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PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 
 
DIA 05 – TERÇA-FEIRA 
 
15h-16h | ABERTURA  
 
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES E ABERTURA (Sala 405 Bloco B) 
 
16h-18h | CONFERÊNCIA DE ABERTURA  
 
NATUREZA E ARTIFÍCIO EM QUINTILIANO (Sala 405 Bloco B)  
 
18h-20h | MINICURSOS | AULA 1 
 
1 MITOS E FÁBULAS: ORALIDADE E ESCRITURA DO DIÁLOGO (Sala 
501 Bloco C) 
2 PROSA MÉTRICA NO DE ARCHITECTURA DE VITRÚVIO POLIÃO 
(Sala 505 Bloco C) 
 
DIA 06 – QUARTA-FEIRA 
 
08h-09h | MINICURSO | AULA 1 
 
3 TÉCNICAS DE TRADUÇÃO DO TEXTO LATINO: ABORDAGEM DE 
ALGUNS TÓPICOS MAIS COMPLEXOS (Sala 501 Bloco C) 
 
09h-11h | COMUNICAÇÕES (1, 2 e 3) 
 
1 ARTE E CULTURA EGÍPCIA (Sala 218 Bloco C) 
2 DISCURSOS FILOSÓFICOS GREGOS (Sala 501 Bloco C) 
3 ORATÓRIA E EDUCAÇÃO LATINAS (Sala 505 Bloco C) 
 
11h-13h | COMUNICAÇÕES (4 e 5) 
 
4 LINGUAGEM E GRAMÁTICA LATINAS (Sala 501 Bloco C) 
5 REPRESENTAÇÕES E RELEITURAS DO MUNDO ANTIGO (Sala 218 
Bloco C) 
 
14h-16h | MESA-REDONDA 1  



XXI SEMINÁRIO DE ESTUDOS CLÁSSICOS – UFF/IL 
 

7 

 
REPRESENTAÇÕES DA VELHICE NA GRÉCIA ANTIGA (Sala 218 Bloco 
C) 
 
16h-18h | MESA-REDONDA 2  
 
NATUREZA NO AMOR E NA MORTE (Sala 218 Bloco C) 
 
18h-20h | MINICURSOS | AULA 2 
 
1 MITOS E FÁBULAS: ORALIDADE E ESCRITURA DO DIÁLOGO (Sala 
501 Bloco C) 
2 PROSA MÉTRICA NO DE ARCHITECTURA DE VITRÚVIO POLIÃO 
(Sala 505 Bloco C) 
 
DIA 07 – QUINTA-FEIRA 
 
08h-09h | MINICURSO | AULA 2 
 
3 TÉCNICAS DE TRADUÇÃO DO TEXTO LATINO: ABORDAGEM DE 
ALGUNS TÓPICOS MAIS COMPLEXOS (Sala 501 Bloco C) 
 
09h-11h | COMUNICAÇÕES (6, 7 e 8) 
 
6 ASPECTOS DE LITERATURA LATINA (Sala 212 Bloco C) 
7 ASPECTOS DE LITERATURA GREGA (Sala 505 Bloco C) 
8 HISTÓRIA E ASTRONOMIA NA POESIA LATINA (Sala 218 Bloco C) 
 
11h-13h | COMUNICAÇÕES (9, 10 e 11) 
 
9 REPRESENTAÇÃO E RELIGIÃO (Sala 501 Bloco C) 
10 REPRESENTAÇÕES ÉPICAS (Sala 505 Bloco C) 
11 REPRESENTAÇÕES DO HOMEM E DA NATUREZA (Sala 212 Bloco 
C) 
 
14h-16h | MESA-REDONDA 3  
 
A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA NA COMÉDIA GRECO-LATINA 
(Sala 218 Bloco C) 
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16h-18h | CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO  
 
A ANTIGUIDADE DESAPARECIDA: TEMPO E HISTÓRIA EM 
ATHANASIUS KIRCHER SJ (1602 – 1680) (Sala 218 Bloco C) 
 
18h | ENCERRAMENTO 
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PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
 
 
DIA 05 – TERÇA-FEIRA 
 
15h-16h | ABERTURA 
 
ÚLTIMAS INSCRIÇÕES E ABERTURA (Sala 405 Bloco B) 
 
16h-18h | CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
 
NATUREZA E ARTIFÍCIO EM QUINTILIANO (Sala 405 Bloco B) 
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira (UNICAMP)  
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Livia Lindóia Paes Barreto (UFF) 
 
18h-20h | MINICURSOS | AULA 1 
 
1 MITOS E FÁBULAS: ORALIDADE E ESCRITURA DO DIÁLOGO  
Prof. Dr. Auto Lyra (UFRJ) (Sala 501 Bloco C) 
2 PROSA MÉTRICA NO DE ARCHITECTURA DE VITRÚVIO POLIÃO  
Prof. Dr. Eduardo Tuffani (UFF) (Sala 505 Bloco C) 
 
 
DIA 06 – QUARTA-FEIRA 
 
08h-09h | MINICURSO | AULA 1 
 
3 TÉCNICAS DE TRADUÇÃO DO TEXTO LATINO: ABORDAGEM DE 
ALGUNS TÓPICOS MAIS COMPLEXOS  
Prof.ª Dr.ª Edna Paiva (UFF) (Sala 501 Bloco C) 
 
09h-11h | COMUNICAÇÕES (1, 2 e 3) 
 
1 ARTE E CULTURA EGÍPCIA (Sala 218 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Me. Evelyne Azevedo (UERJ) 
 
▪ A Influência da Arte Clássica na Cultura Egípcia 
Daniele Cristina Liberato de Oliveira (UERJ) 
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▪ O Egito Ptolomaico e suas Transformações: a Máscara Dourada 
da Coleção Egípcia do Museu Nacional 
Fernanda Ribeiro da Silva (UERJ) 
▪ A Coleção Egípcia do Museu Nacional: Debate Historiográfico 
Filipe Costa de Farias (UERJ) 
▪ Ruína e Paisagem: a Tradição Clássica na Arte do Século XIX 
Renato Ramos Menezes (UERJ) 
 
2 DISCURSOS FILOSÓFICOS GREGOS (Sala 501 Bloco C) 
Coordenador: Prof. Roger Ribeiro da Silva (UFF) 
 
▪ O Discurso Censurado e Banido da Cidade 
Prof. Me. Aparecido Gomes Leal (IESA) 
▪ Orfismo e sua Continuidade Discursiva no Dualismo Apresen- 
tado nas Enéadas de Plotino 
Prof. Roger Ribeiro da Silva (UFF) 
▪ A Educação Sofística em Nuvens de Aristófanes 
Tharlles Lopes (UFF) 
 
3 ORATÓRIA E EDUCAÇÃO LATINAS (Sala 505 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Greice Drumond (UFF) 
 
▪ Vox e Gestus na Enunciação do Discurso Oratório 
Prof. Me. Carlos Renato Rosário de Jesus (UNICAMP/FAPEAM) 
▪ O Estudo da Metalinguagem Métrica em Orator de Cícero 
Daiane Graziele Schiavinato (UNESP) 
▪ Marcus Fabio Quintiliano e a Filosofia Educacional Romana 
Prof. Anderson Barbosa de Oliveira (PUC-RJ) 
 
11h-13h | COMUNICAÇÕES (4 e 5) 
 
4 LINGUAGEM E GRAMÁTICA LATINAS (Sala 501 Bloco C) 
Coordenador: Douglas Gonçalves de Souza (UFF) 
 
▪ Do que é Natural na Linguagem: sobre o Conceito de Latinitas 
no Discurso Gramatical Antigo 
Prof. Me. Fábio da Silva Fortes (UFJF/UNICAMP) 
▪ Natureza e Convenção na Origem das Palavras: Varrão 
Cícero Barboza Nunes (UFJF/UFRPE) 
▪ O Uso do Particípio Presente na Frase Latina 
Douglas Gonçalves de Souza (UFF) 
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5 REPRESENTAÇÕES E RELEITURAS DO MUNDO ANTIGO (Sala 218 
Bloco C) 
Coordenador: Prof. Me. Beethoven Barreto Alvarez (UFF/CEIA) 
 
▪ Representações no Mundo Antigo: Numismática, Natureza e 
Propaganda na Antiguidade Tardia 
Prof. Dr. Claudio Umpierre Carlan (UNIFAL-MG) 
▪ Dom Pedro II no Egito: Sentimentos e História 
Prof. Me. Leandro Hecko (UFPR) 
▪ Representações da Natureza na Época de Amarna: Os Hinos ao Aton 
Prof.ªMe. Liliane Cristina Coelho (Faculdades Itecne/CEIA-UFF) 
▪ A Persistência do Locus Amoenus Clássico na Alegoria da Ilha 
dos Amores Camoniana 
Maria Soledad Morandeira de Paz (UFF) 
 
14h-16h | MESA-REDONDA 1 
 
REPRESENTAÇÕES DA VELHICE NA GRÉCIA ANTIGA (Sala 218 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Glória Braga Onelley (UFF) 
 
▪ Representações da senectude na poesia grega  
Prof.ª Dr.ª Glória Braga Onelley (UFF)  
Prof.ª Dr.ª Shirley Fátima Gomes de Almeida Peçanha (UFRJ)  
▪ A idiossincrasia de Hécuba face à velhice  
Prof.ª Dr.ª Tânia Fernandes (UFRJ) 
 
16h-18h | MESA-REDONDA 2 
 
NATUREZA NO AMOR E NA MORTE (Sala 218 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Livia Lindóia Paes Barreto (UFF) 
 
▪ A Bucólica X, de Virgílio: Espaço Discursivo para a Construção 
do Conflito Natura versus Amor 
Prof.ª Dr.ª Rívia Fonseca (UFRRJ) 
▪ A Construção de uma Natureza Egipcizante na Villa Adriana 
Prof.ª Me. Evelyne Azevedo (UERJ) 
▪ A Natureza do Além: Representações Iconográficas em Tumbas 
Privadas do Reino Novo 
Prof. Me. Moacir Elias Santos (CEIA-UFF/PPGH) 
▪ A Interação Natureza/Homem na Dor e na Alegria de Orfeu 
Prof.ª Dr.ª Livia Lindóia Paes Barreto (UFF) 
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▪ A Natureza Desvendando o Mistério da Encarnação 
Prof.ª Dr.ª Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEB/PPGEL/ 
UCSAL/NEAD) 
 
18h-20h | MINICURSOS | AULA 2 
 
1 MITOS E FÁBULAS: ORALIDADE E ESCRITURA DO DIÁLOGO  
Prof. Dr. Auto Lyra (UFRJ) (Sala 501 Bloco C) 
2 PROSA MÉTRICA NO DE ARCHITECTURA DE VITRÚVIO POLIÃO  
Prof. Dr. Eduardo Tuffani (UFF) (Sala 505 Bloco C) 
 
DIA 07 – QUINTA-FEIRA 
 
08h-09h | MINICURSO | AULA 2 
 
3 TÉCNICAS DE TRADUÇÃO DO TEXTO LATINO: ABORDAGEM DE 
ALGUNS TÓPICOS MAIS COMPLEXOS  
Prof.ª Dr.ª Edna Paiva (UFF) (Sala 501 Bloco C) 
 
09h-11h | COMUNICAÇÕES (6, 7 e 8) 
 
6 ASPECTOS DE LITERATURA LATINA (Sala 212 Bloco C) 
Coordenador: Thiago da Silva Pinheiro (UFF) 
 
▪ Representações da natureza na Ode I, XIV de Horácio: política 
ou amores? 
Thiago da Silva Pinheiro (UFF) 
▪ O Amor Trágico de Apolo 
Bruno Elisio Figueira Menezes da Costa  (UERJ) 
▪ O Signo Mão em Phoenissae, de Sêneca 
Prof.ª Cíntia Martins (UNESP-Araraquara) 
 
7 ASPECTOS DE LITERATURA GREGA (Sala 505 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Me. Vanessa Ferreira de Sá Codeço (UFRJ) 
 
▪ Testemunhos do Jambo Grego Arcaico: Um Estudo do Gênero e 
das Fontes 
Prof. Lígia Ferreira Barison (USP) 
▪ Ninfas: Nutrizes de Deuses, Sátiros e Homens 
Vanessa Ribeiro Brandão (UFMG) 
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▪ Aspectos Educativos de Ifigênia em Áulis, de Eurípides 
Prof.ª Me. Vanessa Ferreira de Sá Codeço (UFRJ) 
 
8 HISTÓRIA E ASTRONOMIA NA POESIA LATINA (Sala 218 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Me. Katia Teonia Costa de Azevedo (UFRJ) 
 
▪ O cometa e o novo princeps: fenômenos celestes e seu signifi-
cado político no principado de Nero 
Prof. Dr. Anderson de Araujo Martins Esteves (UFRJ) 
▪ Entre a Utopia e a História: as Bucólicas de Vergílio 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Costa Scherer (UFRJ) 
▪ O surgimento de uma nova constelação e a erudição astronô-
mica em Catulo 
Prof.ª Me. Katia Teonia Costa de Azevedo (UFRJ) 
 
11h-13h | COMUNICAÇÕES (9, 10 e 11) 
 
9 REPRESENTAÇÃO E RELIGIÃO (Sala 501 Bloco C) 
Coordenador: Philipe da Silva Batista (UFF) 
 
▪ A Representação Social acerca dos Mercadores nos Sermões de 
Agostinho de Hipona (354-430): Cristo, o Mercador Celeste 
Prof. Alter Cordeiro (UFRJ/LHIA/PPGHC) 
▪ Dos Caminhos da Sagrada Serpente aos Extravios do Interdito: a 
Questão do Conhecimento nos Mitos Clássicos e na Interpretação 
dos Escritos Judaico-Cristãos 
Diogo dos Santos Silva (UFRJ) 
▪ Em Busca dos Fundadores: Arqueologia, Memórias e o Debate 
acerca da Origem Social do Antigo Israel no Mediterrâneo Antigo 
Prof. Me. João Batista Ribeiro Santos (INLEPER) 
▪ Cristãos no Final do Século II: entre Representações e Práticas 
Philipe da Silva Batista (UFF) 
 
10 REPRESENTAÇÕES ÉPICAS (Sala 505 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Clarissa Catarina Barletta Marchelli (UFF) 
 
▪ O Reencontro de Penélope e Odisseu: Relações de Gênero na 
Grécia Arcaica 
Prof.ª Clarissa Catarina Barletta Marchelli (UFF) 
▪ As Representações de Agamêmnon na Ilíada de Homero 
Prof.ª Me. Carmen Lucia Martins Sabino (UFRJ/LHIA/UNIRIO/NERO/ 
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LEIR) 
▪ A Natureza, Palco e Cúmplice da União de Eneias e Dido 
Raphael de Siqueira David (UFF) 
▪ A Eneida: um Canto Alegórico para a Representação de Identi-
dade do Povo Romano 
Luciana Antonia Ferreira Marinho (UFRJ) 
 
11 REPRESENTAÇÕES DO HOMEM E DA NATUREZA (Sala 212 Bloco C) 
Coordenador: Prof. Dr. Leonardo Kalter (UFF) 
 
▪ Representações e Apropriações da Prostituição e do Espaço 
Campesino Romanos nas Elegias Tibulianas a Nêmesis 
Prof.ª Dr.ª Ana Lucia Cerqueira (UFF) 
▪ A Natureza e o Processo de Constituição do Homem Romano 
Douglas Gonçalves de Souza (UFF/FAPERJ) 
▪ A Baía de Guanabara no De Gestis Mendi de Saa  
Prof. Dr. Leonardo Kalter (UFF) 
 
14h-16h | MESA-REDONDA 3 
 
A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA NA COMEDIA GRECO-LATINA 
(Sala 218 Bloco C) 
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Greice Drumond (UFF) 
 
▪ Aristófanes e a Construção Ficcional da Pólis Ateniense 
Prof. Dr.ª Jane Kelly de Oliveira (UEM) 
▪ A Metamorfose do Herói em Aves de Aristófanes  
Prof.ª Dr.ª Greice Drumond (UFF) 
▪ A Natureza Filosófica da Mulher Romana na Comédia de Plauto 
Prof. Me. Beethoven Barreto Alvarez (UFF/CEIA) 
▪ O Campo e a Cidade na Representação dos Personagens da 
Comédia Nova 
Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves (UFPR) 
 
16h-18h | CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 
 
A ANTIGUIDADE DESAPARECIDA: TEMPO E HISTÓRIA EM 
ATHANASIUS KIRCHER SJ (1602 – 1680) (Sala 218 Bloco C) 
Prof. Dr. Carlos Ziller (UFRJ) 
Coordenadora: Prof.ª Me. Evelyne Azevedo (UERJ) 
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18h | ENCERRAMENTO 
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RESUMOS 
 
 
MINICURSOS 
 
1 MITOS E FÁBULAS: ORALIDADE E ESCRITURA DO DIÁLOGO  
Prof. Dr. Auto Lyra (UFRJ) 
 
Oralidade e escrita; mitos fábulas e escrita; a escritura do diálogo; 
escrita e conversação. 
Palavras-chave: oralidade; escrita; mitos; fábulas. 
 
2 PROSA MÉTRICA NO DE ARCHITECTURA DE VITRÚVIO POLIÃO  
Prof. Dr. Eduardo Tuffani (UFF) 
 
Prosa métrica e prosa rítmica. Pés e cláusulas métricas. O período 
métrico: membros e incisos. Frequencia das cláusulas na prosa 
latina. A "questão vitrúvica". Vitrúvio e a prosa artística. 
Palavras-chave: métrica; prosa artística; Vitrúvio. 
 
 
3 TÉCNICAS DE TRADUÇÃO DO TEXTO LATINO: ABORDAGEM DE 
ALGUNS TÓPICOS MAIS COMPLEXOS 
Prof.ª Dr.ª Edna Paiva (UFF) 
 
Observando alunos na tarefa de traduzir textos latinos, percebemos 
que determinados tópicos são responsáveis por suas mais 
frequentes vacilações. Nem sempre são as construções sintáticas 
mais elaboradas que causam as maiores dificuldades. Às vezes, 
constatamos que lhes falta um alerta para reconhecer certos sinais 
que podem orientar uma escolha mais profícua à obtenção de 
melhores resultados. Destacamos aqui alguns desses tópicos 
(explicados e exemplificados através de textos de autores 
utilizados em nosso curso de latim), tais como: a terminação 
verbal, -ere;  a preposição usque; o advérbio quo; o acusativo de 
relação.  
Palavras-chave: tradução; morfologia histórica; sintaxe nominal.  
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CONFERÊNCIAS 
 
ABERTURA | NATUREZA E ARTIFÍCIO EM QUINTILIANO 
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira (UNICAMP)  
 
A conferência terá como ponto de partida, em sentido amplo, a 
consideração do conceito de natureza, contrastado com a noção de 
arte/artifício, tanto no mundo antigo quanto no mundo moderno, 
focando em especial a Institutio oratoria de Quintiliano (Marcus 
Fabius Quintilianus, c. 30-96 d.C.) e sua concepção do humano a 
partir da definição catoniana, por ele seguida, do orador antigo 
como uir bonus dicendi peritus, bem como sua leitura posterior. 
 
 
ENCERRAMENTO | A ANTIGUIDADE DESAPARECIDA: TEMPO E 
HISTÓRIA EM ATHANASIUS KIRCHER SJ (1602 – 1680) 
Prof. Dr. Carlos Ziller (UFRJ) 
 
Ao longo dos séculos, os homens sempre buscaram uma Antiguidade 
na qual queriam espelhar seus feitos presentes. Durante o século 
barroco, o Padre Athanasius Kircher e diversos outros filósofos 
construíram um tempo e um passado próprios que não poderiam ser 
localizados na sucessão dos acontecimentos. O religioso apoiou-se 
na filosofia hermética e suas concepções sobre a ordem da 
natureza para construir seu modelo do passado. 
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MESAS-REDONDAS 
 
1 REPRESENTAÇÕES DA VELHICE NA GRÉCIA ANTIGA 
 
▪ Representações da senectude na poesia grega  
Prof.ª Dr.ª Glória Braga Onelley (UFF)  
Prof.ª Dr.ª Shirley Fátima Gomes de Almeida Peçanha (UFRJ)  
 
O homem, por sua própria natureza, está submetido ao efêmero. 
De fato, a fugacidade da juventude e, em consequência, a 
aproximação da velhice são preocupações do ser humano de todos 
os tempos. A tônica da senectude apresenta-se, desde a Ilíada e, 
ainda, na maior parte dos fragmentos dos poetas da Grécia arcaica, 
como um mal irremediável semelhante à doença e à morte, ideia 
que encontra nota proeminente nos versos de Mimnerno de 
Cólofon. Essa concepção pessimista da velhice não é, entretanto, a 
única expressa na poesia arcaica, a julgar pelo reconhecimento e 
respeito atribuídos aos anciãos homéricos Nestor, Príamo e Laertes, 
e, ainda, pela permanente perspectiva de usufruir da sabedoria e 
do progresso intelectual na velhice, como expressou Sólon: 
“Envelheço, aprendendo sempre muitas coisas” (fragm. 18 W, v. 7). 
Propõe-se, no presente trabalho, examinar a natureza e a 
representação da velhice na poesia grega arcaica, nomeadamente 
nos fragmentos de Mimnermo, considerando-se as judiciosas 
observações de B. A. van Groningen a respeito da estrutura e do 
estilo dos fragmentos do poeta de Cólofon. 
Palavras-chave: natureza; velhice; poesia grega arcaica; 
Mimnermo. 
 
▪ A idiossincrasia de Hécuba face à velhice  
Prof.ª Dr.ª Tânia Fernandes (UFRJ) 
 
Hécuba, de autoria do tragediógrafo grego Eurípides, centra-se, em 
resumo,na protagonista tomada como escrava pelos gregos, após 
Troia ter sido saqueada. Na peça, o dramaturgo traça o perfil da 
heroína que, apesar de fisicamente alquebrada, atormentada pela 
ausência do marido, por sua atual condição social e, sobretudo, 
pela perda dos seus mais caros bens, seus filhos, vê-se compelida a 
trilhar o caminho da vingança. Assim sendo, pretende-se 
demonstrar no trabalho ora proposto que a velhice da ex-rainha 
troiana manifesta-se de maneira significativa, a saber: uma Hécuba 
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paciente, de raízes aristocráticas, porém transformada em escrava 
e que ainda amarga as agruras decorrentes da guerra; uma Hécuba 
agente, que se refaz, apesar da idade, e passa a ser o sujeito da 
ação.  
Palavras-chave: mulher; velhice; vingança. 
 
2 NATUREZA NO AMOR E NA MORTE 
 
▪ A Bucólica X, de Virgílio: Espaço Discursivo para a Construção 
do Conflito Natura versus Amor 
Prof.ª Dr.ª Rívia Fonseca (UFRRJ) 
 
A bucólica X, de Virgílio, poeta latino que viveu entre 70-19 a C., 
se constitui como uma possível homenagem ao poeta Cornélio Galo, 
que, como personagem, no texto, abandona a cidade e se dirige ao 
campo para se dedicar aos exercícios físicos e à poesia com o 
intuito de esquecer os amores mal fadados. Gallo constata, 
entretanto, que nenhum esforço nesse sentido é válido porque 
Omnia uincit Amor (O amor vence todas as coisas.). Estabelece-se, 
então, a nosso ver um conflito Natura versus Amor, em que a 
natureza idealizada aparece não como o lugar propício para o 
amor, mas sim como o lugar para esquecer as paixões, e o amor 
aparece como a força capaz de superar o espaço idealizado do 
campo e submeter o homem. Nosso objetivo, então, é analisar o 
processo de produção de sentidos para a natureza e para o amor, a 
partir de uma perspectiva discursiva, operacionalizando conceitos 
da Análise de Discurso Francesa, que entende a produção de 
sentidos como um processo “que tem sua materialidade na ordem 
do discurso ao conjugar posições enunciativas e história” (MARIANI, 
1998, p.27). Para tanto, realizamos a tradução do poema e 
investigamos as pistas que a materialidade linguística nos oferece.  
Palavras-chave:  discurso; sentido; natureza; amor; bucólica. 
 
▪ A Construção de uma Natureza Egipcizante na Villa Adriana 
Prof.ª Me. Evelyne Azevedo (UERJ) 
 
A construção de espaços naturais, fossem eles representações 
bidimensionais sobre uma parede de um cômodo ou amplos jardins 
em uma Villa, apresenta referências bastante conhecidas na Arte 
Clássica. A Villa Adriana é um importante exemplar da arquitetura 
romana que reúne ambos os princípios. Os mosaicos que a decoram 
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reúnem complexas narrativas que retratam o cotidiano nilótico 
sem, no entanto, a preocupação de representá-lo com 
características egípcias. O caráter egipcizante é desenvolvido, 
contudo, em inúmeras outras obras da construção, com especial 
atenção para o seu jardim e sua decoração, que pretendiam recriar 
uma ambiência de natureza egípcia.   
Palavras-chave: Villa Adriana; Arte Clássica; mosaico. 
 
▪ A Natureza do Além: Representações Iconográficas em Tumbas 
Privadas do Reino Novo 
Prof. Me. Moacir Elias Santos (CEIA-UFF/PPGH) 
 
Os hipogeus privados construídos pelos egípcios durante o Reino 
Novo (c. 1150-1070 a.C.) exibem uma riqueza iconográfica ímpar. 
Embora sejam menos frequentes nas tumbas da XVIII Dinastia e 
abundantes naquelas da XIX, encontramos em ambas cenas que 
retratam não somente o modo de vida dos egípcios antigos, mas 
também o mundo que os cercava. Chamam nossa atenção as 
tentativas de retratar o além como um reflexo da vida no plano 
terreno, mas numa escala maior, onde a natureza foi mais 
complacente do que realmente o era. Neste trabalho, procuramos 
compreender como era representada esta natureza e qual o seu 
significado simbólico, a partir da seleção de um conjunto 
iconográfico proveniente de diversas tumbas. 
Palavras-chave: iconografia; tumbas; Egito. 
 
▪ A Interação Natureza/Homem na Dor e na Alegria de Orfeu 
Prof.ª Dr.ª Livia Lindóia Paes Barreto (UFF) 
 
Como nos demais livros do poema De Raptu Proserpina, Claudianus 
insere um prefácio como tema introdutório ao rapto de Prosérpina 
por Plutão, deus das regiões infernais. O mito de Orfeu, músico e 
cantor por excelência, repleto de simbolismo, caracteriza-se pela 
enorme carga de sentimento de perda e desolação, o que o 
aproxima bastante da questão de Prosérpina. Tendo perdido para 
sempre a amada – Eurídice- no reino de Prosérpina, Orfeu abandona 
a lira e, consequentemente, deixa de cantar. A doçura dos seus 
versos encantava os homens, os animais selvagens, as plantas e até 
as árvores que se inclinavam à sua passagem. A natureza se 
ressentiu deste silêncio; de mero cenário, interage com o homem, 
enquanto participante dos seus sentimentos. Foi este momento do 
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mito que Claudianus elegeu para prefaciar o canto II do seu poema. 
Com base nas proposições da teoria da referenciação, este trabalho 
tem por proposta apresentar as relações semânticas que se 
estabelecem no texto com vistas à conpreensão da inserção do 
mito de Orfeu no poema de Claudianus. 
Palavras-chave: mito; poesia; natureza. 
 
▪ A Natureza Desvendando o Mistério da Encarnação  
Prof.ª Dr.ª Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEB/PPGEL/ 
UCSAL/NEAD) 
 
A partir dos postulados teóricos da Nova Retórica inaugurados por 
Chaïm Perelman, com incursões na análise do Discurso da linha 
francesa nos moldes de Michel Pêcheux, observa-se a utilização do 
léxico referente à natureza como argumento a favor da ideologia 
cristã, sobretudo no que diz respeito ao dogma que reveste a 
concepção de Maria com o mistério da virgindade. Utiliza-se como 
corpus sermões e cartas escritos em latim, no século XII, por 
Bernardo de Claraval e sua respectiva tradução. Trata-se de 
sermões em louvor á Virgem Maria e cartas dirigidas a monjas e 
outras senhoras da nobreza. Nesses textos Bernardo utiliza 
largamente metáforas da natureza como recurso argumentativo 
para consolidar a idéia da espontaneidade, do surgir natural que 
perpassa toda a criação do mundo, relatada no gênesis e que se 
reflete na fecundação de Cristo, concebido pelo dom do Espírito 
Santo. 
Palavras-chave: Nova Retórica; Análise do Discurso; Bernardo de 
Claraval. 
 
3 A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA NA COMEDIA GRECO-LATINA 
 
▪ Aristófanes e a Construção Ficcional da Pólis Ateniense 
Prof. Dr.ª Jane Kelly de Oliveira (UEM) 
 
Como é conhecido, quase toda a produção de Aristófanes 
aconteceu no período da Guerra do Peloponeso, durante a qual 
Atenas teve que se transformar para adaptar-se à situação bélica 
configurada contra Esparta. Aristófanes, em suas comédias, registra 
esta situação e, muito frequentemente, propõe um enredo 
pacifista, no qual personagens empreendem planos fabulosos para 
se livrar da situação que os incomoda. Nesta comunicação, 
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propomos uma reflexão de como o comediógrafo desenha a phýsis 
da pólis ateniense, que passava por essa renovação forçada, ao 
criar os espaços utópicos nos quais os eventos vividos pelas 
personagens ocorrem.  
Palavras-chave: Aristófanes; espaço ficcional; cidade; comédia; 
phýsis.  
 
▪ A Metamorfose do Herói em Aves de Aristófanes  
Prof.ª Dr.ª Greice Drumond (UFF) 
 
Na produção dramática de Aristófanes, temos um elenco de heróis 
que, ao não aceitarem a condição à qual estão submetidos, tentam 
transformar sua realidade a partir de um projeto por eles proposto 
no início das peças.  No caso de Aves, Pisetero precisa passar ele 
mesmo por uma mudança para poder viver em um “novo” lugar, em 
que as leis que regem as relações entre os habitantes da pólis 
sejam inexistentes. Como o lugar em que ele se estabelece é 
habitado pelas aves, sua metamorfose, portanto, deve consistir na 
transformação de sua phýsis. Nesta comunicação propomos uma 
análise do emprego do termo phýsis e seus cognatos, a fim de 
compreendermos a composição do herói e de seu habitat.  
Palavras-chave: Aristófanes; Aves; personagem; phýsis. 
 
▪ A Natureza Filosófica da Mulher Romana na Comédia de Plauto 
Prof. Me. Beethoven Barreto Alvarez (UFF/CEIA) 
 
Muito influenciados pelo pensamento de doutrinas filosóficas dos 
gregos, os romanos ainda no século II a.C. já demonstravam ter 
estabelecido um entendimento filosófico sobre a natureza do ser 
humano. A natureza da mulher e de seu papel também era clara. 
Na comédia latina, a mulher muitas vezes não possuía voz, reflexo 
talvez dessa concepção filosófica que separava bem claramente a 
mulher do homem, em suas características e funções, porém em 
Persa, comédia farsesca de Plato, de 184 a.C., a jovem filha de 
Satúrio subverte, em parte, essa "brandura" esperada da mulher. 
Discutiremos a dimensão filosófica da concepção da natureza da 
mulher em Roma e veremos no texto da comédia como alguns 
conceitos são postos em cena. 
Palavras-chave: comédia latina; Plauto; natureza, mulher. 
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▪ O Campo e a Cidade na Representação dos Personagens da 
Comédia Nova 
Prof. Dr. Rodrigo Gonçalves (UFPR) 
 
Esta comunicação pretende avaliar em que medida os três autores 
restantes da Comédia Nova (Plauto, Terêncio e Menandro) 
empregam a descrição dos hábitos, modos de vida, e visões de 
mundo associadas com o campo em oposição à cidade para 
construir suas peças. Avaliaremos personagens estereotipados tanto 
quanto à sua própria caracterização quanto com relação às visões 
que constroem sobre os “outros”, habitantes do espaço que se 
contrasta com o seu próprio.  
Palavras-chave: comédia nova; personagem; campo; cidade. 
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COMUNICAÇÕES  
 
1 ARTE E CULTURA EGÍPCIA 
 
▪ A Influência da Arte Clássica na Cultura Egípcia 
Daniele Cristina Liberato de Oliveira (UERJ) 
 
Em 332 a.C., as tropas de Alexandre Magno entraram em Mênfis e 
ele pôs fim, a partir daí, a uma dominação persa no Egito, dando 
início a um novo período marcado pela dominação grega e 
posteriormente romana neste país. Grandes transformações 
culturais ocorreram neste período, principalmente no campo 
artístico. Esta pesquisa tem como objetivo entender estas 
transformações, tomando como ponto de partida, o estudo de uma 
máscara funerária deste período presente na Coleção Egípcia da 
Fundação Eva Klabin no Rio de Janeiro.   
Palavras-chave: Arte Clássica; Egito; máscara funerária; Fundação 
Eva Klabin. 
 
▪ O Egito Ptolomaico e suas Transformações: a Máscara Dourada 
da Coleção Egípcia do Museu Nacional 
Fernanda Ribeiro da Silva (UERJ) 
 
A Civilização do Antigo Egito é, tradicionalmente, conhecida por 
sua unidade artística, perturbada, no entanto, em momentos 
específicos ao longo de sua História. A dominação grega sobre o 
Egito deve ser considerada um desses exemplos, tendo, por um 
lado, influenciado a arte egípcia, mas, por outro, absorvendo 
valores desta cultura.  Este trabalho pretende mostrar, a partir da 
análise da Máscara Funerária Dourada da Coleção Egípcia do Museu 
Nacional da Quinta da Boa Vista, as mudanças que ocorreram no 
campo artístico deste período, mas também os esforços de uma 
cultura para manter a sua tradição.   
Palavras-chave: Arte Clássica; Egito; máscara funerária; Museu 
Nacional da Quinta da Boa Vista. 
 
▪ A Coleção Egípcia do Museu Nacional: Debate Historiográfico 
Filipe Costa de Farias (UERJ) 
 
O Museu Nacional da Quinta da Boa Vista abriga, dentre outros, 
dois acervos de especial importância para a construção de uma 
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memória artística brasileira e para o patrimônio nacional: a coleção 
egípcia, que pertenceu aos Imperadores D. Pedro I e D. Pedro II e a 
coleção greco-romana da Imperatriz Teresa Cristina. Parte de uma 
pesquisa desenvolvida no Instituto de Artes da UERJ, este trabalho 
tem como objetivo criar uma historiografia da coleção egípcia a 
partir da obra de Kitchen, “Catalogue of the Egyptian collection in 
the National Musuem”, contribuindo assim, para as pesquisas na 
área. 
Palavras-chave: Arte Clássica, Egito, máscara funerária; Museu 
Nacional da Quinta da Boa Vista; Kitchen.  
 
▪ Ruína e Paisagem: a Tradição Clássica na Arte do Século XIX 
Renato Ramos Menezes (UERJ) 
 
A ruína inserida na paisagem européia passa a ser um tema 
frequente na arte do século XIX. A presente comunicação irá 
concentrar-se na representação da ruína no âmbito da produção 
artística oitocentista  inglesa e francesa, portanto, buscaremos 
entender como o gosto pelos resquícios materiais antigos esteve de 
alguma maneira vinculado à idéia de pitoresco, bem como refletir 
sobre sua inserção na concepção dos jardins desse período. Este 
gosto pela ruína, surgido em paralelo às primeiras manifestações e 
tentativas de uma teorização da restauração, teve como expoente 
a figura de John Ruskin: intelectual inglês deste período, sobre 
quem alicerçaremos nossa reflexão, e cujo pensamento é capital ao 
tratar da tríade arte-paisagem-ruína.  
Palavras-chave: Arte Clássica; ruínas; John Ruskin. 
 
2 DISCURSOS FILOSÓFICOS GREGOS 
 
▪ O Discurso Censurado e Banido da Cidade 
Prof. Me. Aparecido Gomes Leal (IESA) 
 
Emerge do discurso socrático n’A República, de Platão, um projeto 
radical de censura aos mitos na cidade ideal que o filósofo esboça 
neste diálogo. A justificativa seria a de que os deuses, como 
arquétipos dos homens, em essência e ação, poderiam motivar 
indesejáveis condutas humanas. Sócrates, porém, ao edificar sua 
cidade justa, quer que os cidadãos se aproximem da filosofia e sua 
prática unicamente. Esta contundente crítica do filósofo ao 
discurso falso da mitologia, com vistas à educação do cidadão, não 
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impede, contudo, que vários mitos sejam evocados e alguns deles, 
inclusive, ficaram famosos exatamente através de seu discurso. O 
mesmo se dá com os poetas: Sócrates faz uso de versos de poetas 
renomados de sua época, citando com precisão, repetindo versos 
ou passagens míticas, o que, aliás, era domínio público e fazia 
parte da educação do cidadão. É este projeto socrático para uma 
nova paideia o motivo desta apresentação. 
Palavras-chave: República; Sócrates; Paideia; mito. 
 
▪ Orfismo e sua Continuidade Discursiva no Dualismo 
Apresentado nas Enéadas de Plotino 
Prof. Roger Ribeiro da Silva (UFF) 
 
Corpo e alma formam a base constituinte do homem ocidental 
desde ao menos o século VI a.C., e permanecem como instâncias 
presentes ainda hoje na cultura dessa civilização. Tendo por 
premissa que o Culto de Mistérios Órficos foi a origem ocidental do 
discurso dualista, dividimos nosso trabalho em três etapas: em 
primeiro lugar, uma breve dissertação sobre os principais pontos do 
imaginário do culto; em seguida, procuramos estudar a Idade 
Helenística, atribuindo a ela o ponto de confluência entre o 
discurso fundador, e o de Plotino; por fim, produzimos um embate 
textual entre os fragmentos do culto e outros, retirados das obras 
do autor citado. 
Palavras-chave: orfismo; neoplatonismo; Plotino; dualismo; 
helenismo. 
 
▪ A Educação Sofística em Nuvens de Aristófanes 
Tharlles Lopes (UFF) 
 
Criada para a representação no festival das Grandes Dionísias em 
423 a.C., a peça Nuvens, do comediógrafo Aristófanes, fornece-nos, 
entre vários outros elementos – como religião e ciência –, ainda que 
transfigurados pela lente deformadora do autor cômico, uma visão 
panorâmica do novo modelo de educação vigente neste período: a 
educação sofística.  
O presente trabalho, que constitui parte inicial de uma pesquisa de 
Iniciação Científica, tem, portanto, como objetivo traçar, por meio 
da realidade transfigurada pelo autor cômico, o modelo escolar que 
vigorava na Atenas no final do século V a.C.  
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Palavras-chave: Aristófanes; comédia grega antiga; educação 
sofística. 
 
3 ORATÓRIA E EDUCAÇÃO LATINAS 
 
▪ Vox e Gestus na Enunciação do Discurso Oratório 
Prof. Me. Carlos Renato Rosário de Jesus (UNICAMP/FAPEAM) 
 
Neste trabalho, faremos uma breve explanação sobre o que 
inquiriram os principais pensadores antigos – principalmente 
Aristóteles, na Rhetorica, e Cícero, sobre quem nos debruçaremos, 
particularmente, em, pelo menos, duas de suas obras, De oratore e 
Orator – a respeito da actio e seu efetivo processamento no 
discurso oratório. Procuraremos localizar, no âmbito da teoria 
retórica, os elementos mais importantes que possam levar à 
compreensão da maneira como os oradores realizavam a 
enunciação do discurso. Nessa perspectiva, discutiremos o jogo da 
uox e do gestus – como nos informa Cícero em particular – e 
mencionaremos, panoramicamente, de que modo uma analogia 
com a teoria musical parece ter relevância no conjunto dessas 
questões. 
Palavras-chave: discurso oratório; Cícero; actio; ritmo. 
 
▪ O Estudo da Metalinguagem Métrica em Orator de Cícero 
Daiane Graziele Schiavinato (UNESP) 
 
O projeto que segue busca constituir um corpus, formado por 
contextos-ocorrência em que figure o termo numerus (“ritmo”), 
retirado do Orator, e que serão traduzidos e discutidos. Além do 
interesse específico na pesquisa da nomenclatura e conceituação 
métricas da Roma antiga, é pertinente observar que o estudo de 
suas definições, acerca do que se acreditava ser uma obra literária 
para os leitores da era clássica, pode contribuir para trazer novas 
perspectivas para uma poética de que se podem conhecer apenas 
fragmentos, Haja vista que a Antiguidade não legou aos pósteros 
conceitos inequívocos sobre tal matéria e, de fato, quando se 
considera o assunto, as obras fundamentais resumem-se a 
Aristóteles, Longino e Horácio. 
Palavras-chave: Cicero; Orator; numerus (ritmo); poética clássica.   
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▪ Marcus Fabio Quintiliano e a Filosofia Educacional Romana 
Prof. Anderson Barbosa de Oliveira (PUC-RJ) 
 
Do século IV a.C. até o século I d. C., a estrutura educacional 
romana se mantinha inalterada. Roma havia adotado um modelo de 
educação adaptado do grego desde a República, ainda que detendo 
diferenças fundamentais, que expressavam as especificidades do 
comportamento e da mentalidade romanos – como o abster-se de 
estudar de canto, dança e atletismo – dando sempre ênfase à 
oratória e à retórica. No entanto, essas mudanças não formaram 
uma estrutura propriamente romana de ensino. Demonstraremos 
como Marcus Fabio Quintiliano instituiu novas maneiras de 
aprendizados dentro das escolas romanas no século I d.C. e 
observaremos as modificações que a visão educacional romana 
sofreu com o advento do surgimento de seu livro Instituciones 
Oratórias – manual pedagógico que regrava, dentre outras coisas, o 
agir dos paedagogos perante seus alunos. 
Palavras-chave: educação; Roma; Quintiliano. 
 
4 LINGUAGEM E GRAMÁTICA LATINAS 
 
▪ Do que é Natural na Linguagem: sobre o Conceito de Latinitas 
no Discurso Gramatical Antigo 
Prof. Me. Fábio da Silva Fortes (UFJF/UNICAMP) 
 
O modelo gramatical das artes grammaticae engendrou, a partir 
das disciplinas antigas que tiveram as palavras como tema, 
sobretudo a retórica, a definição também de uma “norma” para os 
textos poéticos e para a fala do romano letrado. Norma ou 
“latinidade”, o conceito perpassa o discurso gramatical antigo e, 
mais que um juízo sobre certo/errado, corresponde a um conjunto 
de critérios identitários para o romano e sua cultura, em oposição 
ao mundo bárbaro. Em outras palavras, essa norma definirá, com 
outros critérios, a própria natureza da linguagem humana. Em 
nosso trabalho, apresentamos algumas considerações sobre o 
desenvolvimento desse conceito na obra de Quintiliano, Diomedes e 
Prisciano. 
Palavras-chave: latinitas; norma; cultura romana. 
 
▪ Natureza e Convenção na Origem das Palavras: Varrão 
Cícero Barboza Nunes (UFJF/UFRPE) 
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Considerando que o discurso acerca da origem das palavras tem 
suas origens com os estudos de gramáticos antigos, é importante 
levarmos em conta a grande contribuição de Varrão como 
gramático e filósofo no que se refere ao embate partidário entre a 
natureza (physis) e convenção (thesis), que tenta explicar a origem 
das palavras. Sua performance, enquanto gramático,  “cuja 
erudição impressionava tanto os antigos e que é citado até o fim da 
latinidade como uma autoridade, não possuímos mais do que 
pedaços, suficientes para lamentar a perda do conjunto, mas não 
tão numerosos para que possamos reconstruí-lo” [...] (DESBORDES, 
1995, p. 45) Este trabalho pretende, assim, em um primeiro 
momento, apresentar um estudo elucidativo sobre a influência e 
contribuição de Varrão para o estudo acerca da origem da 
linguagem, em especial sobre a dicotomia entre natureza e 
convenção, revelando uma preocupação metalinguística no mundo 
antigo. 
Palavras-chave: natureza; convenção; linguagem; Varrão. 
 
▪ O Uso do Particípio Presente na Frase Latina 
Douglas Gonçalves de Souza (UFF) 
 
No presente estudo, pretende-se analisar a forma nominal 
conhecida como particípio presente e o seu uso nas diversas 
construções da língua latina. À luz dos princípios da Linguística 
Funcional, observa-se a multifuncionalidade dessa forma nos 
enunciados, a fim de perceber o caráter morfossintático e 
semântico de uma forma híbrida que possui propriedades inerentes 
tanto ao verbo, quanto ao adjetivo. Por entender que a 
organização de um texto é determinada, em parte, pelos objetivos 
comunicativos do enunciador, foi escolhida, como corpus dessa 
pesquisa, a obra Bucólicas de Virgílio, uma vez que a variedade do 
eixo temático - o pastoril - permite a exploração de distintos usos. 
Desse modo, intenta-se mostrar uma análise baseada no contexto 
discursivo e não apenas em estudos descritivos e dogmáticos. 
Palavras-chave: particípio presente; funcionalismo; morfossintaxe; 
transitividade. 
 
5 REPRESENTAÇÕES E RELEITURAS DO MUNDO ANTIGO 
 



XXI SEMINÁRIO DE ESTUDOS CLÁSSICOS – UFF/IL 

RESUMOS | COMUNICAÇÕES                                                                  30 

▪ Representações no Mundo Antigo: Numismática, Natureza e 
Propaganda na Antiguidade Tardia 
Prof. Dr. Claudio Umpierre Carlan (UNIFAL-MG) 
 
A moeda tem sido estudada pelos historiadores sob o prisma de 
mercadoria, objeto de troca. Procurou-se ligá-la com a história 
social, ou seja, com os reflexos que a mutação monetária produzia 
na sociedade em nível de salários, custo de vida e comportamentos 
coletivos perante estes. O homem contemporâneo dificilmente 
pode ligar a moeda, ou as representações antigas, como um meio 
de comunicação entre povos distantes. Ao possuidor de uma 
determinada espécie monetária estranha, esta falava-lhe pelo 
metal nobre ou não em que era cunhada, pelo tipo e pela legenda. 
Como fonte principal, analisaremos a coleção monetária do Museu 
Histórico Nacional, Rio de Janeiro, maior acervo numismático da 
América latina. Importante conjunto arqueológico brasileiro, ainda 
pouco explorado. 
Palavras-chave: Roma; iconografia; poder; política; moeda. 
 
▪ Dom Pedro II no Egito: Sentimentos e História 
Prof. Me. Leandro Hecko (UFPR) 
 
Em suas viagens ao Egito, Dom Pedro II produz extenso material 
contendo suas notas sobre as viagens e discussões no campo da 
Egiptologia, mostrando-se conhecedor das discussões da época. No 
seu diário de viagem, publicado em 1909 na Revista do IHGB, é 
possível acompanhar tais discussões, apreender as opiniões do 
imperador bem como sentimentos relacionados à sua percepção 
sobre o Egito Antigo. Nesta comunicação, cercaremos os 
sentimentos relacionados ao Egito Antigo manifestos por Dom Pedro 
II, mostrando suas sensibilidades acerca da história dessa antiga 
civilização. 
Palavras-chave: sentimentos; Egito Antigo; D. Pedro II; História.  
 
▪ Representações da Natureza na Época de Amarna: Os Hinos ao 
Aton 
Prof.ª Me. Liliane Cristina Coelho (Faculdades Itecne/CEIA-UFF) 
 
Aton, um deus representado como o disco solar com raios que 
terminam em mãos, foi elevado ao plano de divindade máxima 
durante o reinado de Akhenaton (c. 1353-1335 a.C.). A este faraó 
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são atribuídos os dois “Hinos ao Aton” existentes, que foram 
esculpidos nas paredes de tumbas de funcionários reais na cidade 
de Akhetaton, e que apresentam em seus versos várias passagens 
que retratam a relação do deus com o mundo natural. Nesta 
pesquisa, procuramos compreender, por meio dos dois hinos, como 
a natureza foi apropriada pelo rei Akhenaton em sua busca por uma 
nova concepção de criação do mundo, tendo em Aton o deus 
primordial. 
Palavras-chave: Aton; Akhenaton; Amarna.  
 
▪ A Persistência do Locus Amoenus Clássico na Alegoria da Ilha 
dos Amores Camoniana 
Maria Soledad Morandeira de Paz (UFF) 
 
Inúmeras e contraditórias são as interpretações do significado da 
Ilha dos Amores de Camões. O panteísmo idealista é uma constante 
em Os Lusíadas, mas os amores propriamente ditos apresentam 
uma simbologia de natureza escatológica na que confluem os textos 
clássicos, a tradição oriental e a alegoria medieval. A possibilidade 
de se atingir a plenitude física no locus amoenus é demonstrada por 
Camões através da “pintura que fala”. Desde a Antiguidade 
Clássica, a existência de ilhas edênicas era conhecida. Como a 
camoniana, estão localizadas no oceano ocidental e possuem as 
mesmas coordenadas iconográficas. Desta forma, viagem 
verdadeira e viagem imaginária se fundem, constituindo um topos 
da literatura europeia que manipula a geografia e a natureza com 
elementos do imaginário mítico. 
Palavras-chave: locus amoenus, Ilha dos Amores, Camões.  
 
6 ASPECTOS DE LITERATURA LATINA 
 
▪ Representações da natureza na Ode I, XIV de Horácio: política 
ou amores? 
Thiago da Silva Pinheiro (UFF) 
 
Amparados pela Linguística sob a Teoria da Referenciação, 
consideraremos as apropriações de Horácio na Ode 1, XIV, na qual 
encontramos representações da natureza. Desde Quintiliano, as 
imagens construídas no poema são aproximadas ao Navio do 
Estado, e o poema se torna uma metáfora da situação política da 
Roma daquele período (augustano pré-imperial). Podemos construir 
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Cadeias Referenciais (CRs) relacionadas a essa imagem da 
natureza, realizando uma análise sob o olhar do fim República, que 
em breve daria lugar ao Império, e dos perigos que ela sofre. 
Contudo, estudos mais recentes apontam para uma outra 
interpretação possível. Discutiremos estas hipóteses relacionadas 
também às CRs levantadas. 
Palavras-chave: natureza; Horácio; ode 1, 14; teoria da 
referenciação. 
 
▪ O Amor Trágico de Apolo 
Bruno Elisio Figueira Menezes da Costa (UERJ) 
 
O amor está sempre presente na maioria das obras do poeta latino 
Publius Ouidius Naso (43 a.C. – 18 d.C.). Nas Metamorfoses não 
seria diferente. Transitando entre paixão, erotismo e desejo, o 
amor se constitui como ponto de encontro e aniquilamento das 
personagens. O mito de Apolo e Jacinto encarna a dialética da 
morte e do renascimento, quando Jacinto, metamorfoseado em 
flor, renasce a cada primavera. Pensando nessa e em outras 
dialéticas trágicas, o objetivo deste trabalho é analisar o amor de 
Apolo e Jacinto, nas Metamorfoses, baseado na filosofia do trágico, 
criada pelos filósofos idealistas alemães no século XVIII, que 
afirmam que a ideia de trágico só existe a partir de uma construção 
essencialmente dialética entre salvação e aniquilamento. 
Palavras-chave: Metamorfoses; amor; trágico; Apolo e Jacinto; 
Ovídio. 
 
▪ O Signo Mão em Phoenissae, de Sêneca 
Prof.ª Cíntia Martins (UNESP-Araraquara) 
 
Este trabalho investiga os efeitos de sentido provocados pelas 
diversas ocorrências da palavra “mão” na primeira parte (362 
versos) da tragédia Phoenissae, de Sêneca. São 17 aparições desse 
signo, das quais 15 estão nas falas da personagem Édipo; as outras 
duas estão em falas de Antígona. A mão funciona, na peça, como 
um dos interlocutores de Édipo, além de ser responsabilizada pelo 
parricídio e pelo incesto. A mão de Édipo é o único ser capaz de 
puni-lo por seus crimes (com a cegueira, com a surdez, com a 
morte). E é segurando Édipo pela mão que Antígona consegue 
impedi-lo de correr risco de vida durante o diálogo. A mão, nesse 
texto, faz-se signo de percepção, ação, força e poder. 
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Palavras-chave: Phoenissae; Sêneca; mão. 
 
7 ASPECTOS DE LITERATURA GREGA 
 
▪ Testemunhos do Jambo Grego Arcaico: Um Estudo do Gênero e 
das Fontes 
Prof. Lígia Ferreira Barison (USP) 
 
O jambo grego arcaico possui elementos que alguns autores 
aproximam da poesia cômica. No entanto, definir o que teria sido 
tal poesia para os antigos é tarefa árdua: o espaço temporal que 
nos distancia prejudica, seja por deterioração material ou 
influência da transmissão, que acarretam perdas e modificações 
irrecuperáveis. Buscamos resgatar, através das fontes antigas, o 
que teria sido essa poesia para os antigos, os efeitos da recepção e 
ocasião de performance, notando as relações 
conteúdo/metro/performance e observando suas diferentes 
interpretações e seu gênero ao longo dos séculos.  
Palavras-chave: jambo grego arcaico; recepção; performance.  
 
▪ Ninfas: Nutrizes de Deuses, Sátiros e Homens 
Vanessa Ribeiro Brandão (UFMG) 
 
As ninfas, segundo o imaginário grego, são seres considerados 
esdrúxulos devido à sua condição híbrida: não são deusas nem 
mortais, mas divindades com alguns traços humanos e animalescos, 
geralmente femininos, eternamente jovens. Podem ser tanto gentis 
e graciosas quanto perigosas e assustadoras. Essas características 
antropomórficas das ninfas são a personificação da natureza, do 
campo, do espaço geográfico que oculta mistérios e prazeres, 
maravilhas e prodígios. Essas entidades podem ser personagens de 
dramas-satíricos, como parceiras sexuais dos sátiros, mas assumem, 
principalmente, o papel de nutrizes e babás de bebês deuses, como 
Dioniso e Hermes. Assim, neste trabalho, observaremos a função e 
a natureza dessas deidades através dos hinos homéricos dedicados 
a deuses que as tiveram como cuidadoras. 
Palavras-chave: ninfas; natureza; nutriz; hinos; deuses. 
 
▪ Aspectos Educativos de Ifigênia em Áulis, de Eurípides 
Prof.ª Me. Vanessa Ferreira de Sá Codeço (UFRJ) 
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Propomos nesta comunicação estudar os aspectos educativos da 
tragédia Ifigênia em Áulis, do poeta Eurípides. Acreditamos que 
essa peça possui fortes mensagens de cunho instrutivo em seu 
texto, revelando notória habilidade do poeta supracitado. 
Palavras-chave: teatro grego; Paideia; Eurípides. 
 
8 HISTÓRIA E ASTRONOMIA NA POESIA LATINA 
 
▪ O cometa e o novo princeps: fenômenos celestes e seu 
significado político no principado de Nero 
Prof. Dr. Anderson de Araujo Martins Esteves (UFRJ) 
 
No ano 60 da era comum, sexto do principado de Nero, um cometa 
apareceu nos céus de Roma. Tal fenômeno foi registrado por 
Sêneca, por Plínio, o Velho, e por Tácito, que escreve sobre o sidus 
cometes no livro XIV dos seus Annales, obra historiográfica que 
trata de Roma sob a dinastia júlio-claudiana. De acordo com o 
relato tacitiano, o cometa inquietou o povo da Urbe, que julgava 
que o presságio indicava um novo imperador. Por conta disso, 
Rubélio Plauto, um nobre descendente de Júlio César, fica em 
evidência como um possível sucessor de Nero. O episódio vem 
exposto logo em seguida à narrativa da morte de Agripina, mãe do 
imperador, e representa um marco para a atuação política de Nero. 
Palavras-chave: historiografia romana; Nero; Annales; Tácito; 
presságios.  
 
▪ Entre a Utopia e a História: as Bucólicas de Vergílio 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Costa Scherer (UFRJ) 
 
Tendo vivenciado as guerras civis que porão fim à República 
Romana, e o nascimento da Pax Augusta, Vergílio apresentará de 
forma recorrente em sua obra a tensão entre estes dois polos: a 
Utopia, que é a busca da paz universal e duradoura, a volta dos 
Saturnia regna; e a História, que é a sangrenta realidade, os 
horrida bella. Esta comunicação buscará mostrar como Vergílio 
trabalha esse binômio, em especial nas Bucólicas I e IV. 
Palavras-chave: Vergílio; Bucólicas; poesia augustana. 
 
▪ O surgimento de uma nova constelação e a erudição 
astronômica em Catulo 
Prof.ª Me. Katia Teonia Costa de Azevedo (UFRJ) 
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O astrônomo da corte ptolomaica, Cônon, identificou uma nova 
constelação entre Virgem e Leão e a nomeou Coma Berenices, 
associando a descoberta ao desaparecimento da madeixa 
depositada no templo pela rainha egípcia. A erudição, um dos 
traços da poesia alexandrina, pode ser observada no carmen 66 de 
Catulo sob inúmeras perspectivas, entre elas o conhecimento de 
astronomia. O poeta latino nos oferece uma bela ilustração de 
erudição astronômica ao descrever a localização da nova 
constelação no céu. 
Palavras-chave: elegia; Coma Berenices; erudição alexandrina; 
Catulo. 
 
9 REPRESENTAÇÃO E RELIGIÃO 
 
▪ A Representação Social acerca dos Mercadores nos Sermões de 
Agostinho de Hipona (354-430): Cristo, o Mercador Celeste 
Prof. Alter Cordeiro (UFRJ/LHIA/PPGHC) 
 
O ofício do mercador aparece nas fontes escritas, desde a 
República (fins do século VI a.C. a fins do século I a.C.) até o 
Dominato (segunda metade do século III ao V) de uma forma 
indireta, pois os próprios mercadores não deixaram textos escritos 
sobre si. A representação social republicana mostrava o ofício 
mercantil de forma pejorativa, considerado um trabalho vulgar por 
ser um trabalho braçal, que deveria ser feito por escravos ou pelos 
mais pobres. No século IV, com a cristianização do Império 
Romano, essa representação social se transforma, os mercadores 
são retratados de maneira menos rígida, principalmente na 
literatura religiosa. No Sermão 80, A Oração, Agostinho, Bispo de 
Hipona, compara Jesus Cristo a um mercador. O intuito desta 
comunicação será analisar esta representação social a fim de 
entender a mudança do discurso acerca dos mercadores. 
Palavras-chave: Império Romano; Dominato; representações 
sociais; história cultural. 
 
▪ Dos Caminhos da Sagrada Serpente aos Extravios do Interdito: a 
Questão do Conhecimento nos Mitos Clássicos e na Interpretação 
dos Escritos Judaico-Cristãos 
Diogo dos Santos Silva (UFRJ) 
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A partir do mito de Apolo e da conquista da Serpente Píton, 
pensaremos o símbolo-questão da serpente nas mitologias antigas. 
De que forma esta imagem mítica se apresenta como o caminho 
para o conhecimento ou para a imersão nos mistérios da Deusa 
Mãe, de que forma o mito da serpente apresenta a questão da 
relação do homem com a physis e com o sagrado? Pensaremos de 
que forma vigorava a relação do homem com o conhecimento nas 
religiões originárias, e de que maneira o pensamento judaico-
cristão re-inaugurará um diferente caminhar do homem em busca 
do conhecimento.   
Palavras-chave: símbolo; mitologia clássica; pensamento judaico-
cristão. 
 
▪ Em Busca dos Fundadores: Arqueologia, Memórias e o Debate 
acerca da Origem Social do Antigo Israel no Mediterrâneo Antigo 
Prof. Me. João Batista Ribeiro Santos (INLEPER) 
 
Esta pesquisa debate a origem do antigo Israel, cuja fonte precípua 
é a estela do faraó Merneptah, onde aparece pela primeira vez o 
nome “Israel” como grandeza social. Abordaremos os movimentos 
vitais no Levante. Dado como relevante o fato de que no Levante 
se misturam influências de todas as culturas antigo-orientais, 
pressupomos que a mobilidade propiciou a simbiose entre os 
sedentários habiru, os seminômades ‘ibriyyîm, e os nômades 
sha’sw; assim, situaremos geograficamente a pesquisa no 
Mediterrâneo antigo entre os séculos XIII-XII. Por levar-nos às 
representações socioétnicas dos “povos do mar”, interessa-nos mais 
a cultura material do que as situações estamentais; por isso, os 
movimentos migratórios serão apresentados não como lutas de 
sobrevivência, mas como evento sociopolítico fundante. 
Palavras-chave: historiografia; antigo Israel; Levante; civilização; 
etnologia. 
 
▪ Cristãos no Final do Século II: entre Representações e Práticas 
Philipe da Silva Batista (UFF) 
 
Este trabalho investiga as relações entre a sociedade romana do 
final do século II e as comunidades cristãs. Em meio ao clima de 
tensão que produziu inúmeros mártires por todo o Império romano, 
os apologistas tentaram defender sua fé explicando sua doutrina, 
seus ritos e seu modo de vida. A partir da análise da obra 
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Apologeticum de Tertuliano, endereçada aos magistrados, 
observamos uma tentativa de dar legitimidade à fé cristã, com a 
característica de ter sido escrita em latim numa linguagem jurídica 
altamente irônica. Utilizando os conceitos de representação de 
Roger Chartier e de etnicidade de Fredrik Barth foi possível 
vislumbrar a estratégia de Tertuliano para desconstruir a alteridade 
imposta aos cristãos pela sociedade romana.  
Palavras-chave: religião; etnicidade; alteridade. 
 
10 REPRESENTAÇÕES ÉPICAS 
 
▪ O Reencontro de Penélope e Odisseu: Relações de Gênero na 
Grécia Arcaica 
Prof.ª Clarissa Catarina Barletta Marchelli (UFF) 
 
Este trabalho, diferentemente da visão tradicional de um modelo 
de constância, apresenta Penélope num perfil ambíguo típico do 
éthos erótico feminino em Homero. Para demonstrá-lo, destacamos 
certos aspectos textuais negligenciados pela tradição, sobretudo os 
versos que antecedem seu reencontro com Odisseu. Neles, 
encontramos a prova do leito, na qual a própria Penélope articula o 
teste da fidelidade da esposa que espera pela volta do marido, 
passando-se primeiramente por infiel. Assim, procuramos 
compreender de que modo o modelo de castidade inquestionável 
atribuído à Penélope se aproxima e, ao mesmo tempo, se distancia 
das demais figuras femininas encontradas em Homero, 
estabelecendo na imagem da esposa de Odisseu um novo paradigma 
de heroína. 
Palavras-chave: mitologia; Homero; literatura; relações de gênero. 
 
▪ As Representações de Agamêmnon na Ilíada de Homero 
Prof.ª Me. Carmen Lucia Martins Sabino (UFRJ/LHIA/UNIRIO/NERO/ 
LEIR) 
 
Nesta comunicação, buscamos apontar como a imagem do rei 
Agamêmnon é construída por Homero, suas qualidades e 
especificidades. Para isso, utilizaremos as definições de Denise 
Jodelet sobre o conceito de representações sociais, por 
concordarmos que a representação é sempre a atribuição da 
posição que as pessoas ocupam na sociedade. As representações 
podem ser de alguém ou de alguma coisa e são fenômenos 
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complexos sempre ativados e em ação na vida social. Em sua 
riqueza como fenômeno, descobrimos diversos elementos (alguns, 
às vezes, estudados de modo isolado): informativos, cognitivos, 
ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 
imagens, etc.  
Palavras-chave: heróis; Homero; representações sociais. 
 
▪ A Natureza, Palco e Cúmplice da União de Eneias e Dido 
Raphael de Siqueira David (UFF) 
 
A natureza é matéria sempre presente na obra virgiliana. E mesmo 
quando o poeta cantar as glórias de Roma, ainda assim vai se 
apropriar da natureza. No Canto IV da Eneida, em que são narrados 
os amores de Eneias e Dido, encontramos um exemplo flagrante. Na 
verdade, o poeta parece não estar muito interessado nas minúcias 
desta união, mas sim em suas funestas consequências. Este 
objetivo, no entanto, não o impedirá de dar ao pequeno quadro 
destas “núpcias” uma multiplicidade de significados, moldados por 
escolhas lexicais acertadas. Partindo de uma análise semântica dos 
vocábulos empregados nesta passagem, apresentamos algumas 
possibilidades de interpretação a respeito da participação da 
natureza nesta união: ora como simples palco do acontecimento, 
ora como cúmplice desta união, ora como sujeito participante 
deste “ritual nupcial”. 
Palavras-chave: epopeia; núpcias; natureza. 
 
▪ A Eneida: um Canto Alegórico para a Representação de 
Identidade do Povo Romano 
Luciana Antonia Ferreira Marinho (UFRJ) 
 
Pensar em Roma durante a época de Otávio Augusto é perceber um 
estágio de uma suposta calmaria em comparação com o período 
anterior de grandes conflitos, rebeliões e sofrimentos para os 
citadinos. Com isso, a descrença em um futuro promissor começa a 
se dissipar. Por causa da alteração do espaço e da vida do cidadão 
romano, o período augustano é conhecido como o da Pax Romana. 
Assim, procurar-se-á entender como o imperador supostamente 
pôde influenciar a confecção da Eneida, talvez pelo uso de 
diferentes modos de propagação ideológica nas diversas artes; 
dentre essas interessa-nos a literatura. Comentar-se-á, então, 
acerca da Eneida vislumbrando um dos artifícios utilizados por 
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Augusto para promover a crença em um tempo político-social 
distinto, que foi o retorno à contemplação e ao culto dos antigos 
valores morais romanos. 
Palavras-chave: literatura clássica; epopeia; Eneida. 
 
11 REPRESENTAÇÕES DO HOMEM E DA NATUREZA 
 
▪ Representações e Apropriações da Prostituição e do Espaço 
Campesino Romanos nas Elegias Tibulianas a Nêmesis 
Prof.ª Dr.ª Ana Lucia Cerqueira (UFF) 
 
Os poetas elegíacos latinos costumam eleger uma figura feminina  
como a musa inspiradora. A leitura das poesias tibulianas  revela  
que o poeta oscila entre as dominae: Délia (figura sonhada,utópica) 
e Nêmesis (visão real feminina  caracterizada pela venalidade) e o 
jovem  leviano e venal Márato.  
Este trabalho pretende objetivar o tratamento dado às 
representações e apropriações de Nêmesis, não só no espaço da 
venalidade, como também no espaço da natureza(campo), 
metáfora da vida trabalhosa  e árdua. 
Palavras-chave: elegia; Tibulo; prostituição; campo; Nêmesis. 
 
▪ A Natureza e o Processo de Constituição do Homem Romano 
Douglas Gonçalves de Souza (UFF/FAPERJ) 
 
A natureza, de acordo com o imaginário da Antiguidade, não 
representava apenas um ambiente de troca material, mas, de 
forma muito mais complexa, espelhava o processo de constituição 
do próprio homem. Desse modo, o homem não se via isoladamente 
e, portanto, não observava a natureza como espectador. Dentre os 
muitos poetas de Roma, Virgílio se destaca justamente por ser um 
comparsa da natureza. No presente estudo, pois, objetiva-se 
investigar comparativamente o modo como o cenário natural é 
apresentado perante o homem na X Bucólica e na II Geórgica. À luz 
dos postulados da teoria da referenciação, pretende-se mostrar as 
relações semânticas estabelecidas em ambos os textos e, ainda, 
verificar a importância da temática amorosa para uma melhor 
compreensão do texto virgiliano.  
Palavras-chave: relação natureza/homem; temática amorosa; 
análise semântica. 
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▪ A Baía de Guanabara no De Gestis Mendi de Saa  
Prof. Dr. Leonardo Kalter (UFF) 
 
O poema epicum De Gestis Mendi de Saa (Os feitos de Mem de Sá), 
escrito em latim renascentista pelo humanista Pe. José de 
Anchieta, SJ (1534-1597), foi publicado no ano de 1563 em 
Coimbra. Este poema, que foi o primeiro livro escrito no Brasil a ser 
publicado, narra os feitos de Mem de Sá, terceiro Governador-Geral 
do Brasil colonial. O poema apresenta passagens na Bahia de Todos 
os Santos, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro do século XVI, 
descrevendo a partir de uma percepção estética vergiliana a 
natureza do Brasil colonial. Trataremos da descrição da Baía de 
Guanabara no De Gestis Mendi de Saa e do conflito entre 
portugueses e franceses no século XVI, o combate contra a França 
Antártica, narrado por Anchieta, evidenciando o caráter de uma 
natureza exuberante e exótica, cenário em que se situa atualmente 
a nossa Universidade Federal Fluminense. 
Palavras-chave: Baía de Guanabara; latim renascentista; 
Humanismo; Anchieta; relações interculturais. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
Anais do XXI Seminário de Estudos Clássicos 
  
I. Os trabalhos devem ser remetidos para o endereço eletrônico 
abaixo discriminado (item XII) e apresentados em padrão Word for 
Windows ou compatível, formatados com margens de 2,5cm, em 
fonte Times New Roman, tamanho 13 e espaço duplo e, se: 
 

1.1. Na categoria de comunicação, com cerca de dez (10) 
páginas, 
1.2. De quinze a vinte e cinco (15 a 25) páginas quando 
trabalhos integrantes de mesas-redondas e, 
1.3. De vinte a trinta (20 a 30) páginas as conferências. 

  
II. Todo artigo deverá estar acompanhado de um resumo em 
português, entre 600 e 800 caracteres (com espaço) e três 
palavras-chave, além de versão deste mesmo resumo (incluindo o 
título e as palavras-chave) para o inglês ou francês, com número 
similar de caracteres. 
  
III. Gráficos, tabelas, imagens e/ou ilustrações deverão ser 
enviados em arquivo TIF ou JPG, em alta resolução (no mínimo 
200dpi) e encaminhados um em cada folha e arquivo à parte, 
devidamente numerados, com títulos e referências de créditos. No 
texto, deverão vir indicados os locais em que serão colocados. 
  
IV. No caso de transcrição de textos ou palavras em grego utilizar a 
fonte Spionic. 
  
V. As notas de pé de página (formatadas com margens de 2,5cm, 
em fonte Times New Roman, tamanho 10 e espaço simples, e 
numeradas sequencialmente), as citações e as referências 
bibliográficas devem ser apresentadas observando-se as normas da 
ABNT. 
  
VI. As citações de até três (3) linhas deverão vir entre aspas no 
corpo do texto. As citações com mais de três (3) linhas devem vir 
destacadas, em corpo menor, sem aspas, com recuo à esquerda de 
1,25cm, ambas seguidas das devidas notas indicativas. As eventuais 
intervenções no meio de uma citação (introdução de termos) 
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devem ser colocadas entre colchetes. As omissões devem ser 
representadas por reticências entre parênteses. 
  
VII. Termos em língua estrangeira devem ser grafados em itálico. 
Caso seja preciso destacar alguma palavra ou frase, também usar 
itálico. 
  
VIII. Para divulgação dos seus endereços eletrônicos, os autores 
devem enviar autorização por escrito aos editores dos Anais. 
  
IX. As imagens que não forem de domínio público deverão vir 
acompanhadas de autorização para publicação. 
  
X. Uma vez publicados os trabalhos, o Seminário de Estudos de 
Clássicos/UFF se reserva todos os direitos autorais, permitindo, 
entretanto, a sua posterior reprodução, com a devida citação da 
fonte. 
  
XI. O conteúdo dos trabalhos publicados é da responsabilidade dos 
seus autores. 
  
XII. Toda a correspondência referente aos Anais do XXI Seminário 
de Estudos Clássicos deve ser encaminhada a: 
xxxiseminarioestudosclassicos@yahoo.com.br 
 
XIII. Serão aceitos trabalhos para publicação nos Anais do XXI 
Seminário de Estudos Clássicos até: 01/12/2010. 
 


