenciando 

o papel necessário dos costumes dos antepassados como forma 

de promover o equilíbrio no Estado romano e também apontando 

a literatura como o principal meio de formação e de preservação 

de uma sociedade.
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Epicurismo em Marcial

Melânia Lima Santos e Telma Reis Monteiro
Orientador: Prof. Dr. José Raimundo Galvão (UFS)

As ações do homem sempre refletem o anseio de felicidade jamais 
plenamente saciado. O foco da incessante procura manifesta-
se em extremos que refletem desde a ambição desenfreada 
pela riqueza e pelo poder até o desapego total de vantagens e 
bens. O poeta latino Marcial, no poema epigrama X 47, aborda 
o tema do prazer, enumerando as condições para uma vida 
feliz: a filosofia, mais do que saber teórico, é uma prática que 
proporciona felicidade (vitam quae faciant beatiorem – v. 1); o 
prazer, princípio e fim da felicidade, consiste na disciplina dos 
desejos resultando no equilíbrio entre corpo sadio (salubre corpus 
v. 6) e espírito tranquilo (mens quieta v. 5); a paz do espírito se 
reflete no sono tranquilo dos humildes em oposição à insônia 
dos ricos (somnus, qui faciat breves tenebras v.11); as ambições pelas 
riquezas (lis nunquam v. 3) e pelo poder ( toga rara v. 5) destroem 
a tranquilidade do espírito; a amizade constitui-se um grande 
bem (pares amici v. 7); a felicidade se revela nas pequenas coisas 
(convictus facilis v. 8) e jamais no luxo das mesas (sine arte mensa 
v. 8), em clima de simplicidade (prudens simplicitas v. 7); assim, 
não há pelo que temer ou desejar a morte (nec metuas nec optes 
v. 13). Cumprindo os requisitos da crítica literária, o poema 
desenvolve um conteúdo semântico que revela a forte influência 
do pensamento epicurista sobre os poetas latinos, dos quais 
Marcial é representante renomado.

Palavras-chave:
MARCIAL
EPICURO
CORPO X ESPÍRITO
PRAZER
FELICIDADE



152

I Encontro de Estudos Clássicos da Bahia

Poética e figuratividade: semiótica aplicada a textos 
clássicos latinos – III Écogla de Virgílio

Caroline Talge Arantes 
Orientador: Prof. Dr. Márcio Thamos (UNESP)

O trabalho de Iniciação Científica (FAPESP) investiga a 

figuratividade poética no texto latino, valendo-se do instrumental 

teórico fornecido pela Linguística, a Poética, a Semiótica Literária, 

enfim, a Estilística em sentido amplo. Procura-se penetrar 

na estrutura semiótica da “III Écogla” de Virgílio através de 

sua manifestação figurativa, analisando-se principalmente a 

figuração do discurso (figuras semióticas encadeadas revestindo 

temas subjacentes). Fez-se a escolha do corpus específico por 

um texto de autor legítimo, pois o latim como língua materna, 

fundada em sua sincronia própria e vinculada indissociavelmente 

à cultura antiga, é o único considerado língua de fato, e não 

mero código erudito e anacrônico, artificialmente assimilado. 

Além disso, o trabalho se faz acompanhar de uma “tradução 

de estudo” (isto é, uma tradução “literal” ou “servil”) seguida 

das necessárias notas de referência que normalmente reclama 

um texto antigo, com comentários concernentes a dados gerais 

de cultura (mitologia, história, geografia, filosofia, etc.), a fim de 

embasar uma compreensão mais integral do poema.
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Ouvindo a voz do Patris Benedicti: 
apreciação das Cartas de Profissão dos Monges

Tamires Alice Nascimento de Jesus
Rafael Marques Ferreira Barbosa Magalhães

Orientadora: Profª Drª Alícia Duhá Lose (UFBA)

Apresentando-se alguém para a vida monástica, um longo 
processo de fé, dedicação, conversão e mudança é iniciado. 
Dentre as diversas mudanças que conduzirão à conversão tem-
se a necessidade de seguir os preceitos do mestre São Bento que 
estão reunidos em um livro denominado Regra de São Bento; 
nele são enumerados os passos que deverão ser seguidos pelos 
futuros monges, é a base dos que pretendem iniciar e viver 
uma vida religiosa. É no capítulo 58 do referido livro que se 
encontram as instruções para a confecção das cartas de profissão, 
objeto de análise do presente trabalho. Trata-se de documentos 
que funcionam como testemunho escrito da promessa feita pelo 
futuro monge a Deus e à comunidade. É a carta que atesta o 
direito do monge de receber esse título, é uma lembrança eterna 
das palavras proferidas pelo religioso no momento do ritual de 
iniciação. No presente trabalho será apresentado o processo de 
inventariação, análise e descrição da Coleção das Cartas de Profissão 

dos Monges do Mosteiro de São Bento da Bahia visando contribuir 
para estudos históricos, teológicos e linguísticos.

Palavras-chave:
REGRA DE SÃO BENTO
CARTAS DE PROFISSÃO
ANÁLISE
FILOLOGIA
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CONHECENDO SALVADOR
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Conhecendo Salvador

Durante um congresso, nada mais natural que se aproveitem 
alguns intervalos ou se estiquem alguns dias na cidade. Salvador, 
certamente, é uma cidade para mais dias, mas, para quem ficará 
por aqui por dois ou três dias e não conhece a Soterópolis, 
organizamos algumas dicas de lugares por onde começar.

O mapa abaixo mostra os principais roteiros nas imediações do 
evento. Há ônibus nos pontos da Avenida Ademar de Barros que 
nos levam para praticamente todos esses lugares em pouco mais 
de 15 minutos. Outras linhas podem ser acessadas a partir da 
Avenida Oceânica, no final da Ademar de Barros (Ondina), em 
direção à orla (Pracinha das Gordinhas).

Na sequência, destacamos alguns pontos de Salvador que 
merecem uma visita.

Seja muito bem-vindo à Bahia!

Os organizadores
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O centro histórico: uma viagem ao passado

Raul Oliveira Moreira

Marco inicial da primeira 
capital do país, o centro 
histórico de Salvador é 
uma viagem ao passado 
da cidade através de seus 
sobrados e vielas. Fundada 
em 1549 por Tomé de Sousa, 
primeiro Governador 
Geral da colônia, essa 
região constituía os 
limites da Salvador 
de então, construída 
estrategicamente numa 
escarpa, mas que depois 
cresceu e estendeu-se rumo 
ao mar, de onde provém a 
divisão em Cidade Alta e 
Cidade Baixa. No começo, a passagem dava-se exclusivamente 
através de ladeiras, mas em 1873 foi fundado o que seria um dos 
mais conhecidos cartões-postais da cidade, o Elevador Lacerda. 
Durante muito tempo, os passageiros eram pesados antes de 
usá-lo para não excederem o limite de carga. Seu acesso é feito 
mediante um pagamento de R$ 0,15 por passageiro. De seu 
mirante, contempla-se a Baía de Todos os Santos e a praça onde 
está situado o Mercado Modelo. O Mercado, fundado em 1912, 
era o principal setor de abastecimento da cidade, alimentado 
pelos saveiros que cruzavam a Baía e ancoravam na Rampa, 
antigo atracadouro da região. Lá eram comercializados desde 
fumo e cachaça até artigos para candomblé. O prédio original foi 
destruído em um incêndio em 1969. Hoje, pode-se ver no local 
uma escultura do artista Mário Cravo. Em 1971, o Mercado passa 
a funcionar onde está atualmente. 
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Voltando à Cidade Alta e seguindo a rua Chile, chega-se à 
praça Tomé de Souza, onde estão situados o moderno prédio da 
Prefeitura de Salvador e o suntuoso Palácio Rio Branco, antiga 
sede do governo do estado. Indo mais adiante, chega-se à Praça 
da Sé, onde antes havia a Catedral da arquidiocese de Salvador, 
demolida em 1933, apesar de sua importância histórica. No local, 
uma escultura, a Cruz Caída, representando a antiga construção 
monumental que tomava todo o espaço. 

Atravessando a praça da Sé, chega-se à praça 15 de novembro, 
popularmente conhecida como Terreiro de Jesus por causa do 
Colégio dos Jesuítas. O local preserva, como todo o Pelourinho, 
seu estilo arquitetônico e urbano datados do século XVII, XVIII 
e XIX, com suas igrejas, solares e sobrados construídos em uma 
época na qual a aristocracia baiana manifestava seu poderio e 
riqueza. 

Em 1808, foi inaugurada a primeira faculdade do Brasil, a 
escola de Cirurgia. Atualmente o prédio hospeda o Memorial 
da Medicina Brasileira e o Museu Afro-Brasileiro. Hoje, a praça 
conta também com restaurantes, teatros, cafés e museus. No 
centro do terreiro, uma escultura ilustra a deusa Ceres. 

Não poderia ficar de fora do tour uma visita à Fundação Casa 
de Jorge Amado, situada na praça José de Alencar, o largo do 
Pelourinho. O local é uma fundação não-governamental que 
estimula a pesquisa e a manutenção do acervo bibliográfico 
e artístico do escritor Jorge Amado e não poderia situar-se em 
melhor lugar: pelo Pelourinho, passaram inúmeros personagens 
de Jorge que estão presentes no imaginário da Bahia.
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A Santíssima Trindade:
 as três principais igrejas para se conhecer em Salvador

Sílvio Wesley Rezende Bernal

Salvador é conhecida por ter uma igreja para cada dia do 
ano. Com tantas igrejas a serem visitadas em tão poucos dias, 
selecionamos algumas boas opções: as três das principais igrejas 
da cidade, e relativamente próximas às imediações do evento.

1ª - Igreja de São Francisco: Praça Anchieta s/n - Centro 
Histórico - Fone: 71 – 3322-6430

Localizada em meio 
ao centro histórico de 
Salvador, a igreja de São 
Francisco foi construída 
no século XVIII e é 
sem dúvida uma das 
mais exuberantes do 
Brasil, possui o interior 
praticamente todo 
revestido de ouro. Seja 

você católico ou não, a arquitetura barroca, as obras de arte, as 
belíssimas esculturas ornamentadas, o teto, e as capelas da igreja, 
com certeza constituirão uma experiência única e marcante ao 
visitante. 

A igreja está aberta de segunda à sábado, das 7 às 18h, e aos 
domingos, até às 12h. Paga-se uma taxa de visitação no valor de 
R$5,00 (cinco reais), que dá direito a um passeio completo pela 
igreja com o auxílio de um guia. Nos horários de missa a entrada 
é gratuita. 
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2ª - Igreja Nosso Senhor do Bonfim: Praça Senhor do Bonfim 
s/n – Bonfim  - Fone: 71-3316-2196

A igreja do Bonfim, como 
é popularmente chamada, 
é sem dúvida a mais 
popular e famosa igreja 
baiana. Construída também 
no século XVIII, possui 
arquitetura interior em estilo 
neoclássico, e maravilhosas 
pinturas de Francisco Velasco 
datadas do século XIX.

Considerada também como um dos grandes centros de milagres 
de Salvador, seja por católicos ou membros de candomblé, a 
Igreja do Bonfim é uma visita indispensável a quem passa uma 
curta temporada em salvador.

A igreja do Bonfim está aberta todos os dias, exceto segunda-
feira, com horários a partir de 5h30 da manhã até as 17h.

3ª - Catedral Basílica de Salvador: Praça 15 de Novembro s/n – 
Terreiro de Jesus – Fone: 71-3261-5243

Localizada no centro 
histórico de Salvador, 
a Catedral Basílica é 
considerada a principal 
igreja baiana, não apenas 
por ter sido a primeira 
arquidiocese do Brasil, 
mas por até hoje ser o local 
onde são presididos os 
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principais atos litúrgicos da Sé. Possui arquitetura nos estilos 
barroco e rococó, construída com matérias como ouro, mármore 
e jacarandá. 
A Catedral Basílica está aberta de segunda à sábado das 8h às 
11h30 e das 14h às 17h30 e aos domingos há celebração de missas 
às 9h e às 18h. 

Parque Zoobotânico Getúlio Vargas 
(Zoológico de Salvador)

Yasmin Menezes

Localizado na Rua Alto 
de Ondina (pertinho 
da entrada principal 
do campus da UFBA), 
funciona de terça-feira a 
domingo e feriados, das 
08h30 às 17h e sua entrada 
é gratuita. A partir da 
Universidade Federal da 
Bahia, o acesso pode ser 
feito a pé. 

Possui uma ampla área verde e mais de mil animais, o que 
atrai a população de Salvador e os milhares de turistas que já o 
visitaram ao longo dos seus 54 anos. O Zoológico de Salvador 
é um dos principais pontos de lazer da cidade, pois conta com 
fauna e flora riquíssimas, que podem ser admiradas ao longo de 
aproximadamente 3 km de caminhada.
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Museu Náutico da Bahia

O Forte Santo Antônio 
da Barra (Farol da 
Barra), primeiro forte 
construído no Brasil, 
abriga o Museu Náutico 
da Bahia, que tem 
como acervo as peças 
da embarcação Galeão 
Santíssimo Sacramento, 
que naufragou na costa 
baiana em maio de 

1668. Essas peças foram recuperadas em meados da segunda 
metade do século XX, num esforço conjunto entre a Marinha 
do Brasil, o Ministério da Educação e a PETROBRAS, e hoje se 
encontram em exposição no Museu. 

Além desse rico acervo, que vale a pena ser visitado, pois 
conta muito sobre a história das navegações portuguesas e, 
consequentemente, sobre a história da formação do Brasil, o 
Forte Santo Antônio da Barra possui uma vista belíssima para 
o mar.

Funciona de terça-feira a domingo, das 8h30 às 19h (todos os 
dias em janeiro e julho). Os ingressos custam: inteira – R$ 10,00; 
estudantes, professores e idosos – R$ 5,00; grupos escolares – R$ 
5,00 por aluno; o ingresso é gratuito para menores de sete anos e 
deficientes físicos. A partir da Universidade Federal da Bahia, é 
só andar até a orla e pegar um ônibus sentido Barra. Uma opção 
é o ônibus Campo Grande R2 – Empresa: VERDEMAR.
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Parque Metropolitano de Pituaçu
Caleb do Valle Macedo

Criado em 1973, é um 
dos principais pontos de 
Salvador, um lugar para 
se refletir e perceber a 
possibilidade de interação 
entre vida urbana e 
natureza. Constituindo-
se na maior reserva 
ecológica de Salvador e 
em um dos raros parques 

ecológicos nacionais situados em perímetro urbano, Pituaçu, 
como é chamado pelos baianos, ocupa hoje uma área de cerca de 
425 hectares.

O parque oferece uma ampla área de lazer, exercício e/ou 
relaxamento, composta por uma ciclovia de 18 quilômetros – que 
contorna toda a reserva, um playground com brinquedos infantis, 
um píer com pedalinhos, além de restaurantes, quiosques e 
outros serviços, tudo isso em harmonia com um cinturão de 
Mata Atlântica, com rica diversidade de fauna e flora, e lagoas, 
sendo que em torno da principal delas se percebe a presença 
de exemplares de pau-brasil, pau-pombo, aroeira, jenipapeiro, 
cedros, ipês roxos e amarelos, além de diversas outras árvores. 

Há ainda um museu a céu aberto – Espaço Cravo, que possui um 
acervo em torno de 800 obras de arte, do artista plástico Mário 
Cravo, entre elas desenhos, pinturas, totens e outras mais.
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O Parque Metropolitano de Pituaçu está localizado entre a orla 
de Pituaçu (Av. Otávio Mangabeira) e as avenidas Jorge Amado 
e Paralela, em frente ao Centro Administrativo, e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, domingos e 
feriados, das 8h às 18h.
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Encontre o seu lugar ao sol...

Camila Borges da Silva Ferreiro

PONTA DE HUMAITÁ                        SOLAR DO UNHÃO 

FAROL DA BARRA
 

Cidade peninsular, aqui em Salvador, o sol nasce e se põe no 
mar. Impossível ignorar o convite das lindas vistas. Do Farol da 
Barra à Península de Itapagipe, a planície do litoral da Baía de 
Todos os Santos oferece ao visistante um lugar entre os dois sóis. 
Aproveite para alumiar-se com o sol poente e dê um toque de 
poesia a sua estadia.

(BLOG DO JORNAL A TARDE)    
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O por do sol mais perto da UFBA: Farol da Barra, Museu Náutico 
e Morro do Cristo - Sinalizam o princípio da Baía de Todos os 
Santos e estão rodeados de bares e restaurantes. Para ir até lá de 
ônibus, utilize qualquer linha para a Barra, o Campo Grande ou a 
Praça da Sé, a partir do ponto de ônibus próximo ao Monumento 
“Gordinhas de Ondina”.

O por do sol mais cult: Solar do Unhão – Antigo engenho de cana 
de açúcar do século XVI, abriga: exposições diárias no Museu 
de Arte Moderna da Bahia, de terça a domingo, das 13h às 19h, 
exposições a céu aberto no Parque de Exposições e Jazz Sessions 
no fim das tardes de sábado. Para ir até lá de ônibus, utilize 
qualquer linha para o Comércio.

A noite na Soterópolis

Shirlei Patrícia Neves Almeida

A vida noturna em Salvador 
começa cedo. A partir das 
20h os barzinhos já começam 
a funcionar. Nas imediações 
do evento, distribuídos pelos 
bairros do Rio Vermelho e 
Barra, vários são os bares 
com música ao vivo e muita 
badalação. 

Entre inúmeras opções, a melhor e mais próxima é o bairro do 
Rio Vermelho, que desponta como um dos roteiros principais da 
capital baiana, pois preserva história e tradição e é o espaço onde 
a vida noturna de Salvador pulsa mais forte. Com os seus famosos 
tabuleiros de acarajés da Dinha, Cira e Regina, espalhados pelos 
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Largos da Mariquita e Santana, ele é o reduto de artistas e boêmios. 
É possível  encontrar espaços maravilhosos, bons restaurantes, 
casas noturnas com música de todos os estilos e bares temáticos 
como The Twist Pub, um bar inspirado nos anos 50 (onde até os 
garçons cantam e caem na dança), além do Mercado do Peixe, 
um mercado popular, que fica aberto 24 horas, e serve comidas 
típicas e cerveja bem gelada. 

Outra alternativa para o visitante é a Barra, mais um bairro 
tradicional de Salvador, destacado por sua paisagem constituída 
de um valioso acervo histórico e arquitetônico e por seu famoso 
cartão-postal, o Farol da Barra. Então, uma boa dica é chegar mais 
cedo para curtir o pôr-do-sol e dar uma “esticada” nos bares, 
restaurantes e casas noturnas da região. Para degustar uma boa 
comida e drinques variados ao sabor da brisa do mar, a pedida é 
o Barravento, um restaurante construído bem pertinho da praia, 
e com uma vista privilegiada para o Cristo e para o Farol. Agora, 
para quem prefere uma noite mais agitada, não pode deixar de 
ir ao Bohemia Music Bar, um bar com música ao vivo, para quem 
adora dançar e curtir até o amanhecer, ou ao Groove Bar, uma 
casa noturna direcionada aos amantes do rock, onde o público 
pode conferir a apresentação de bandas cover, que, além de 
canções próprias, tocam sucessos de bandas consagradas como 
Pink Floyd, Bon Jovi, Coldplay, Beatles entre outros.  

Entre as ótimas opções, vale a pena conferir algumas que 
agradam a todos os gostos e bolsos:

Rio Vermelho
The Twist Pub (Rua João Gomes, 95, lado do Largo da Dinha
do acarajé, tel.: (71) 3334-1520
Site: www.twistpub.com.br).
Casa da Dinha do Acarajé (Rua João Gomes, 25, Largo de Santana, 
tel.: (71) 3334-4350 | 3334-0525 | 3334-1703).



169

Livro de Resumos

Boteco do França (Rua Borges dos Reis, 24-A, ao lado do Teatro do 
SESI, tel.: (71) 3334-2734. 
Site: www.botecodofranca.com.br)
Mercado do Peixe (Largo da Mariquita, s/nº).
Borracharia (Rua Conselheiro Pedro Luís, 101-A, tel.: 71 3334-0091
Bar do Farol (Rua Odilon Santos, 224, tel.: 71 3334-0170

São Jorge Botequim (Rua Borges dos Reis, 16, tel: 71 3334-8181)

Bar A Proa  (Rua Guedes Cabral, 81. Rio Vermelho, em frente à casa de Iemanjá)

Barra
Barravento Restaurante & Chopperia (Avenida Oceânica, 814, Barra, 
tel: 3245-59. Site: www.restaurantebarravento.com.br)
Bohemia Music Bar (Rua Belo Horizonte, 177, Jardim Brasil, tel.: 71 
7812-5027/3015-4474.  
Site: www.bohemiamusicbar.com.br).
Groove Bar (Rua Marques de Leão, 351, tel: 71 3267-5124. 
Site: www.groovebar.com.br)
Caranguejo de Sergipe (Avenida Oceânica, próximo ao Morro do 
Cristo, tel.: 3245-9826)
Santo Antonio Botequim (Rua Recife, 64, Jardim Brasil, tel.: 71 
3267-2188).

Onde comer

Durante o evento, há opções diversas para almoço, algumas no 
próprio campus e outras nas suas imediações. Os restaurantes 
que se situam dentro do campus (FACOM e ILUFBA são os mais 
próximos) têm o valor do quilo em torno de R$ 18,00. Saindo do 
campus, mas não muito longe, há dois restaurantes a quilo, que 
oferecem uma maior variedade de opções e preços mais elevados 
também: o Maria Bonita e o Estalo.
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Para um almoço ou jantar em alto estilo, sugerimos os restaurantes 
que se localizam na Bahia Marina, na Avenida Contorno. Além 
da vista espetacular para a Baía de Todos os Santos, há excelentes 
opções com cardápios para todos os gostos. Confira alguns:

Café do Forte

Aberto diariamente das 10h às 2h.
Telefone para reserva: (71) 3321-5714
Site: www.cafedoforte.com.br
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Oui Restaurant (culinária francesa)

Telefone para reserva: (71) 3321-4765

Ercolano Bar, Restaurante e Lounge

Aberto diariamente para almoço e jantar
Telefone para reserva: (71) 3015.1650
Site: www.ercolano.com.br

Soho (comida japonesa)

Aberto de terça a domingo, para almoço e jantar
Telefone para reserva: (71) 3322-4554
Site: www.sohorestaurante.com.br
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