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APRESENTAÇÃO

O que o leitor tem agora em mãos são os Anais do II Encontro de Estudos Clássicos da
Bahia, que se realizou em Salvador, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Campus de
Ondina, nos dias 22 e 23 de abril de 2015, e que se tornou possível graças à parceria entre a
UFBA, a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Universidade Estadual da
Bahia (UNEB, Campus Salvador e Campus Seabra). Esse evento teve cerca de oitenta
trabalhos inscritos para as mesas de comunicações. Desses trabalhos apresentados então
oralmente, se encontram aqui vinte e sete agora na forma de artigos.

Esses trabalhos foram divididos em cinco partes. A primeira parte, denominada
“Antiguidades”, que se encontra subdividida em duas seções, “A. Grécia” e “B. Roma e as
fronteiras das Antiguidades”. A segunda parte denominada “As Antiguidades e os modernos”.
A terceira parte, intitulada “O ensino das línguas e da cultura clássicas no Brasil”. E a quarta e
última parte intitulada “As Antiguidades no Brasil”. O que guiou essa divisão foram os
próprios temas dos textos que nos foram enviados para publicação. Se a seção B da primeira
parte, por exemplo, faz menção apenas a Roma e os fins das Antiguidades, é porque não
recebemos nenhum texto que tratava da Grécia e do mundo helênico nesse período.

Lendo os títulos dos artigos, se poderá notar que há alguns sobre temas que não
costumam aparecer em anais desse tipo de reunião de estudiosos de Estudos Clássicos. E isso
é o resultado de uma novidade desse II Encontro de Estudos Clássicos da Bahia que muito nos
alegrou. Dele participaram não só professores universitários e alunos universitários, sobretudo
pós-graduandos, mas também professores que trabalham com línguas e cultura das
Antiguidades no Ensino Médio e também alunos do Ensino Médio que se interessam pelos
estudos Clássicos, que apresentaram suas comunicações e nos enviaram seus textos para
publicação.

Isso foi de extremo interesse para nós, porque por meio dessa participação pudemos
ter uma ideia, ainda que superficial, de como os Estudos Clássicos ultrapassam os muros das
universidades e atingem um público mais amplo. Nesse sentido, o que temos aqui é também
um pequeno documento da difusão e das tendências dos Estudos Clássicos no Brasil, e não
somente no âmbito universitário Alguns artigos, sobretudo das segunda, terceira e quarta
partes podem nos dar uma ideia dessas tendências, de como essa difusão também extramuros
universitários pode se dar e como poderíamos incentivá-la.

Essa participação de professores e alunos do Ensino Médio ganhou ainda mais
interesse e significado porque no dia 24 de abril, realizou-se também na UFBA, Campus de
Ondina, aqui em Salvador, também coma preciosa colaboração Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS) e a Universidade Estadual da Bahia (UNEB, Campus Salvador e
Campus Seabra), o V Encontro de Professores de Latim, no qual foi, finalmente, redigido e
aprovado em assembleia o estatuto da Associação de Professores de Latim. Para nós é uma
coincidência que traz consigo também um bom augúrio o fato de nossa associação começar a
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tomar corpo juntamente com um Encontro de Estudos Clássicos que extrapolou,
auspiciosamente, as fronteiras da universidade.

Para concluir, gostaríamos de fazer uma última observação. O leitor logo perceberá, se
já não tiver percebido, que no sumário usamos a palavra “Antiguidades” no plural. Isso não é
um erro gráfico recorrente. Na verdade quisemos assim deixar mais claro que a Antiguidade
clássica foi múltipla não apenas na sua história e na sua historicidade, mas também é múltipla
na forma como tem sido abordada até hoje, pelos diferentes sujeitos que se têm dedicado a
ela. O que, esperamos, ficará bem claro pela leitura dos artigos aqui apresentados.

Em nome de toda a Comissão Organizadora, e das Instituições que deram sua valiosa
contribuição na realização deste evento, nossos sinceros agradecimentos a todos que dele
participaram, especialmente àqueles que nos enviaram seus textos que tornaram possível a
publicação destes anais. Para nós foi uma grande honra poder recebê-los em Salvador.

Boa leitura a todos!

Renato Ambrosio
Tereza Pereira do Carmo
Zélia Gonçalves dos Santos
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I. Antiguidades
A. Grécia
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A MEDICINA HIPOCRÁTICA E A ARTE DE AMAR

Graziela Soares Freire da Silva1*

Emmanoel de Almeida Rufino2**

Introdução

Este trabalho, objetiva abranger temáticas voltadas à medicina hipocrática ressaltando
a importância do Eros grego como uma ramificação deste saber cientifico e explanar o
surgimento da medicina como uma ciência, através de Hipócrates, considerado até os dias
atuais como o “pai da medicina”. Abordaremos, também, o conceito de saúde ética dentro da
noção hipocrática de amor.

Nesse processo, veremos o potencial religioso inerente à medicina hipocrática em seu
pendor científico, o que nos fará compreender que, em Hipócrates, não há incompatibilidade
entre a tékhne médica e a religião.

1. O nascedouro da Prática medica enquanto ciência.
“Es la Medicina la más noble entré todas las artes; mas, por

la ignorancia de quienes la ejercen y de los que juzgan de ella con
ligereza, ha venido a ser colocada en el postrer lugar”
(HIPÓCRATES, Aforismos y sentencias, p. 5)

Até a segunda metade do século V a.C., a arte de curar era desenvolvida através de
métodos como a magia e a religião. Na Grécia arcaica pouco se conhecia sobre a anatomia
interna e a fisiologia humana, o que justifica – em parte – porque os doentes eram cuidados
com métodos religiosos, sob a crença de que a doença e a saúde estavam ligadas ao modo de
relação dos homens com os deuses.  Muitos questionam se métodos como o misticismo
religioso são eficazes, se são fontes de cura. Muitas experiências do nosso cotidiano nos
sugerem que muitas patologias existentes podem ser vencidas pela fé no divino e até mesmo
por uma vida vivida com paixão, como propunha Hipócrates, para quem viver com paixão era
fundamental à saúde.

Ao falarmos na prática médica enquanto uma ciência é indispensável falarmos de
Hipócrates. Infelizmente pouco se sabe a respeito deste “herói fundador”. Segundo alguns
mitos ele era descendente de Esculápio, o deus grego responsável pela cura. Através de
Hipócrates a medicina assume alguns pressupostos experimentais, o que justifica ser chamada
de científica; contudo, isso não a faz perder seu caráter mítico-religioso.

2. A relação do “Eros” grego com a ciência medica.

Num de seus famosos aforismos, Hipócrates disse que “quem não ama adoece”.
Quantos não são os pacientes que dão entradas em clinicas psiquiátricas diariamente? Por que

* Estudante do 2ª ano do Curso Técnico (integrado ao Ensino Médio) em Controle Ambiental, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Integrante do Grupo de Pesquisa “Paideia e
cultura no projeto civilizatório ocidental” (IFPB/CNPq).

** Professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).
Doutorando em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestre em Filosofia pela UFPB.
Pesquisador-coordenador do Grupo de Pesquisa “Paideia e cultura no projeto civilizatório ocidental”
(IFPB/CNPq).
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isso ocorre? Certamente porque vivemos uma vida sem paixão (páthos), diante da correria
diária, das exigências burocráticas de uma cultura globalizada que nega o ócio, que exige que
façamos coisas úteis, mesmo que para isso abandonemos o que nos apaixona, o que nos
realiza enquanto ser. Assim, acabamos ficando doentes, somos bem-sucedidos
financeiramente, mas não somos felizes, vivemos uma vida secular desgastante para obtermos
a prosperidade financeira, nos esquecendo, contudo, de coisas essenciais, como, por exemplo,
amar as pessoas com quem convivemos diariamente. Assim acabamos por lotar os hospitais e
clinicas. Curiosamente, trabalhamos exaustivamente durante anos para gastarmos tudo com
planos de saúde, a fim de reestabelecermos a mesma.

Quando não buscamos realizar o nosso páthos, fazendo aquilo que não nos apaixona,
mesmo que sejamos bem-sucedidos, prósperos, não seremos plenos, felizes; ao invés disso,
tendemos ao stress, o que certamente fomenta brevemente uma vida doente que tende a
adoecer as demais pessoas.

Hipócrates via a doença (arosté) como resultado de uma vida sem paixão, por
acreditar que quem não entrega o melhor de si pra si e para os outros (que é a marca da areté3)
vive uma vida desapaixonada. Nessa esteira, percebendo bem a visão hipocrática da relação
amor-saúde, a psicologia freudiana sugere que as pessoas adoecem porque são impedidas de
amar, pois o amor confere sentido às coisas. Quem encontra o sentido do que o apaixona,
encontra o caminho para estar junto ao divino4.

3. A relação médico-paciente de acordo com os parâmetros hipocráticos

Das muitas implicações do conceito de saúde ética ressaltamos a importância da
relação médico-paciente, estreitamente associada à tônica do cuidado da saúde vinculado ao
amor. A leitura atenta do legado teórico de Hipócrates nos faz perceber sua aversão ao
exercício da medicina apenas pautada em critérios técnicos, objetivistas, apesar de ter sido ele
o pioneiro na codificação do prognóstico, conforme atesta Giovanni Reali: “Somente no arco
da visão do passado, do presente e do futuro do doente é que o médico pode projetar a terapia
perfeita” (REALE, 1990, p 118)

Como podemos ver no seu Juramento, Hipócrates expressou a relação médico-
paciente do seguinte modo: “Médico, lembra-te de que o doente não é uma coisa ou um meio,
mais um fim, um valor, e, portanto, comporta-te em decorrência disso”. (REALE,1990, P.
118)

Apesar de a civilização ocidental ter em seus alicerces o pensamento grego, esta visão
sobre a relação médico-paciente está sendo desprezada na atualidade. Hoje, os médicos
trabalham não mais como terapeutas (que “abrem as portas”5) da psyché humana, mas sim
como especialistas burocráticos e tecnicistas; já indivíduo doente é denominado paciente, ou

3 A palavra areté traduzida no original grego remete em nosso português a palavra excelência, que para nós
se associa sinonimicamente às palavras talento, pendor. A marca da areté diz respeito a um modo de viver
com excelência, com plenitude, realizando o potencial.

4 “Estar junto ao divino” refere-se a voltar à condição humana da era de ouro, narrada por Hesíodo, na obra
“Os trabalhos e os dias”. De acordo com o mito de Prometeu, viviam deuses e homens juntos, até que a
astúcia desse titã fez com que a ira do grande Zeus se acendesse, de modo que a partir disso a condição
humana passou à decadência, tendo em vista o seu cada vez maior distanciamento dos deuses. Assim, a
única forma de reversão desse cenário é a vontade humana de se assemelhar novamente a eles, investindo
esforços para tornar-se virtuoso.

5 A palavra terapia no original grego “θεραπεία” remete à expressão “abrir portas”. O profissional terapeuta
é um abridor de Caminhos, sua função é elevar o paciente a caminhos que o ajudarão no seu tratamento.
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seja, alguém passivo, enquanto na verdade, ele teria que ser alguém ativo, ou seja, alguém que
não apenas recebe diagnóstico, mas que através do seu modo de vida, possa ser o protagonista
do seu tratamento.

Segundo o psicólogo, sociólogo e filósofo alemão Erich Fromm, o amor individual
não pode ser atingido sem a capacidade de amar ao próximo sem verdadeira humildade,
coragem, fé e disciplina. (Cf. FROMM, 1986, p.15). Na sociedade em que vivemos tais
qualidades são raras, mas devem ser adotadas pelos profissionais da saúde, pelo fato de tal
ciência se alinhar ao amor na questão da vida ética.

Hipócrates, médico na ilha de Cós, foi o grande responsável pelo conceito de saúde
ética, deixando na memória dos que ingressam na arte médica, a postura de como exercer bem
a profissão. Segundo seu legado, ser médico é, pois, cultivar a arte de amar, seja na própria
relação afetuosa que estabelece com aquele que o procura, em busca da cura, seja na forma
sensível de perceber que o estado da alma é condição para a saúde, que uma vida
desapaixonada adoece o ser humano, cuja vida definhará. O médico deve buscar conhecer os
mistérios do corpo e, principalmente, os da alma dos que o buscam, para assim abrir caminhos
para sua harmonia interior. Afinal, como dizem os latinos, mente sã, corpo são.

4. A teoria dos quatro humores

Hipócrates também foi o responsável pela teoria dos quatros humores, segundo a qual
o organismo produz quatro líquidos (humores): o sangue, o fleuma, a bílis amarela e a bílis
negra. Tal doutrina está relacionada à personalidade de cada indivíduo; se um desses líquidos
está em menor proporção ou em quantidade excessiva, o desequilíbrio se instaura, provocando
dor e enfermidades no indivíduo. Obviamente, a ideia do desequilíbrio dos humores está
associada à desarmonia da psyché; um exemplo disso são as pessoas que vivem uma vida sem
paixão e, nas suas vidas sem ânimo, acabam desapaixonando não só por si como também
pelos demais, se tornando tíbia, fria, sem o fulgor da alegria, que manifestam os que estão “de
bem com a vida”. Para entender melhor o que dissemos sobre a teoria dos quatro humores,
vejamos a citação e a figura abaixo:

Se (o fleuma) fica bloqueado nesse trajeto produz-se o fluxo
para as veias das quais já falei; o indivíduo torna-se afônico e fica
sufocado, e cai-lhe espuma da boca. Os dentes se cerram, as mãos se
contraem, os olhos reviram, o indivíduo perde a consciência, e alguns
eliminam excremento. Essas coisas ocorrem às vezes pelo lado
esquerdo; outras vezes, pelo direito, e outras ainda, por ambos os
lados (HIPÓCRATES, Da doença sagrada. §7.)
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FIGURA 1: Esquema representativo da Teoria dos quatro humores

5. O juramento Hipocrático

Dentre os escritos deixados por Hipócrates que chegaram até nós está o seu juramento,
que ainda hoje é base do juramento de muitos que ingressam na prática médica Neste
documento, Hipócrates faz referência a quatro seres mitológicos6, os quais iremos explicitar
sua atuação. O texto começa com a frase “Eu juro por Apolo”, deus grego, filho do grande
Zeus, conhecido como deus da luz e do sol, da verdade e da profecia, da medicina e da cura
entre outras funções exercidas por ele. Depois faz referência à três descendentes de Apolo,
Asclépio, Higeia e Panaceia. Asclépio é filho do deus Apolo com Coronis, ele era o deus
especifico da medicina, da cura, do rejuvenescimento e dos médicos. Já Higeia é filha de
Asclépio e está associada à prevenção de doenças e a continuidade da boa saúde, também está
associada à limpeza e ao saneamento. Quanto a Panaceia, ela também filha de Asclépio era
considerada a deusa especificamente da cura.

Hipócrates destaca esses personagens por estarem relacionados à medicina e a prática
médica, o que nos abre uma boa explicação para vermos que sua visão “científica” da
medicina não está dissociada da influência religiosa. Ora, ele sabia que, para além das
questões místicas da crença mítico-religiosa, a religiosidade relacionada à saúde diz respeito à
compreensão de que os seres humanos são seres complexos, voltados à transcendência.

O juramento está ligado aos deveres de todo profissional da área, isso explica sua
importância ao ser pronunciado. “Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja
dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se
eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça” (verso final do Juramento de
Hipócrates).

6 Segundo atesta os escritos, era de costume dos gregos realizar sacrifícios e referencias aos deuses nas suas
especificidades. Hipócrates em seu juramento faz referencia a estes seres por manterem relação direta com
a Arte Médica.
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Conclusão
À guisa de conclusão, vimos que a medicina e o amor se alinham à questão ética da

entrega do melhor de si para si e para os outros. Segundo Hipócrates, quando não vivemos
uma vida com paixão não realizamos nossa areté e acabamos adoecendo a nossa psyché.
Virmos através de Hipócrates a fundamental importância da relação médico paciente e
concluímos que a ação recíproca do médico e do “paciente” é fundamental no diagnóstico de
problemas e no prognóstico curativo. Em suma, o nosso estudo mostra que o corpus
hippocraticum nos remete à base da medicina atual, de forma crítica, nos abrindo a
compreensão do quanto podemos aprender com Hipócrates, o pioneiro da arte médica à qual
ainda temos acesso atualmente, mas que se desvirtuou em relação ao seu nascedouro teórico.
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A DEUSA TECELÃ DE DESTINOS: UMA LEITURA DA INTERFERÊNCIA DE
ATENA NO DESTINO DO HERÓI ODISSEU

Isabela Batista dos Santos

Introdução
Uma deusa de várias facetas e amiga de alguns heróis. O mito da deusa Atena abarca

inúmeras virtudes que faz dela uma construção mítica rica de atributos. Embora Zeus tenha
tido muitos filhos, na Ilíada e na Odisseia Atena sempre aparece como “a filha de Zeus”,
como se ela se ressaltasse nas qualidades. Atena concentra vários atributos determinantes na
proteção dos heróis, sendo altamente adorada pelos gregos na Ilíada e Odisseia e recebe
muitas oferendas, as quais são revertidas em ajuda aos heróis na hora necessária. Deusa da
inteligência prática e destemida, astúcia, sabedoria, essa deusa não é temperamental, e se
utiliza da técnica, da versatilidade, da ponderação (pensa para agir) e dos conselhos sábios
para influenciar na vida dos seus protegidos.

Sendo ainda a deusa guerreira que atua em guerras defensivas ao contrário de Ares (seu
meio-irmão), que preza por guerras violentas. Atena é prudente no uso de sua força, já Ares é
sanguinolento. O aspecto guerreiro da deusa se dá já a partir do seu nascimento em que de
acordo com a tradição mítica, Atena nascera da cabeça de seu pai, quando este fora atingido
por uma forte dor de cabeça. Zeus não suportava mais a dor no momento em que pediu a
Hefesto para quebrar sua cabeça com um machado. Com isso nasce um ser já adulto, uma
mulher belíssima com toda armadura e um grito de guerra que abalou o céu e a terra. Os
instrumentos com os quais nasceu são seus símbolos: o elmo na cabeça, a lança e o escudo na
mão. Podemos relacionar o caráter guerreiro da deusa também ao fato dela ser muito próxima
dos heróis como: Hércules, Perseu, Aquiles, Diomedes, Ulisses, entre outros. Ela procura
fazer tudo que está ao seu alcance para torná-los prósperos.

Atena também preside as artes ornamentais dos homens (agricultura e navegação) e das
mulheres (tecelagem, fiação e trabalhos com agulha). A tecelagem se firma como um atributo
marcante da deusa, a perfeição na arte de tecer se dirige a ela, como podemos saber, pelo mito
da mortal Aracne que foi discípula de Atena e que com o tempo passa a tecer muito melhor
que ela, atraindo até a atenção das ninfas para admirar seu trabalho. Aracne desafia Atena a
comparar suas habilidades, e apesar de Atena disfarçando-se como uma velha tentá-la fazer
desistir do desafio, a moça persiste e depois acaba se enforcando envergonhada por ter
afrontado uma deusa, depois disso Atena a transforma em uma aranha.  Além disso, na Ilíada,
no canto XIV se marca esse atributo, sendo que Hera usa um vestido tecido por Atena para
seduzir Zeus: “Cinge depois as magníficas vestes que Atena lhe havia/ com diligência tecido
adornando-a com muitos recamos/ e com fivela dourada prendeu-a na frente do peito.”1

(Versos 178-180)
Neste estudo fizemos uso desse atributo de Atena: a tecelagem. Entretanto, a tecelagem

à qual nos referimos é figurativa: a tecelagem de destinos. Visto que, “A filha de Zeus”
enreda os acontecimentos relacionados aos seus heróis prediletos para que não cheguem ao
infortúnio, mesmo que para isso cause danos a outras pessoas. A passagem do canto IV da
Ilíada é um dos episódios em que vemos Atena como protetora e influenciadora no destino
dos heróis, pois Atena convence Pândaro (arqueiro troiano) a disparar contra Menelau para
romper o pacto de respeitar o resultado do duelo entre este e Páris na qual o vencedor teria
sido Menelau, fazendo isso para que a luta recomeçasse. Atena utiliza de uma esperteza ímpar

 Graduanda em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe. Bolsista PIBID/CAPES/DLI.
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1 Neste artigo utilizamos a tradução da Ilíada de Carlos Alberto Nunes.



17

e engana Pândaro dizendo que este terá glória para ele e para os troianos se atirasse em
Menelau. Entretanto, como ela está a favor dos gregos na guerra, o herói Menelau sobrevive,
pois ela fez a seta desviar de modo que não o ferisse profundamente.

Pândaro, herói prudentíssimo queres ouvir-me um conselho?
Atrever-te-ás porventura a atirar uma seta ligeira
a Menelau? Glória excelsa obterás e o favor dos Troianos
mas sobretudo do Príncipe Páris o divo Aléxandros.
Dele em primeiro lugar obtiveras magníficos brindes
se visse o filho de Atreu, Menelau de Ares forte discípulo
por tua seta domado subir para a triste fogueira.
Vamos! Dispara uma seta no herói Menelau valoroso
e a Febo Apolo o notável archeiro nascido na Lícia
uma hecatombe promete de ovelhas de menos dum ano
quando estiveres de novo nos muros sagrados de Zélia.
(Ilíada, canto IV, versos 93-103)

Ela utiliza do seu poder de aconselhadora para fazer com que os troianos rompam o
pacto, colocando em questão uma das virtudes mais exaltadas pelos gregos que é a glória,
sabe-se que para esse povo é melhor morrer cedo do que envelhecer e não obter glória
alguma, e foi com esse argumento, inclusive, que o herói Odisseu foi convencido a deixar seu
filho recém-nascido Telêmaco e sua mulher Penélope e partiu para a guerra de Tróia. Outra
passagem em que Atena influi na vida de um herói está no canto V em que a deusa desce a
batalha e aparece ao lado de outros deuses na guerra entre gregos e troianos, em que homens e
deuses também guerreiam. Palas Atena faz com que Diomedes fira vários heróis e até o deus
da guerra, Ares, que defende os troianos.

Foi o segundo a atirar a sua lança de bronze o guerreiro
de voz possante Diomedes a qual por Atena guiada
no baixo-ventre foi dar de Ares forte onde o cinto o apertava.
Nesse lugar o feriu tendo a pele macia rasgado.
Palas de novo a arma extrai; Ares brônzeo soltou tão grande

urro
como o alarido que soem fazer nove ou dez mil guerreiros
duma só vez quando se acham travados em dura batalha.
(Ilíada, canto V, versos 855-861)

Nesses versos observamos que Atena se utiliza da sua técnica como deusa guerreira para
influir na ação de Diomedes, como dito nos primeiros versos desse canto, ela “infunde força e
coragem” no Tidida para que ele pudesse lutar contra os troianos.  Entretanto, entre os vários
guerreiros troianos como Diomedes e Aquiles, um se destaca na proteção de Atena: Odisseu.
É possível observar essa peculiaridade, porque Atena auxilia este herói não só na Guerra de
Tróia, mas também na sua volta para casa, fazendo-o retornar á Ítaca entre tantas atribulações
passadas. Nesse viés, seguimos essa pesquisa numa constatação dos atributos já citados da
deusa aliado à sua influência na vida do herói Odisseu, pelos acontecimentos que se referem a
ele.

1. A tecelã de destinos: Ilíada

A influência no destino do herói Odisseu por parte de Atena se inicia na Ilíada, já que
Atena ajudou os gregos em tudo que pôde para fazê-los vencer a Guerra de Tróia. Desta
forma, sendo defensora dos gregos estaria também sendo de Odisseu. Um dos motivos que fez
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Atena ser a favor dos gregos foi o fato de no Julgamento de Páris, este ter escolhido Afrodite
como a mais bela já que ela o ofereceu a mulher mais bela do mundo, Helena. Atena protege
Ulisses, Aquiles e Hércules (não está na Ilíada e Odisseia como personagem, mas é citado),
porém ao contrário persegue os dois Ájax: o filho de Oileu e o filho de Telamônio. Ájax de
Oileu ganha a antipatia de Atena por ter violentado Cassandra (irmã de Páris) num templo
dedicado a ela durante a tomada de Troia. Já Ájax de Telamônio não é bem quisto por Atena,
pois na partida para a guerra de Tróia o pai mandou-o pedir ajuda aos deuses para a guerra,
ele foi arrogante diante do conselho e disse que não precisava por não ser covarde, logo após
apagou do seu escudo a imagem de Atena.  Vemos, então, que não são todos os heróis que
Atena tem simpatia, apesar de agitar o espírito de muitos guerreiros.

A intervenção da deusa Atena como determinante nos acontecimentos relacionados ao
destino de Odisseu se inicia na Ilíada no canto II, em que Palas Atena faz jus a uma das suas
qualidades que é de conselheira.  Atena contém a saída dos aqueus de Tróia, mas essa atitude
não parte diretamente dela, mas sim de Hera que a intercede para que não fujam da cidade
deixando a glória para Príamo, rei da cidade de Tróia, e para os troianos e com sua
inteligência propõe seus argumentos. O aconselhado a deter as tropas é Odisseu que como
citado muitas vezes na Ilíada tinha de “Zeus o senso elevado”:

Filho de Laertes de origem divina Odisseu engenhoso!
É então possível que todos fujais para a pátria querida
precipitando-vos cegos nas naves providas de remos?
E deixareis quem Troianos e Príamo tanto enaltecem
a argiva Helena por quem tantos homens aquivos morreram
longe da pátria jogados nas vastas planícies de Tróia?
Vamos! Dirige-te aos homens acaios sem perda de tempo
e com palavras afáveis procura detê-los a todos
não consentindo que lancem ao mar os navios simétricos.
(Ilíada, Canto II, versos 173-181)

Essa é a primeira ação de Atena no poema que interfere no destino de Odisseu, pois se
voltasse para a sua terra sem ter efetivamente vencido a guerra de Troia, o seu destino teria se
desviado e ele poderia não ter alcançado toda glória que a ele se atribui. No canto X, quando
Diomedes e Odisseu vão espionar o acampamento troiano, após Diomedes matar Dólon que
foi mandado por Heitor para espionar o acampamento aqueu, Odisseu mostra a exaltação que
possui por Atena:

As armas todas então lhe tiraram: o gorro de fuinha
o arco recurvo a hasta longa e por último a pele de lobo.
Tudo isso a Palas Atena o divino Odisseu oferece
a predadora; as mãos ambas levanta e desta arte suplica:
“Mostra-te alegre com isto! Entre os deuses do Olimpo hás-de

sempre
ser a primeira a invocarmos. Agora nos guia até dentro
do acampamento dos Trácios seus leitos e belos ginetes.”
(Ilíada, Canto X, versos 458-464)

Ele oferece os acessórios de Dólon como presente à deusa e denota sua predileção entre
os deuses, ao tempo que também pede para ela os guiar. Observamos, então que o desvelo que
Atena denota por Odisseu é recíproco, pois ele a tem como a deusa primeira e possui devoção
por ela.
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2. Retorno do herói: influência da deusa

Tanto na guerra como na volta a Ítaca, Ulisses é o maior protegido de Atena, na guerra
ela o auxilia, como vimos, instruindo-o em ações que favoreceria os troianos e foi ela também
quem o inspirou a construir o cavalo de Tróia que acabou por derrotar os troianos. Já no
retorno ao lar que é mostrado na Odisseia, Atena usa artifícios sábios que fazem o herói sair
de situações embaraçosas. Na Odisseia2 ela sempre age sob a forma de mortais dando
assistência a Odisseu. Assim ela representa o mundo da ação, mas não a impensada, e sim a
ponderada, que conduz à vitória com mais segurança por sua consciência lúcida.

“A deusa de olhos brilhantes” aparece ajudando o herói logo no primeiro canto da
Odisséia já que pede ao seu pai para que Odisseu seja libertado da ilha da ninfa Calipso:

Confrange-se-me, porém, o coração, ao relembrar o prudente
Ulisses, esse infeliz que há tanto tempo sofre, longe dos entes
queridos, numa ilha circundada pelas ondas, que emerge no meio do
oceano [...] E teu coração, ó rei do Olimpo, permanecerá insensível?
Acaso não te comprazias nos sacrifícios que Ulisses te oferecia, junto
às naus dos Argivos, na vasta planície de Tróade? Por que motivos,
pois, ó Zeus, te mostras tão irritado contra ele? (Odisseia, canto I,
p.12-13)

Atena alerta Zeus para o fato de Odisseu ofertar muitas hecatombes e preces aos deuses
e tenta sensibilizá-lo em relação ao futuro do seu protegido, o “todo poderoso” reconhece que
Odisseu é um mortal superior e afirma que irá realizar o pedido da deusa. Esse é o primeiro
passo que a deusa realiza para que Odisseu consiga retornar a sua casa, nesse mesmo canto,
Atena ajuda Odisseu também quando faz seu filho Telêmaco ir a busca do pai, disfarçada de
Mentes ela conta a Telêmaco que o pai dele não está morto e o incentiva a procurar
informações na cidade de Pilo e Esparta.

Quero dar-te um prudente conselho, que, assim o espero,
seguirás. Equipa o melhor de teus navios com vinte remadores e vai
colher informações a cerca de teu pai, há tanto tempo ausente. [...] Se
te disserem que teu pai está vivo, e de volta à pátria, mostra-te firme
ainda um ano, por duros que sejam teus sofrimentos; mas se ouvires
que morreu, que deixou de existir, volta para a terra natal, erige-lhe
um túmulo, rende-lhe todas as honras fúnebres rituais e dá um esposo
a tua mãe. (Odisseia, canto I, p.16-17)

Apesar de saber que o herói Odisseu está vivo, Atena é prudente no seu conselho a
Telêmaco e certeira no modo como impulsioná-lo, pois estava disfarçada e poderia não ser
creditada por ele. Como exposto em versos seguintes “Depositara ela no coração de Telêmaco
decisão e ousadia.” (Odisseia, Canto I, p.17). Essa é um grande marca da deusa de “olhos
garços”: o disfarce. Disfarçada Atena dá conselhos sábios a Telêmaco e assume um papel de
protetora e educadora. Recorrentemente, Atena simula ser uma pessoa mais experiente para
dar seus conselhos. Ainda no que chamamos de Telemaquia, no canto II, Atena também
utiliza do disfarce, mas agora como Mentor para se comunicar com Telêmaco e te instruir:

Telêmaco, de futuro não serás pusilânime nem leviano, se é
que em ti se radicou a bela energia de seu pai. Ah! Como ele era

2 Neste artigo utilizamos a tradução da Odisseia de Antônio Pinto de Carvalho.
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exímio em levar a cabo o que fazia e dizia! Tua viagem não será vão
projeto, nem a ela renunciarás. [...] A viagem que tens em mente não
será retardada mais tempo: acredita em mim, fiel companheiro do teu
pai; vou equipar uma rápida embarcação e estarei a teu lado.
(Odisseia, canto II, p. 24-25)

Constatamos que para despertar em Telêmaco o sentimento de coragem, Atena exalta a
personalidade de Odisseu como cumpridor da sua palavra e cheio de energia. No canto III
ainda disfarçada de Mentor, “a deusa de olhos brilhantes” também incute no filho do herói
Odisseu coragem quando aconselha: “Telêmaco, de ora em diante deves perder a timidez”
(p.28) e apesar dos receios, por ser um conselho de um idoso o rapaz se enche de ânimo para
sondar notícias sobre seu pai. Já no canto IV não é mais em Telêmaco que Atena impõe
ânimo, mas em Penélope:

Tem ânimo! Não te deixes assim invadir pelo temor. A seu
lado, para guiá-lo, está uma companheira, a assistência da qual todos
os homens desejariam, por ser poderosa: Palas Atena. Ela se amerceia
de tuas lágrimas, e me envia junto de ti, para trazer-te reconforto.
(Odisseia, canto IV, p.49)

Penélope estava aflita, pois os seus pretendentes planejavam matar seu filho quando ele
regressasse de Pilo e Esparta, então mais uma vez disfarçada de um mortal, Iftima, a deusa
guerreira apareceu em sonho e acalmou Penélope quanto ao destino de seu filho, e sob a
forma da mortal afirma o seu próprio poder e proteção. A seguir Penélope também indagou a
respeito de Odisseu e com sua prudência peculiar a deusa lhe responde: “Desse outro não
falarei claramente; não te direi se está vivo ou morto. Não é bom proferir palavras vãs.”
(p.49). Essas são passagens em que Atena não ajuda diretamente Odisseu, mas interfere no
seu destino confortando sua esposa e fazendo Telêmaco procurar seu pai, o que faz com que o
adiamento da escolha de pretendentes se realize e Odisseu possua mais tempo para voltar a
sua casa com seu lugar ainda intacto. Atena prepara a volta de Odisseu e persiste em manter a
lembrança dele no pensamento de Penélope e Telêmaco.

No canto V Atena volta a interceder a Zeus para que dê ordem para a ninfa Calipso
libertar Ulisses e deixá-lo seguir sua jornada. Após a ninfa ter feito isso, Poseidon ficou irado,
pois antipatiza Odisseu desde que ele feriu Polifemo, um dos ciclopes que tinha no parentesco
um dos deuses-conselheiros do mar. Então, o deus do mar faz com que ele passe por
atribulações que quase o leva a morte:

Entretanto, Atena, a filha de Zeus, concebeu novo plano. Embargou
a correria dos demais ventos, ordenando-lhes que se acalmassem e
adormecessem; depois, suscitou o impetuoso Bóreas, aplanou as
vagas, para que o divino Ulisses, evitando a morte e as Queres,
pudesse ir juntar-se aos Féaces, amigos do remo. (Odisseia, canto V,
p.57)

Essa é mais uma das intervenções de Atena, se ela não tivesse estabelecido uma
calmaria no mar e vento para que ele conseguisse chegar à terra dos Féaces o destino do seu
herói teria sido a morte. No canto VI a deusa continua a ajudar Odisseu quando em uma de
suas metamorfoses aparece em sonho para Nausícaa sob a forma da filha de Dimante,
convencendo-a a ir lavar roupa na Ilha dos Féaces já que sabia que Odisseu estava para chegar
lá e também dá mais beleza ao herói para impressionar a jovem e fazê-la ajudá-lo. Na
Odisseia também Atena inspira Penélope a tecer o pano durante o dia e desmanchá-la à noite
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para adiar a decisão de escolher algum dos pretendentes e continuar fiel ao seu marido
Ulisses.

Conclusão

Por todos os exemplos deste artigo se nota o caráter tecelã da deusa Atena, não apenas
no sentido da arte ornamental, mas também no sentido metafórico ao qual nos referimos.
Muitas outras passagens, além dos episódios salientados aqui, denotam esse perfil de enredar
os fatos relacionados a Odisseu. Os fios tecidos por Atena se encontram em pequenos atos
quando, por exemplo, Atena faz com que Odisseu seja bem recebido diante de estrangeiros, te
dando assistência a todo o momento e em grandes como fazê-lo escapar concretamente da
morte.

Analisando essa predileção e aproximação, observamos qualidades semelhantes entre
Atena e Odisseu. Odisseu sempre é dito na Ilíada como astucioso ou como: “divo Odisseu no
saber só a Zeus comparável” (canto II, verso 636), engenhoso, ou seja, que sabe articular as
situações de maneira a se favorecer. Da mesma forma, encontramos em Atena um caráter de
esperteza, de inteligência, muitos fatos relacionados a Odisseu e a outros heróis são resolvidos
por ela por causa sabedoria e principalmente pela sua prudência.

“A deusa de olhos glaucos” não auxilia Odisseu em circunstâncias isoladas, mas em
várias formando um conjunto de fios que se atam a fim de construir um tecido único: o
destino de Odisseu. Como vimos no retorno do herói ao seu lar, ao tempo que a deusa ajuda
Telêmaco na busca de seu pai, ela também se dirige a Penélope a fim de reconfortá-la. Estas
ações atadas possuem um único propósito: preparar a volta de Odisseu. Desta forma tanto na
Ilíada quanto na Odisseia Atena transparece uma predileção e proteção desse herói homérico,
um herói que em muitos aspectos se assemelha a ela e que também denota devoção por sua
ajuda.
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SOB O JUGO DA HÁBIL DE OLHOS BOVINOS:
REPRESENTAÇÕES DA DEUSA HERA NA ILÍADA

Daynara Lorena Aragão Côrtes1 (UFS)

Iasmim Santos Ferreira2 (UFS)

Em meados do século VIII a.C., foi composta a obra inaugural da produção literária
da Antiguidade Clássica: Ilíada, cuja autoria atribui-se a Homero. Esse poema épico, por
meio da valorização dos feitos heroicos, representa a realidade social – caracterizada pela
ascensão do conhecimento e domínio grego – e os valores ideológicos presentes no período
da Guerra de Tróia. Funde-se a compilação da cultura oral e a narrativa histórica à
construção da estética poética, o que possibilita vislumbrar a relação dos aspectos estéticos
e contextuais dos cantos. Ao mesmo tempo em que os interesses e os anseios são
exemplificados, personifica-se os ideais heróicos e as fraquezas do homem, numa tentativa
de reflexão a respeito dos motivos provocadores das ações, o que nos instigou, portanto,
uma leitura mitológica e filosófica do comportamento e interesse humano.

As direções condutoras do presente trabalho são as seguintes: a importância dos
deuses, em específico do comportamento da deusa Hera até desembarcar na sua
intervenção na guerra; a relação dialógica entre a criação literária e a sociedade. A escolha
pela hábil deusa Hera se dá porque, além de exprimir o valor da união, desempenha um
comportamento orgulhoso, obstinado e ciumento. Na mitologia grega, ela é a deusa do
casamento, filha de Crono e Réia, irmã mais velha e esposa de Zeus (principal deus do
Olimpo e suprema divindade do panteão grego), que representa a figura incentivadora do
núcleo familiar, da preservação da raça e do alicerce da sociedade que se permeava através
da união conjugal. Logo, é possível afirmar que a cultura oral mitológica, suas crenças
religiosas e sua abordagem na criação literária, manifestam-se através do interesse moral e
civilizatório, apresentando, pois, a busca ao direcionamento dos desejos individuais e a
reflexão da organização social.

Mas, como é descrita a deusa Hera? Jovem mulher, severa, com um diadema na
cabeça, vestida de túnica nobre, com um cetro na mão, seu atributo era um pavão, suas
plantas: o helicriso, a romãzeira e o lírio. Além disso, ciumenta, ardilosa, representante e
protetora do matrimônio. Seus epítetos são: a de braços muito alvo, ou nobre de braços
luzentes, cândidos braços; rainha dos deuses; magnífica de olhos bovinos ou magnânima
de olhos bovinos; ou apenas magnífica; a de trono dourado; augusta ou augusta do trono
dourado; de voz poderosa; a de trono de ouro; fautora de enganos.

Na cultura romana, Hera foi assimilada como deusa Juno, fusão que ampliou e
confundiu os traços característicos de ambas. Vários epítetos lhe foram concedidos: Juno
Lucetia (luz celeste), Juno Pronuba (regia a realização do casamento), Juno Lucina (do
parto), Juno Ossipagina (fortificava o feto), Juno Rumina (fazia da mãe uma boa nutriz),
Juno Populonia (multiplicação dos povos), Juno Sospita (aliviava a mãe do peso da
criança). Para tanto, este emaranhado define os diversos aspectos e ramificações das
diversas de Hera, uma para cada momento na vida da mulher.

1 Graduanda em Letras-Português licenciatura, Campus Professor Alberto Carvalho, da Universidade
Federal de Sergipe. Bolsista CAPES/PIBID/LETRAS.

2 Graduanda em Letras-Português licenciatura, Campus Professor Alberto Carvalho, da Universidade
Federal de Sergipe. Voluntária no projeto A comicidade na Literatura Brasileira do século XX com
orientação da Profa. Dra. Jacqueline Ramos.
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Ainda no tocante às especificidades atribuídas a Hera, uma delas ganha relevo:
símbolo de incentivo do principal núcleo fundamental da organização social da cultura
clássica, isto é, o casamento. Considerando o casamento como eixo de toda a sociedade,
vê-se na obra homérica uma densidade do amor, Philia (amor entre amigos), Ágape
(divino) e Eros (ligado às relações sexuais). A prova disso é a união entre os deuses Hera e
Zeus a fim de simbolizar o poder que ambos tinham em servir como espelho para os
humanos, haja vista a semelhança nas virtudes e defeitos, diferenciando apenas no fato de
serem imortais.

Há relatos e indícios de que a união entre a hábil de olhos bovinos e Zeus tenha se
iniciado quando Crono reinava sobre o universo e antes da guerra contra os Titãs. Dessa
união nasceram Hefesto, Ares, Ilitia e Hebe. Assim sendo, Ilíada revela que esses dois
deuses, Hera e Zeus, uniram-se matrimonialmente no cimo da Ida, na Frígia, e não no
Jardim das Hespérides que é símbolo da fecundidade como afirmam alguns mitógrafos.

O romance se inicia quando Zeus declara-se a sua irmã e ela o recusa, pois não
pretendia ser mais um caso do deus apaixonante. Astuto, o deus supremo do Olimpo
transformou-se em um pássaro triste quase morto para a hábil de olhos bovinos aquecê-lo.
Mas, nesse momento, há o clímax da situação: quando percebeu que foi violentada,
deparou-se com a presença dos deuses na cerimônia em que a esposou, ou seja, tomou-a
em casamento. Aqui, é de se notar dois pontos: o fato de a lua de mel durar trezentos anos
e o banho na fonte de Cánatos, em Náuplia, que devolveu-lhe a virgindade.

Desse modo, por ser a esposa legítima de Zeus, a hábil legitimou-se como figura
central na representação à proteção do casamento. Os ciúmes, por sua vez, são percebidos
em seu temperamento. Ela age não só contra as mulheres e deusas que seu esposo a traía,
mas com os filhos nascidos dessas infidelidades, tal como podemos ver nos dozes trabalhos
atribuídos a Hércules.

Há um fato curioso quanto a cegueira de Tirésias, há uma versão em que esse ao ver
Atena tomando banho e ela o cega, entretanto, há outra que atribui à culpa a Hera. Conta-
se que Tirésias ao ver duas cobras copulando, separou uma e matou a fêmea, ficando sete
anos no corpo de mulher, Por conseguinte, ao ver novamente duas cobras coabitando
separou-as e dessa vez matou o macho, voltando ao corpo de homem. Logo, Hera e Zeus
estavam discutindo quem teria mais prazer na relação sexual, homem ou a mulher.
Chamaram Tirésias para dar esta explicação, visto que ele havia tido ambas as
experimentações, ele por sua vez disse que de dez unidades de deleite o homem sentia
uma, enquanto as mulheres sentiam nove. Por ter revelado um importante segredo
feminino, Hera ficou furiosa e castigou-o com a cegueira. Zeus para compensá-lo deu-lhe o
dom da adivinhação.

Para pensar a representação de Hera, é preciso levar em conta o seu percurso dentro
da Ilíada. No primeiro canto, encontra-se a discussão dela e Zeus (531-570, canto I),
motivada pela desconfiança ao ver a conversa que seu esposo mantivera com Tétis, filha
do senhor mar, a qual foi pedir proteção ao seu filho. Na verdade, a interseção de solicitar
ao supremo motivava-se a favor dos troianos, daí a necessidade de tudo ocorrer longe dos
olhos de Hera. E isto ocorre por um motivo: o favorecimento dos cidadãos de Tróia não
agrada a Hera porque ela estava ao lado dos gregos, junto à Atena, Poseídon, Hermes e
Hefesto. Eis o exemplo:

Qual dentre as deusas doloso contigo tramou novos planos? Sempre
do agrado te foi entreter clandestinas conversas quando acontece achar-me
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distante. Jamais te resolves a revelar-me uma parte sequer do que na alma
ponderas. (Ilíada, canto I, v. 540 ao 5433).

Hera exige saber o segredo, ao passo que Zeus o escondia. O supremo deus
prossegue sem contar nada a esposa sobre a conversa que teve com Tétis, afirmando que
“Alma danada hás-de sempre sondar-me com tuas suspeitas! Mas coisa alguma consegues
com isso senão afastar-te cada vez mais do meu peito [...]” (Ilíada, canto I, v. 561 ao 563).
Todavia, Hera, com a sua personalidade ardilosa, provoca tensão antes do banquete, que,
por sua vez, com as palavras afáveis do seu filho Hefesto, tudo volta ao clima festivo, e ao
anoitecer, Zeus e Heras encontram-se no leito nupcial.

Já no canto II, do verso 1 ao 49, é rápido o relado feito a deusa de olhos bovinos. A
esposa astuta consegue convencer os deuses do Olimpo que se ausentem para a invasão da
força grega comandada por Agamenon contra Tróia. A intenção era deixá-los
desamparados para serem pegos de surpresa, como nos mostra o seguinte trecho: “os
deuses do Olimpo cindidos não mais se encontram, pois Hera afinal conseguiu convencê-
los com suas súplicas” (Ilíada, canto II, v. 13 ao 15). Os troianos, contudo, percebem a
estratégia e preparam-se.

No canto IV, nota-se um fato curioso: em uma nova discussão com Zeus, ao unir-se
com Atena para exterminar os troianos, Hera persiste na defesa do Aqueos (gregos). Numa
das falas de Zeus, ele questiona o porquê da fúria da hábil, expondo a sua feição pelos
cidadãos de Tróia por nunca faltarem com devoção a sua divindade. Eis os dois versos:
“Em meus altares jamais sacrifícios condignos faltaram nem libações nem perfumes as
honras em suma devidas.” (Ilíada, canto IV, v. 48 e 49).

Hera reitera o sentimento odioso pela cidade e o seu poder, tal como podemos
visualizar: “Sou também deusa imortal e a ascendência que tens também tenho filha mais
velha de Cronos deidade de mente tortuosa.” (Ilíada, canto IV, v. 58 e 59). Nesse
momento, Hera mostra a personalidade ardil, involúvel, sobretudo, sólida que não muda de
opinião tão facilmente, persistindo assim a favor dos gregos na guerra.

O desejo em eliminar os troianos era tão latente que Hera e Atenas fazem com que
Diomedes fira Ares, seu próprio filho, com o intuito de tirá-lo da guerra. Tal fato se
desdobra porque Ares passou a defender os troianos depois de ser convencido por Afrodite.
Nesse aspecto, Hera sustenta o furor em detrimento do sentimento materno, num espírito
de guerrilha interpelado à rainha dos deuses.

Nesses cantos, há o desencadeamento das ações da deusa até a intervenção na guerra,
mas a partir do canto XIV a figura feminina, astuta e sedutora, desabrocha. Ou seja: ao se
preparar para conquistar Zeus, pede ajuda a Afrodite e utiliza os melhores utensílios,
dentre eles o vestido feito pelas mãos da deusa Atena. Mediante a articulação, Hera
prende-o no quarto jamais conhecido por outro deus do Olimpo, adormece-o e, com seus
atributos sedutores, conquista-o. Eis a comprovação:

Após ter entrado no tálamo a porta brilhante ela fecha.
Primeiramente com ambrosia lavou todo o corpo excitante para
deixá-lo sem mancha passando na cute em seguida óleo divino de
tanta fragrância dotado inefável que só com ser agitado no sólio de
bronze de Zeus o céu e a terra deixava de pronto por ela
impregnado. Logo que os membros venustos de ungir acabou Hera
augusta e de pentear os cabelos as tranças brilhantes ajeita belas de
ver e divinas que o rosto imortal lhe emoldavam. Cinge depois as

3 As traduções da Ilíada utilizadas nesse trabalho são de Carlos Alberto Nunes.
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magníficas vestes que Atena lhe havia com diligência tecido
adornando-a com muitos recamos e com fivela dourada prendeu-a
na frente do peito. O cinto passa em seguida enfeitado com cem
belas franjas e nas orelhas de furos bem feitos coloca pingentes
cada um com tríplice gema ofuscante de graça indizível. De brilho
igual ao do Sol era o véu de feitura recente com que a magnífica
deusa cobriu o semblante divino. Calça a seguir as formosas
sandálias nos pés delicados. (Ilíada, v. 169 ao 186, canto XIV).

Tais artifícios fazem com que os gregos e os troianos mudem de posições no decorrer
do conflito. Agora, isso acontece porque Hera, com seus meandros multifacetados,
consegue cativar e adormecer o deus Zeus por um longo momento até favorecer os gregos
que guerreavam contra os troianos desprotegidos. Nota-se a figuração da importância da
mulher dentro dum contexto patriarcal, pois, por ser deusa e despojar de poderes, a mulher
ocupa uma posição social importante na mediação da história da Guerra de Tróia. Sendo
assim, a figura feminina nesta passagem ocupa uma posição social importante, no entanto,
reservada que colabora com as decisões por intermédio dos seus artifícios femininos
atribuídos no leito nupcial com o seu esposo. Dessa maneira, a mulher desde a antiguidade
clássica mostrou fundamental importância social, tendo em vista que participava das
decisões nas quais envolvia interesses gerais e que os modificava de acordo com os seus
interesses.

Por um lado, essa cena pode ser vista pelo ponto de vista cômico. Neste caso, o uso
da sedução não é para atrair Zeus amavelmente, mas colocada em plano pelas questões
políticas. Portanto, é uma sedução mascarada pela astúcia.

No que diz respeito à astúcia de Hera, ela é ainda mais evidenciada durante a
negociação que ela faz com Sono. Oferece-lhe um trono de ouro maciço feito pelo filho
Hefestos – construindo para vingar o seu abandono quando pequeno – e a mais moça das
Graças para casar-se com ele após cumprir o combinado, adormecer o tão supremo deus do
Olimpo.

Em uma análise psicológica e comportamental dos feitos da deusa Hera, é possível
perceber a organização do mito e as relações estabelecidas entre as personagens. São
pontos sustentadores da compressão das relações, principalmente da reflexão a respeito do
comportamento humano quando se dispõe a algo do seu interesse, é claro. Reporta-se à
Antiguidade Clássica, quando, na verdade, para construir a nossa própria história, somos
deuses e heróis, utilizando estratégias rumo à consolidação do desejado.

Para evidenciar tal conquista, antes de despojar nos braços da sua esposa, Zeus
confidencia tê-la como a única mulher a qual despertou paixão violenta, como mostra o
excerto:

Hera bem podes adiar algum tanto a visita que dizes. Ora
subamos ao leito e os prazeres do amor desfrutemos. Nunca uma deusa
ou mulher fez nascer-me paixão tão violenta como a que o peito me
invade nesta hora e o subjuga inundando-o. (Ilíada, v. 313 ao 316, canto
XIV).

A astúcia, a sensualidade e a obstinação caracterizam a figura de Hera. Logo, como
não provocar aproximações com o leitor? Vislumbrando essa representação, o status social
da mulher na Antiguidade Clássica foge da invisibilidade estabelecida: a mulher não podia
ocupar postos importantes, tendo em vista que a Grécia era um local governado e regido
por homens. Entretanto, essa leitura de gênero não era preocupação do período. Mesmo
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assim, nesse aspecto, para o leitor leigo da Ilíada, a obra propõe a inversão dessa imagem
cristalizada em uma análise contemporânea, dando às deusas posições importantes, que já a
mantinha comparada aos humanos mortais, bem como a sua participação indireta que pode
culminar em ações determinantes para os acontecimentos da Guerra de Tróia, como é o
caso da deusa Hera.
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A COMÉDIA GREGA LISÍSTRATA, DE ARISTÓFANES:
MUITO ALÉM DA GARGALHADA

Rosana Araújo da Silva Amorim1

A ateniense Lisístrata, que segundo a pesquisadora Eva Cantarella, em La Calamidade
ambígua, Condicion e Imagen de la Mujer en la Antigüedad Griega e Romana, significa, “a
que dissolve os exércitos” (CANTARELLA, 1996, p.120-121), reúne-se com vizinhas e
mulheres de diversas cidades gregas, inclusive Esparta, importante salientar que essa era a
cidade inimiga de Atenas, com o objetivo de por um fim à guerra do Peloponeso (431-404
a.C.). A personagem propõe uma greve de sexo que, para os autores Oliveira e Silva (1991, p.
8), é uma “intervenção política no sentido de ação integrada na vida da comunidade”. No jogo
proposto de sedução, a trama se finaliza com a vitória das mulheres e um acordo entre as
cidades inimigas Atenas e Esparta. Aristófanes apresenta uma obra pacifista, na qual se
detecta a discussão de temas como a paz, o papel das mulheres, a democracia, amor à pátria e
os problemas da Guerra do Peloponeso. Ainda para os autores supracitados,

Lisístrata é, antes de mais, uma personagem utópica, dotada de
qualidades que habitualmente se associam ao arsenal masculino:
corajosa e decidida, inteligente e imaginativa, capaz de defender, com
argumentos sólidos, um plano arrojado e controverso. Em toda esta
força de uma personalidade de comando, contrasta com as
companheiras, mulheres comuns, a quem só um pulso tirânico pode
conduzir na via do êxito (OLIVEIRA e SILVA, 1991, p.226).

A personagem homônima expõe as razões pelas quais acredita que as mulheres são
melhores que os homens para resolver conflitos. Explica ao Coro de Velhas os tremendos
esforços que tem de fazer para impedir que as mulheres entrincheiradas na Acrópole escapem
e se confraternizem com o inimigo. Depois de impedir diversas fugas, Lisístrata lê uma
profecia que assegura a vitória às mulheres, desde que se mantenham firmes em seu
propósito. Aristófanes propõe que a comédia apresente a vida, naquela época, de uma forma
natural, mostrando através do riso uma maneira de educar:

Compreende-se, desse modo, que a vida da pólis apareça
como referente natural da comédia, e que o autor assuma
explicitamente, como finalidade da obra, a intervenção social,
isto é, que, para além de provocar o cômico, o autor intente
‘ensinar’ e ‘censurar’. Ou, por outras palavras ‘elogiar’ e
‘vituperar’ OLIVEIRA E SILVA (1991, p.8).

Aristófanes promoveria, na comédia Lisístrata, através do riso, a educação para a paz.
Surge então uma proposta de paz, pois em Esparta e nas demais cidades todos os maridos
estão na mesma situação. Ao final, todos se entendem e fazem as pazes. Os representantes de
Esparta se encontram com os representantes de Atenas, Lisístrata intermedeia o acordo para a
paz e atenienses e espartanos comemoram o fim da guerra.

1 Mestranda em Literatura e Cultura UFBA/BA. E-mail: rosanasilvaamorim@bol.com.br
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Lisístrata é a primeira protagonista feminina da comédia antiga, apresentada com
características de um general que conduz o seu exército para determinado fim. Nessa trama,
Aristófanes desde o início atribui à personagem os supostos interesses femininos que tinha,
isto irá diferenciá-la das demais companheiras conforme comenta os autores Oliveira e Silva,
em O teatro de Aristófanes (1991, p.227). “[...] está só, em cena, a aguardar a chegada tardia
das companheiras. A impaciência, perturbação, excitação que transparecem do seu semblante
distinguem-na do desinteresse e indiferença que se pressente na ausência das amigas”.
Podemos notar essa ansiedade da personagem no excerto abaixo:

LISÍSTRATA: Se elas tivessem sido convocadas para o culto
ao Deus do Vinho ou de Pã, ou para visitar a rainha do amor, não
conseguirias abrir caminhos nas ruas, com tanto pandeiro. Mas, agora
não há aqui uma única mulher [...] exceto a minha vizinha. Ei-la que
se aproxima. (ARISTÓFANES 1998, p. 13)

Vemos desde o inicio que Lisístrata já apresenta características atípicas as mulheres da
sua época, pois reflete sobre sua condição de mulher, sobre as posturas tomadas pelas outras
mulheres, estabelece juízo de valor e articula-se de forma autônoma.  No decorrer da leitura
da comédia deparamo-nos com a entrada da vizinha, chamada Calonice, a partir desse
momento, Lisístrata estabelece um diálogo acerca do comportamento das mulheres e também
sobre os artifícios que as mesmas têm que utilizar para conseguir o que desejam como
podemos ver:

LISÍSTRATA (com tristeza):2 Ah, Calonice, dói-me o
coração! Sinto-me tão aborrecida conosco, mulheres! Eis que entre os
homens temos fama de ser falsas...

CALONICE: E com toda a razão, palavra de honra!
LISÍSTRATA: ... mas, quando são convidadas a vir aqui,

discutirem um assunto de muita importância, não aparecem de modo
algum.

CALONICE: Hão de vir sim, querida. Sabes muito bem que
não é fácil para uma mulher sair de casa. Uma está trabalhando para o
marido, outra tem de vigiar a criada, outra tem de fazer o filhinho
dormir, ou dar-lhe banho ou comida.

LISÍSTRATA: Mas, afinal de contas, há coisas mais
importantes do que essas todas (ARISTÓFANES 1998, p. 13).

Conforme o diálogo exposto, observamos uma tensão entre o ponto de vista
Lisístrata e a vizinha Calonice, ambas, veem por ângulos diferentes a situação. A primeira
acredita que as competências femininas extrapolam as funções domésticas - mãe, esposa,
parceira, subserviente ao marido - mas também, como articuladora política. Já a segunda
representa aqui, todas as mulheres e a mediocridade de seu pensamento reflete a reprodução
dos conceitos estigmatizados. A mulher, naquela época, era subjugada, portanto o seu
comportamento submisso é tido como algo natural, quando, na verdade, ele decorria de uma
imposição que se cultivava na sociedade ateniense. Inferimos que no discurso da personagem

2 As rubricas que aparecem no texto Lisístrata de Aristófanes são do tradutor David Jardim Júnior, visto que
os textos antigos não possuíam didascálias.
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Calonice, os instrumentos das fraquezas femininas como também as obrigações que as
mulheres tinham que cumprir no dia-a-dia, relatadas de uma forma natural, estão basicamente
dentro do contexto histórico grego.

Diferente de outros autores, Aristófanes, em sua peça, possibilita a voz à personagem
feminina, como também as ações que a colocam em papel de liderança em relação às outras
mulheres. Não podemos esquecer que liderança e autoconfiança são características
masculinas, afinal, eram os homens que tomavam todas as decisões. A peça também aborda
uma particularidade apresentada pelo poeta, as mulheres gostavam de sexo. Apreciavam
manter relações sexuais com seus respectivos maridos, percebemos nitidamente no trecho
seguinte, quando Lisístrata, propõe as armas da luta:

LISÍSTRATA: Eu vou dizer-vos, em claras e simples palavras.
Minhas amigas, se quereis obrigar os nossos homens a fazer a paz,
deveis passar sem...

MIRRINA: Sem o quê? Dize-nos!

LISÍSTRATA: Aceitais?

MIRRINA: Aceitamos, mesmo que nos mate.

LISÍSTRATA: Muito bem, então. Deveis passar sem sexo,
absolutamente. (Consternação geral) Por que estais assim? Aonde
ides? Por que estais tão pálidas? Por que essas lágrimas? Aceitais ou
não? O que significa essa hesitação?

MIRRINA: Não farei isso! Deixa a guerra continuar!

CALONICE: Nem eu!  Deixa a guerra continuar!

LISÍSTRATA: É mesmo, linguadozinho? Não estava disposta
agora mesmo a te deixares partir pelo meio?

CALONICE: Qualquer outra coisa que quiseres. Estou
disposta até a caminhar no meio do fogo. Qualquer coisa, contanto
que não seja aquilo. Nada há de igual, querida.

LISÍSTRATA (a Mirrina): E tu, o que dizes?

MIRRINA (sensivelmente aborrecida): Eu também estou
disposta a caminhar no meio do fogo. (ARISTÓFANES 1998, p. 16-
17).

A citação traz algo inusitado que é o desejo sexual feminino negligenciado por uma
sociedade que só se preocupava com os anseios e necessidades masculinas. Logo, a comédia
aborda o fato das mulheres gostarem de sexo. Todavia, apesar do desejo, essas mulheres
demonstram a capacidade de analisar situações políticas, de organização coletiva e
intervenção social.

Outro ponto significativo no enredo da peça é a participação direta da espartana
Lampito com um discurso mais contundente, em relação às outras mulheres, conduzindo
Esparta na greve de sexo. Entre Lampito e Lisístrata, há um paralelismo discursivo, pois,
enquanto Lampito configura a imagem de líder em Esparta, Lisístrata representa em Atenas.
Podemos verificar no discurso de Lampito, sua disposição em fazer qualquer sacrifício para a
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promoção da paz. Este trecho revela a imensa criatividade de Aristófanes em colocar as duas
cidades-estados rivais para dialogarem através de duas mulheres:

LISÍSTRATA: Ó raça vil e amaldiçoada! Não é de se admirar
que façam tragédias a nosso respeito. Não passamos de parceiras
sexuais. Mas tu, minha cara amiga espartana, se tu sozinha ficares
comigo, a nossa empresa poderá ser bem-sucedida. Votarás comigo?

LAMPITO: É muito cruel para uma mulher, não há dúvida,
dormir sem a companhia de um homem. Mas, de qualquer maneira,
precisamos de paz.

LISÍSTRATA: Ó caríssima amiga! És a única mulher aqui
(ARISTÓFANES 1998, p. 17).

Notamos no dialogo um sentimento solidário e empático entre as personagens, e
através das identidades de Lisístrata e Lampito conseguimos compreender a natureza
discursiva de Aristófanes. Lisistrata traduz Atenas, sua cultura. Enquanto, Lampito representa
Esparta, sua capacidade militar. O discurso vivo e latente do sujeito social é historicamente
constituído na peça, que se faz ‘ouvir’ ao longo do tempo. A comédia afirma a valorização do
discurso pacifista, mesmo que para isso utilize máscaras feministas. Esses atributos podem ser
vislumbrados à medida que estão dispostas a qualquer coisa para acabar com a guerra e trazer
seus respectivos maridos de volta.

Assim, juntas, sob perfis diferentes, formatam uma estratégia que tem por
finalidade estabelecer a greve de sexo, consolidam seu objetivo através de um juramento
coletivo. Diferente dos homens, que usavam sangue para oficializar um acordo religioso, as
mulheres, ao invocarem os deuses, juravam com o vinho. Conforme cita Oliveira e Silva
(1991, p.213) “Aristófanes soube recuperar esses padrões, de modo a purificar e
intelectualizar gradualmente uma estranha representação, sem, contudo, deixar esvair-se-lhe o
cômico burlesco ou reduzir-se a sua intensa vitalidade”.  Esse ato mostra-nos uma
característica impar da mulher: não ser violenta.  A não-violência não se tornou sinônimo de
passividade, porém de paciência e inteligência como se nota no excerto abaixo:

CALONICE: O quê, então? Como vamos jurar?

MIRRINA: Vou vos dizer: coloquemos uma grande malga
negra, de cima para baixo, e depois sacrifiquemos ... um odre de vinho
tasiano. E depois juremos.... não derramaremos uma única gota de
água.

LAMPITO: Ótimo! Como gosto desse juramento!

LISÍSTRATA: Alguém traga uma malga e um odre de vinho.

(uma escrava prepara tudo para o sacrifício)

CALONICE: Vede, minhas amigas! Que grande jarra! Eis uma
coisa que me dá gosto fazer. (pega a malga)

LISÍSTRATA: Colocai-o e pondes as mãos em nossa vítima.
(Enquanto Calonice coloca as mãos no odre). Ó Dama da Persuasão e
querida taça do Amor, graciosamente preparada para receber este
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sacrifício de nós mulheres. (Derrama o vinho na malga)
(ARISTÓFANES 1998, p. 18).

Nesse contexto, vemos o cunho pacifista da mulher, Aristófanes denuncia as
crises nas estruturas das cidades-estados e faz um apelo pela paz. A voz do texto é a voz do
autor, ele usa a personagem Lisístrata como um recurso direto, um discurso fundamentado
nos ideais que acreditava. O autor apresenta uma personagem que estava determinada a
provar a competência das mulheres para solucionar um problema que também a afetava.

Duarte (2000) considera a comédia Lisístrata de Aristófanes como a primeira grande
obra pacifista da história da qual se tem notícia. A presença da instauração de um governo de
mulheres, entretanto este governo era pontual e não permanente, pois visa tão somente
restabelecer a ordem naquele determinado momento em que as cidades encontravam-se na
Guerra do Peloponeso, uma das guerras mais longas da história. A personagem Lisístrata
promove a discussão de temas tão sérios e difíceis quanto os de hoje. Aborda a questão da
paz, das mulheres, da democracia, das questões éticas e do valor das guerras. A obra promove
o discurso pacifista, desenvolvido por mulheres, pois, para o poeta, as mulheres poderiam dar
contribuições necessárias para o desenvolvimento da pólis, como é observado no trecho:

MAGISTRADO: Pensais que é possível resolver todos esses
tremendos negócios como se fossem novelos de lã e fusos?

LISÍSTRATA: Se vós, homens, tivésseis juízo, tratareis os
vossos negócios de Estado da mesma maneira que tratamos os nossos
trabalhos de lã.

MAGISTRADO: Como assim?

LISÍSTRATA: Em primeiro lugar, devereis fazer com a cidade
o que fazemos quando lavamos a lã para tirar a sujeira: procurar
agarrar e expulsar da cidade todos esses patifes que andam por aí; e
também cardar para fora todos aqueles que andam intrigando para
conseguirem cargos públicos, arrancando-lhe a cabeça. Depois, cardai
a lã, toda ela, no cesto da boa vontade, misturando todos os
alienígenas que vivem aqui e os estrangeiros leais e todo aquele que
estiver devendo ao Tesouro; e considerai todas as nossas colônias
guardadas como remanescentes; de tudo isso arrecadai a lã, formando
um grande novelo, e, depois, tecei um forte manto para a democracia
(ARISTÓFANES 1998, p. 29).

Esse momento da comédia é crucial, pois apresenta um diálogo entre um homem
(categoria superior – Magistrado) e uma mulher (inferior – submissa) e durante a
interlocução, a parte considerada inferior se utiliza do discurso dominante, apresentado pela
suposta superioridade masculina, descontruindo as concepções preestabelecidas. O recurso
linguístico adotado pela protagonista parte das atividades desenvolvidas pelas mulheres para
fundamentar uma nova proposta de gestão a ser exercida pelos homens. Com isso, prova sua
equidade perante aquele que a diminui. Aristófanes na sua comédia, tanto embaralha quanto
reconfigura as posições sociais ao apresentar uma protagonista que nega provisoriamente a
imagem da esposa ideal. Logo, a negativa da oferta de satisfação sexual ao marido e a atuação
restrita ao ambiente doméstico, perpassa pelo texto como um recuso de organização estatal a
fim de estabelecer a paz, reconfigurando a harmonia no ambiente familiar.
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Em relação à primeira negação (a do ato sexual), a personagem explica que através da
aparência e fazendo uso da arte da sedução, as mulheres conseguirão o que desejam. Como
observamos:

LISÍSTRATA: São justamente essas coisas mesmas que espero que
nos salvem: essas vestes de seda, esses perfumes, essas sandálias, o
rosto pintado, as blusas de gaze (ARISTÓFANES 1998, p. 14).

Nesse excerto a mulher mostra consciência de seus atributos, os adornos utilizados na
sedução são na verdade uma arma de conquista para os seus objetivos. Partindo de sua
potencialidade considera que ao negar o sexo, nega ao homem o direito de gerar cidadãos, e
consequentemente, ao propor a tomada da Acrópole, nega a função de cuidar do ambiente
doméstico. Com isso, mostra sua importância ao Magistrado e fundamenta sua concepção de
que as mulheres são capazes de interferir em questões públicas e suas habilidades não se
reduzem apenas ao lar.

MAGISTRADO: Mas o que fareis?

LISÍSTRATA: Que pergunta! Nós próprias vamos administrá-lo.

MAGISTRADO: Vós, administrar o tesouro?

LISÍSTRATA: O que há de estranho nisso? Nós não
administramos o dinheiro do lar para vós? (ARISTÓFANES, 1998, p.
26).

Ratifica novamente sua competência, pois quando colocada na berlinda sobre sua
capacidade de administração, apresenta essa função como algo corriqueiro, visto que, já
administra todo o dinheiro da casa. Desta forma se sobrepõe ao discurso masculino, o qual se
utiliza de uma linguagem de zombaria.

Durante a leitura percebemos algumas peculiaridades, desde a escolha dos nomes,
Aristófanes demonstra o quanto a comédia está embebida de sexo. O nome da personagem
Mirrina sugere a palavra grega mirton que significa órgão sexual feminino, enquanto que o
nome da personagem Cinésias está relacionado com “[...] o verbo grego quinein = mover-se,
e, portanto, praticar o ato amoroso” (ARISTÓFANES, 1998, p.13). Notamos, claramente, a
presença do elemento sexo relacionado à fantasia amorosa neste trecho e, sobretudo,
percebemos com maior intensidade no diálogo entre Mirrina e o marido Cinésias:

MIRRINA: Está bem, então. Vou trazer uma cama.
CINÉSIAS: Não, não! O chão mesmo serve.

MIRRINA: Não pelos deuses do céu! Mesmo mau como és, não
vou te deixar deitar no chão duro.

CINÉSIAS: Ela realmente me ama. Vê-se logo.

(Entra na Acrópole).

MIRRINA (voltando com uma cama): Pronto! Agora trata de
deitar logo. Vou só tirar a roupa. Mas... . agora e que estou vendo: é
preciso trazer um colchão.

CINÉSIAS: Que tolice! Não faço questão de colchão.

MIRRINA: Precisa, sim. Sem colchão fica muito duro.
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CINÉSIAS: Dá-me um beijo.

MIRRINA (beijando apressadamente): Toma!

(Sai).

CINÉSIAS (preocupado e deleitado ao mesmo tempo): Oh!
Volta bem depressa!

MIRRINA (voltando com um colchão): Pronto o colchão.
Deita nele. Vou tirar a roupa agora... mas... É isso! Estás sem
travesseiro.

CINÉSIAS: Não quero travesseiro!

MIRRINA: Mas eu quero!

(Sai).

CINÉSIAS: Burlado outra vez, exatamente como Hercules e o
seu jantar!

MIRRINA (voltando com o travesseiro): Está aqui. Levanta a
cabeça. (falando consigo mesma,  imaginando mais alguma coisa para
atormentar o marido). Não falta nada?

CINÉSIAS: É claro que não falta! Vem, meu amor!

(ARISTÓFANES 1998, p. 38-39).

Após as idas e vindas da personagem Mirrina tentando Cinésias, percebemos que o
autor procurou demonstrar um contexto conjugal amoroso, na perspectiva do riso, da
comicidade de maneira que a mulher utiliza todos os seus recursos para seduzi-lo, como:
sensualidade, astúcia, engodo, perspicácia, para denotar sua importância na vida do cônjuge e
sua prole.

Com base na análise da comédia ressaltamos a posição de Arêas que acrescenta outras
informações específicas do gênero, definindo-o, analisa as mais diversas considerações acerca
da noção do cômico e considera que:

Ora, a comédia necessita, justamente, estabelecer cortes para a
distância crítica; um de seus alvos é o de repensar as convenções. Isto
não significa uma volta à naturalidade, mas, ao contrário, daí resulta
seu caráter altamente convencional. Sua ‘rigidez’ tem a função de
apontar que ‘aquilo é teatro’ e não ‘a verdade’. A impulsão à
repetição, o multiplicar simétrico dos pares cômicos (contra a
individualidade trágica), reforçam essa característica de jogo, assim
como a marionete, ou certa mímica de farsa, estilizam o próprio
movimento, mostram como ele é feito (ARÊAS, 1999, p. 31).

Podemos observar, dessa maneira, que o gênero comédia possui como uma de suas
características justamente a de “contrariar a ilusão” (ARÊAS, 1999, p. 31). Em alguns trechos
da comédia Lisístrata, percebemos que ocorre uma quebra da ilusão proporcionada,
especialmente, pela presença da parábase. A parábase é uma pausa na ação da peça, que
conforme define Pereira (1993, p. 442) “é colocada no centro da peça, que derruba por um
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tempo a ilusão dramática – o coro de vinte e quatro coreutas, tira as máscaras e vem a frente,
dirige-se ao auditório [...]”.

Por possuir caráter pedagógico nesses comentários em que as cenas que se passam não
são ‘teatrais’, mas sim, ‘reais’ possibilita ao leitor/espectador da obra uma ligação única entre
o mundo ficcional trazido pelo teatro e o mundo dito ‘real’, também apontado pela obra
dramática. Portanto, a parábase é uma seção de natureza puramente coral da comédia antiga.
“[...] Durante a parábase o coro avançaria em direção aos espectadores e pronunciaria os
versos olhando para eles”. (DUARTE 2000, p.32)

Em Lisistrata, a composição do coro é dividida em duas partes, uma parte é
composta pelas mulheres encarregadas pela protagonista de tomar a Acrópole, que é a parte
sagrada da cidade, construída nas partes mais altas do relevo da região; e impedir o acesso das
autoridades ao tesouro. A outra parte é formada por homens velhos demais para a guerra, mas
prontos para combater essa ameaça e estabelecer a ordem na cidade.

Na parábase, a iniciativa de aconselhar a cidade é manifestada, em especial, na
fala das mulheres:

CORO DAS MULHERES (cantando):

Ouvi, cidadãos de Atenas,

Palavras úteis ao Estado,

Pois na verdade esse Estado

Amparou soberbamente

Toda a minha mocidade

Aos sete anos conduzi

Aquela caixa sagrada;

Depois fui dama-moleira,

Moendo no santuário,

E nas ruas desfilei

Levando um cesto e figos.

CHEFE DAS MULHERES: Então não estou em condições em
dá bons conselhos à cidade?

Não leveis a mal o fato e eu ter nascido mulher, se contribuo
com melhor do que as nossas dificuldades presentes. Pago os meus
impostos, pois contribui com HOMENS. Vós, porém, velhos idiotas,
não contribuís com coisa alguma, e, depois de esbanjar o nosso
tesouro ancestral, fruto as Guerras Pérsicas, não dais qualquer
contribuição em troca. E agora, por vossa causa, estamos enfrentando
a ruína.

O que estais resmungando? Se me irritares, tiro esta sandália
bem dura, bem grosseira e (batendo no CHEFE DOS HOMENS) te
bato na fuça! (ARISTÓFANES, 1998, p. 31).
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Percebemos que nos versos introdutórios o coro das mulheres toca na questão da
maternidade para justificar suas ações. Esse fato é muito importante, pois, a greve de sexo não
está relacionada apenas ao aspecto do prazer, visto que as escravas, as cortesãs e os rapazes
saciavam o desejo dos homens. Está fortemente relacionada à perpetuação da cidade-estado
uma vez que, para ser cidadão em Atenas era preciso ser gerado por uma ateniense e as
mulheres que aderem à greve são casadas e habilitadas para tal tarefa. Os homens em
resposta, naturalmente, defenderão exatamente o contrário.

CORO DOS HOMENS (cantando):

Que tremendo desaforo

De mal a pior as coisas

Vão indo, mas se sois homens

De verdade preparai-vos

Para o inimigo enfrentar.

Tiremos as túnicas.

Do odor viril precisamos.

Não podemos combater

De tal maneira vestidos.

(Despem as túnicas)

Avante, meus camaradas

Empenhados na batalha,

A Leipsidron chegareis.

Sois homens! Agora mesmo,

Voltai ao vigor antigo.

Avançai, com pés ligeiros,

Deixai de lado a velhice.

CHEFE DOS HOMENS: Se algum de nós der uma
oportunidade a essas megeras, elas não vão parar mais. É o seu ardil.

Elas chegaram até a construir navios e navegar contra nós,
como Artemísia. Ou, se conseguirem montar, os nossos cavalos vão
ter trabalho: a mulher é capaz de tudo, quando abre as pernas, com
uma base bem firme para se apoiar. Exatamente como as Amazonas
que Micon pintou, combatendo a cavalo contra os homens!

Mas devemos derrubá-las todas (agarrando a CHEFE DAS
MULHERES pelo pescoço) torcendo-lhes o pescoço!
(ARISTÓFANES, 1998, p. 31-32).

Em contrapartida os homens demonstram seu total repúdio à situação, apesar da idade
avançada, são homens e não podem se submeter aos caprichos femininos. E por isso
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conclamam os outros para sucumbir o movimento instaurado pelas mulheres, mas ao mesmo
tempo reconhecem as suas potencialidades quando as consideram capazes de tudo.

Lisístrata, além de ser um texto divertido, apresenta no enredo duas tramas paralelas:
a greve de sexo e a tomada da Acrópole, e é singular, pois apresenta uma guerra inserida em
outra. O texto aborda, através do discurso de uma mulher, questões humanas importantes,
como a fragilidade do homem diante dos desejos carnais e sua fácil manipulação pelas
mulheres sob esse viés. A troca de papéis na relação, entre os sujeitos sociais é relevante na
peça, uma vez que o homem ativo assume um papel de passivo, demonstrando um ser frágil
diante da mulher, e a mulher passiva assume um papel de ativa, apresentada como uma
mulher dominadora, uma mulher que possui atitude.

Nessa época, uma mulher capaz de pensar e agir de forma revolucionária seria, sem
dúvida alguma, tão improvável e só aceitável no universo fictício da comédia. Observamos,
com isso, que na comédia Lisístrata, as mulheres aparecem como revolucionárias, dentre elas
destaca-se, sem sobra de dúvida a personagem homônima que lidera a greve de sexo, a
rebelião feita por todas as mulheres casadas com a intenção de acabar com a guerra.

A comédia Lisístrata é a representação do momento histórico em que foi construída,
pois, sua heroína é uma mulher que foge do tipo tradicional, a personagem traz o conceito de
representação rasurado, como seria proposto pelo pós-estruturalismo na segunda metade do
século XX.  A comédia desestabiliza o stato quo (a hierarquização social), problematizando
tanto as posições sociais (entre homens e mulheres) quanto às razões sócio-econômicas da
guerra. Com isso, percebemos que o recalque se dá porque é absolutamente a questão da
guerra que se questiona, desse modo, Aristófanes põe justamente na fala da personagem
principal, uma mulher cuja posição social é inferior para os parâmetros da época, aquilo que
ele próprio questiona.

Podemos inferir que o riso está relacionado ao aspecto da aproximação, assim a leitura
que permeia toda a comédia, sobre o enfoque do riso, é que o autor, sendo possuidor de um
olhar inteligente e sarcástico, conseguiu expressar uma opinião sobre a guerra e expor parte
do modo de vida daquelas pessoas, por meio da voz da personagem principal. Nesse sentido,
Aristófanes, com um amplo poder pedagógico, utilizou a comédia, gênero popular literário,
para denunciar e educar o povo, elencando os aspectos da sociedade em que vivia e ao mesmo
tempo em que debochava dos cânones sociais.

A concepção de riso para Bakhtin enfatiza uma simples reação individual e subjetiva
de um sujeito diante de um determinado discurso, pois mesmo o riso sendo universal, presente
em todas as sociedades e culturas, a força da linguagem que o exprime é de caráter social,
sinalizada pela cultura e pela história. O autor argumenta que “[...] O objeto cômico pode ser
representado (isto é atualizado); o objeto do jogo é a simbólica literária original do espaço e
do tempo [...]” (BAKHTIN 1998, p. 414).

Portanto, nesse ínterim, percebemos que é através da comédia Lisístrata que
Aristófanes mostra a realidade social vigente da época, revelando detalhes do mundo antigo
contextualizados com a questão da histórica Guerra do Peloponeso. Entre um riso e outro,
certamente, exagerado pelo que é próprio do autor cômico, assistimos às relações sociais que
emolduram um determinado contexto social em forma de teatro. Com isso, a comédia assume
dentro da especificidade do gênero, um caráter social, político e pedagógico.
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PANORAMA SOBRE PROSA ARTÍSTICA GREGA E ROMANA

Dr. Carlos Renato R. de Jesus1

Introdução
Neste artigo é nosso objetivo mostrar panoramicamente parte de nossa pesquisa

sobre a prosa rítmica da Antiguidade clássica, através de uma abordagem sucinta das
principais manifestações e percepções da prosa artística entre os antigos e como esta se
realizou ou convergiu na produção ou na teorização de alguns dos principais autores gregos e
romanos, com ênfase na produção retórica.

É sabido que os antigos elaboraram uma complexa teoria estilística do período
oratório, que, segundo Marouzeau (1946, p. 289), engendrou, inicialmente, fórmulas
linguísticas fechadas (provérbios, ditos, fórmulas religiosas, etc.), via de regra constituídas de
partes ritmicamente distribuídas, também chamadas particulae e incisiones (Or. 61, 205 e
208), que traduzem o grego  e  mais comumente denominadas de incisa
(incisos) e membra (membros) (Or. 62, 211). Talvez seja por esse motivo que a elaboração
dos procedimentos rítmicos nas manifestações “literárias” gregas tenham se realizado de
maneira natural, espontânea (NORDEN, 1986, p. 50), até o momento em que adquire o
elevado valor estético que os grandes poetas e prosadores lhe imputarão. Por conseguinte, e
reforçando a necessidade de fixar nosso objeto de estudo num contexto determinado – a
oratória –, é preciso reiterar que a prosa artística nasce no universo grego antigo. E é sobre a
prosa grega e sua evolução ao longo dos séculos que recaem os principais indícios e
fundamentos de uma arte que se desenvolverá amplamente mesmo após o apogeu da oratória
latina.

Dito isso, passaremos a uma exposição panorâmica e sintética do
desenvolvimento da prosa oratória greco-romana. Essa contextualização será importante se
quisermos ter um vislumbre do quão pertinente e em que medida era apreciada a oratio
numerosa em seu ambiente de produção.

1 A prosa grega
A prosa artística acompanhou o desenvolvimento da prosa grega. E, de acordo

com Denniston (1993), até aproximadamente o início do ano 425 a.C., prosa grega
significava, em geral, filosofia e história gregas, pois a oratória estilística havia apenas
começado. Na verdade, para ser ainda mais específico, prosa grega significava prosa jônica,
pois tanto os historiadores como os filósofos advinham, em sua maioria, da Jônia e, quando
não, escreviam naquele dialeto.  À exceção de Demócrito (460-370 a.C.) – de quem ainda
restam consideráveis fragmentos passíveis de distinção em relação a determinado estilo,
embora bastante artificioso, não se conhece quase nada dos demais filósofos dessa época.

Inicialmente, é impossível falar de prosa artística grega sem mencionar Górgias de
Leôncio (485-380 a.C.), em cuja obra encontramos aquela conhecida estratégia de cadência
sonora nos finais dos vocábulos e do frequente uso em seus textos de jogos de palavras,
metaforizados, no dizer de Norden (1986, p. 24), como “imagem visível da realidade

1 Mestre e Doutor em Linguística-Estudos Clássicos pela UNICAMP. Professor Adjunto da Universidade do
Estado do Amazonas-UEA. E-mail: carlosrenator@yahoo.com.br. Este artigo constitui parte levemente
modificada de nossa Tese de Doutorado defendida em 2014, no IEL/UNICAMP.
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invisível”2. Isto é, “imagens tão fiéis aos seus originais que se poderia usar, com toda
seriedade, o que para nós são semelhanças de som como base para o raciocínio”3

(DENNISTON, 1993, p. 13).
Ainda assim, é muito provável que a prosa ateniense fosse já bastante

desenvolvida na época da chegada de Górgias, o que não a isentou de sua influência, bem
como a de Trasímaco da Calcedônia e, talvez, em menor grau, de outros sofistas. Para
Denniston (1993, p. 23), contudo, a influência gorgiana foi bastante nociva, pois

Ele [Górgias] não fez mais do que assumir determinadas qualidades
ntrínsecas à expressão grega, paralelismo e antítese, e ampliá-las ao limite do
absurdo. Para a sua mente abstrata, paralelismo significava igualdade
matemática. E isso se obtinha mais facilmente – e de modo mais
manifestadamente óbvio pelos ouvidos – se as proposições fossem breves,
por isso sua escrita era dividida em unidades tanto quanto possível menores4.

As críticas de Denniston se devem, muito provavelmente, à controversa e
polêmica figura que foi Górgias, cujo estilo certamente não agradava a todos. No entanto, os
efeitos de simetria antitética, que implicavam, não poucas vezes, um tipo de rima no final de
cada proposição, já era atestada abundantemente entre os poetas trágicos e cômicos, que
manejam os efeitos rítmicos no final dos versos. Mas Górgias foi o primeiro a fazer uso desse
recurso na prosa, a despeito de que, na prosa da época anterior, a rima ocorresse naturalmente,
fora de uma estrutura simétrica, de modo que, talvez por isso, sua técnica não apresentasse
nenhuma dificuldade particular. Ainda segundo Denniston (1993), se Tucídides (460-395
a.C.), da mesma época, é tido como um escritor no qual também se encontram períodos
semelhantes aos de Górgias, embora raros, no historiador evidencia-se o esforço em evitar
estruturas artificiais e, ainda que ocorram, Tucídides prefere a antítese lógica, em vez da
verbal, o que, a bem da justiça, também poderia ser objeto de crítica, não fosse o fato de
observar o princípio de que a forma deve servir ao conteúdo, e não o contrário. Enfim,
Górgias, do mesmo modo que Antifonte (480-411 a.C.), optou por uma linguagem poética
que, evidentemente, em um discurso político ou forense, parecia ser-lhe censurável.

Diante disso, é difícil precisar em que nível e sob que critérios a inserção de
elementos poéticos na prosa era alvo de críticas e restrições. Há algo de muito pessoal e
parcial na atribuição do valor da prosa artística entre os antigos. Trasímaco da Calcedônia
(final do séc. V a.C.), por exemplo, apesar da exposição ao ridículo que lhe auferiu Platão, na
República5, receberá menção positiva de Cícero (no Orator), que lhe atribui o pioneirismo da
invenção do ritmo na prosa, incluindo o uso das cláusulas métricas nos períodos, seguindo os

2 Cf. Or. 3.
3 “Immagini così fedeli ai loro originali che si potrebbero usare, in tutta serietà, quelle che per noi sono

rassomiglianze di suono come una base per il ragionare.”
4 “Egli non fece che assumere determinate qualità intrinseche all’espressione greca, paralelismo ed antitese,

ed ingrandirle sino al limite dell’assurdo. Per la sua mente astratta, parallelismo significava uguaglianza
matemática. E ciò si otteneva più facilmente, ed in modo più manifestamente ovvio per l’orecchio, se le
proposizioni erano brevi, perciò la sua scrittura è frantumata nelle più piccole unità possibili.”

5 Não obstante, Filostrato (170-250 d.C), em carta dirigida a Júlia Augusta, esposa do imperador Sétimo
Severo, defende o estilo gorgiano, acusando, inclusive, Platão de invejar e copiar o sofista leontino, o que,
ainda segundo Filostrato, também aconteceu com muitos outros escritores da Grécia (COSTA, 2001).
Opiniões controversas e conflitantes como essa apenas reiteram a dificuldade de estabelecer com segurança
o real impacto e a contreta recepção que tiveram autores como Górgias e Trasímaco em suas épocas.
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preceitos de seu mestre Isócrates, embora os poucos fragmentos da obra de Trasímaco e a
ausência de elementos na obra de seu preletor dificultem estabelecer uma relação entre ambos
que corrobore aquela afirmação. Não obstante, deve-se a Trasímaco o mérito de uma dupla
influência6: ter criado o que posteriormente foi chamado de “estilo mediano”, isto é, um tipo
de estilo que se colocaria entre a elocução da poesia e da língua comum; e de ter sido o
primeiro a mostrar como se escreve em períodos e a introduzir os “lugares” () da
retórica (DENNISTON, 1993, p. 28). Essas afirmações são confirmadas a partir da única
página da obra de Trasímaco que chegou até nós, que mostra que os dois aspectos do seu
estilo estão, de certa forma, relacionados: ambos representam um esforço para desenvolver
um estilo distinto para a prosa em relação à poesia. Isso porque o período, à parte seu valor
como instrumento para a mais límpida exposição de um pensamento ordenado, possui
também um valor estético (ibid.), que lhe confere uma forma artística, já que a combinação de
palavras e de outros elementos, até certo ponto, substitui o metro. De qualquer maneira, é
perceptível, em Trasímaco, um estilo claro, harmonioso, de um autor que apresenta controle
sobre sua técnica e que, mais importante, apresenta uma característica que será princípio7

basilar na prosa corrente do século IV a.C.: embora sua prosa possua períodos longos, as
proposições que o constituem são curtas (ibid., p. 29).

O estilo dos filósofos antigos é importante para que se possa perceber a diferença
para a geração seguinte. Até mesmo Platão foi fortemente influenciado pela prosa jônica, não
apenas no vocabulário técnico, mas também no aspecto estilístico (ibid.). Segundo Dionísio
de Halicarnasso (60? a.C.-8? d.C.), o estilo platônico tinha um certo fascínio, mas não
mostrava nenhuma  (Thuc. 5, 23), isto é, não mostrava nenhum esforço de
elaboração técnica.

Já Heródoto (485?-420 a.C.), ainda segundo Denniston (1993), é um fenômeno
ímpar na história da literatura. Possuidor de técnica natural e, ao mesmo tempo, adequada a
qualquer exigência, além do seu prodigioso domínio das palavras e de sua articulação em uma
prosa refinada e exuberante, também usa dos estilos paratático e hipotático com igual
perfeição, como se pode observar no primeiro trecho de suas Histórias:







(Histórias 1, 1)

Heródoto de Halicarnasso expõe aqui sua pesquisa, a fim de evitar
que aquilo que fizeram os homens não se extinga com o tempo, nem as
grandes e maravilhosas façanhas, realizadas tanto pelos helenos quanto pelos
bárbaros, [deixem] de ser conhecidas e se tornem ignoradas, [em particular],
aquelas que foram a causa de entrarem mutuamente em guerra.

6 A melhor e mais conhecida contribuição de Trasímaco para a retórica foi o ritmo peônico (Rhet. 3,8).
7 “Costruita di mattoni, non di macigni”, isto é, feita de tijolos, não de rochas. A imagem é-nos fornecida

ainda por Denniston (1993, p. 29).
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Aqui, de acordo com a análise de Denniston (1993, p. 19), como costuma
acontecer no chamado período histórico8, a proposição principal se encontra no início: o resto
do período é uma subordinada final, articulada em duas metades, das quais a primeira é mais
longa do que a proposição principal, e a segunda, por sua vez, organizada em membros, ainda
mais longa. O efeito é de uma extensa frase musical, que cresce paulatinamente até fechar-se
de novo em um gradual e serena finalização. Como historiador, Heródoto não levou a cabo o
uso de uma estrutura periódica tipicamente “oratória”, na qual o interesse é mantido até o fim,
através da suspensão da ideia principal. Era, no entanto, capaz de construir períodos de
estrutura elaborada, empregados parcimoniosamente, quando queria conseguir um efeito
emotivo, em contraste com seu tipo de período mais frequente, de fácil fluxo, a
9Heródoto, enfim, demarca uma das mais profícuas épocas da prosa grega e
garante, segundo Denniston (1993, p. 21), “um progresso maior do que o já alcançado por
qualquer outro escritor de prosa grega”10.

Durante o último quartel do quinto século, as principais características da prosa do
século seguinte começam a desenvolver-se e a aparecer de forma mais rápida, dando sinais de
uma atividade intensa e largamente difusa, cujas fontes são, agora, mais numerosas e
variadas, predominando o dialeto ático, graças à ascensão da oratória e das teorias estilísticas
daquela região. (Eventualmente, aliás, surge a discussão se a oratória ateniense não haveria já
alcançado um grau de perfeição artística). Desse período, destaca-se na oratória a figura de
Lísias (445-380 a.C.), eminente orador ático, como reafirma posteriormente o próprio Cícero
(Or. 9; 29), cuja simplicidade de estilo serve, talvez, em parte, para explicar a conhecida
reação contra o gorgianismo (DENNISTON, 1993, p. 32), que começa a nascer no seio da
literatura ática. De fato, como mostra Dionísio de Halicarnasso (Lys. 3; 13), Lísias apresenta
raro emprego de expressões metafóricas ou figuras de um modo geral – contrariamente a
Górgias, por exemplo –, concentrando-se, ao invés disso, na exposição das ideias, usando de
palavras comuns, usuais, da fala cotidiana.

Contudo, Tucídides e Platão introduziram uma combinação bem maior de
elementos poéticos. Segundo Denniston (1993), o historiador grego adota um colorido arcaico
para a maior parte de sua obra, enquanto Platão não escreve apenas em um único estilo, mas
em vários, de forma, porém, tão sutil nessa variação, que as distinções não aparecem em
nenhuma parte. Ainda segundo o autor, Tucídides é talvez o único escritor grego do grande
período da prosa que buscou efetivamente a brevidade, com a mesma determinação de Tácito
– no universo latino –, por exemplo. De suas duas principais características estilísticas, a
concisão e a audácia na ordem das palavras, a primeira é reconhecida mesmo por Quintiliano
(Instit. orat. 10, 1, 73).

Ainda nesse período, rico em experimentalismo ligado a novas realizações
artísticas que, apesar de tudo, não lograram consenso duradouro, fixaram-se os caminhos ao
longo dos quais a expressão literária devia proceder no curso do quarto século. A prosa, no
geral, devia ser periódica e excluir os excessos de vozes poéticas, à exceção da oratória
epidítica (discursos fúnebres, discursos pronunciados nas festas, etc.), destinada a um ramo
distinto de composição, com sua técnica altamente artificiosa. Em outras palavras, se a
expressão poética, em termos gerais, fosse considerada inapropriada ao discurso na
assembleia ou no fórum, aquele terceiro tipo de composição, o epidítico, era assaz afeito
àquela forma de expressão ornada (DENNISTON, 1993, p. 34). Esse tipo de discurso era,

8 Um dos estilos periódicos estabelecidos por Demétrio, meio termo entre o período retórico e o dialógico.
9 Um dos dois estilos de período propostos por Aristóteles. O segundo tipo seria a  ou

prosa periódica propriamente dita.
10 “Un progresso più grande di quello conseguito da qualsiasi altro scrittore di prosa greca”.
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portanto, mais semelhante a uma composição poética musical do que à prosa, mas não menos
agradável ao ouvinte.

Mais tarde, no século IV a.C., encontramos a excepcional figura de Demóstenes
(384-322 a.C.), a respeito de quem cabem algumas palavras a mais. Órfão aos sete anos de
idade, seus bens foram dizimados por tutores, contra os quais, posteriormente, vence uma
ação de restituição e recupera parte da herança. Inicia sua carreira como logógrafo, profissão
que continua a exercer mesmo depois de aclamado como orador. Seus discursos não se
omitem das questões políticas mais importantes de sua época, especialmente a ascensão de
Filipe II, da Macedônia, que ameaçava a autonomia grega, e alvo dos incisivos discursos de
Demóstenes, conhecidos como Filípicas. Infelizmente, Atenas tombou sob o jugo do
conquistador em 338 a.C. e, durante os vários anos seguintes, o brilhante orador viu-se
envolvido em complexas querelas políticas, que resultaram em exílio, perseguição e, por fim,
suicídio em 322 a.C. Demóstenes, assim como Isócrates, viu na retórica um meio de ação na
vida pública. Na introdução que Maltese11 faz à edição daqueles discursos, o estudioso
argumenta que as características fundamentais da eloquência política de Demóstenes estão
estritamente ligadas a fatores pragmáticos referentes à ocasião, ao lugar e à matéria contida
nos debates políticos, através dos quais o orador difunde seus próprios pareceres. Seu famoso
discurso De corona (330 a.C.), aliás, apresenta uma síntese e retrospectiva de sua ação na
política (PERNOT, 2000, p. 52). A ação (actio) do orador é, para ele, a parte principal da
retórica12, cujas técnicas desenvolve em discurso flexível, empregando metáforas e palavras
poéticas, mas em contexto apropriado, do mesmo modo que expressões coloquiais, que,
segundo Denniston (1993, p. 35) espantavam apenas aos puristas. Seu léxico é preciso e
acessível e, apesar de sua estrutura simétrica periódica rígida, Demóstenes evita a todo custo a
rima ou um paralelismo demasiado formal. A estrutura de seus períodos, aliás, é o que,
primordialmente, afasta-o do estilo dos antigos. Sua atenção às figuras, como observa
Maltese13, revela não só um processo prévio de elaboração de escrita – o que afasta a
possibilidade de discursos completamente oriundos de improvisação –, mas também
possibilita uma importante relação com o auditório, visto que as figuras escolhidas parece
serem empregadas mais como um recurso ao apelo emocional do que como obediência a uma
escala de racionalização. As palavras-chave são repetidas e colocadas em posição de forte
relevo, em detrimento da estrutura “regular” da frase14. Muitas vezes é o hipérbato que
proporciona o isolamento e o destaque à palavra mais importante, sobre a qual repousa toda a


Acreditava, porém, que os tebanos... (Philipica 2, 9).

11 Cf. DEMOSTENE, Filipiche. Milano: Garzanti, 2007.
12 Fato que Cícero enfatiza em Or. 56.
13 Op. cit., p. xxiv.
14 Fixar uma ordem das palavras não é tarefa fácil, pois o primeiro e mais importante obstáculo reside no fato

de que a preferência de ordem de sujeito e predicado, por exemplo, varia de autor para autor. Segundo
Denniston (1993, p. 74), em grego, o objeto geralmente precede o sujeito, mas “a ordem de precedência, de
um ponto de vista gramatical, é constantemente modificada pelas instâncias de coerência lógica e ênfase
retórica e, por outro lado, esses fatores são, quase sempre, contrastantes entre si, uma vez que alguns
escritores reservam maior importância à primeira ou à segunda. (“L’ordine di precedenza dal punto di vista
grammaticale è costantemente modificato dalle istanze della coerenza logica e dell'enfasi retorica e, d'altra
parte, questi fattori sono ogni volta contrasto tra di loro, in quanto alcuni scrittori assegnano maggiore
importanza alla prima, altri alla seconda.”)
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Nesse caso, o acusativo “tebanos” () é colocado no início da frase,
a fim de destacar sua importância. A anadiplose, outra característica marcante da prosa de
Demóstenes, surge também como estratégia de ênfase, como no exemplo seguinte, em que se
repete a partícula , a fim de despertar ou reacender a atenção do público, com o qual o
orador interage veementemente:

; ;
Quando, então, Ó atenienses, quando fareis o que é necessário? Em que

momento isso há de acontecer? (Philippica 1, 10).

Ou neste outro exemplo, em que se destaca o uso da anáfora:
:
.
De que se trata? Da desconfiança. Conservai-a, cingi-vos a ela: somente

protegido por ela não padeceríeis de nenhum mal. (Philippica 2, 24).

Neste caso, seria negligência não notar a fluidez da sentença: um período breve
formado de unidades menores, gramaticalmente dependentes, mas semanticamente
indissociáveis.

Diante disso, como afirma Maltese15, compreende-se bem o motivo pelo qual
Cícero, que, em seu tempo, sendo exímio conhecedor das leis e das exigências do debate
político, inspira-se no estilo de Demóstenes, uma vez que nele reconhecia todas as qualidades
de um grande orador, com destaque para sua especial qualidade de uis, isto é, seu formidável
vigor de expressão: suauitatem Isocrates, subtilitatem Lysias, acumen Hyperides, sonitum
Eschines, uim Demosthenes habuit16 (De or. 3, 28). Mais tarde, um outro romano, de igual
sensibilidade ao estilo sólido de Demóstenes, nomeia-o o primeiro dos oradores e a própria
norma da eloquência17. Para Quintiliano (Instit. orat. 10, 1, 76), tamanho foi seu vigor (uis),
sua firmeza e energia, aplicados com tal equilíbrio em sua elocução, que é impossível
encontrar em seus discursos algo que falte ou exceda.

Depois de Demóstenes, convém falar de seu ilustre contemporâneo: Aristóteles
(384-322 a.C.). O estagirita não foi efetivamente um orador, mas um teórico e, em certo
sentido, um crítico literário, que sintetiza e agrega a evolução da prosa grega. Para nós, sua
obra que mais interessa, no momento, a Rhetorica, enquadra-se nos seus escritos a respeito da
linguagem (junto com sua Poetica e De interpretatione) e, por isso mesmo, suas concepções a
respeito da oratória são constatações de um “cientista”, se assim podemos dizer, que observa e
apresenta suas ponderações sobre o objeto de estudo. Com ele, nasce a “linguagem
científica”, através da qual a filosofia ganha a precisão lexical (BELTRAMETTI, 2006), e as
primeiras concepções sobre a disciplina Retórica que vão caracterizá-la como tal: a Retórica
será, puramente, não a arte de persuadir, como se costumava pensar ordinariamente, mas

15 Op. cit., p. xxv.
16 “Isócrates tinha encanto, Lísias, precisão, Hipérides, vivacidade, Ésquines, clamor, Demóstenes, força”.

Cícero abraça o estilo que se caracteriza pela força (uis) do discurso, escolhida por ele como principal
qualidade do orador que pretende alcançar seu ideal oratório, o qual se manifesta propriamente no gênero
elevado (genus graue). Cf. Or. 26, 29, 111, 234; De or. 3, 138; Brut. 38. Sobre a relação com o estilo
elevado cf. Or. 97, 128.

17 Instit. orat. 10, 1, 76: longe princeps Demosthenes ac paene lex orandi fuit. (“Demóstenes foi de longe o
primeiro [dos oradores] e quase a lei da eloquência.”)
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objetivamente a faculdade de descobrir, em cada caso, os meios próprios de persuasão18.
Além disso, muitos pontos são abordados ou formalizados pela primeira vez na sua obra,
como bem resume Pernot (2000, p. 65): a definição da retórica e seu lugar no campo dos
saberes; a constituição da retórica como arte sistêmica, com classificação e terminologia
específicas; a identificação dos três gêneros do discurso aos quais devem reportar-se todos os
discursos retóricos possíveis; a identificação de duas formas principais de persuasão – a
persuasão lógica, por demonstração, e a persuasão moral, através do caráter (éthos) e das
paixões (páthos), possibilitando a entrada da psicologia no arsenal das provas técnicas; a
fixação de um sistema de “lugares” (tópoi); a distinção entre as provas técnicas (elaboradas
pelo discurso) e não-técnicas (fornecidas pelo exterior, como, por exemplo, as testemunhas); a
distinção entre raciocínio dedutivo (enthymema) e indutivo (exemplo), bem como a noção de
amplificação; a lista das qualidades do estilo; a análise do período, da metáfora e do ritmo na
prosa.

Não é possível extrair da Rhetorica características consistentes do estilo
aristotélico, porque, ao que tudo indica, a obra foi elaborada para servir de anotações para
algumas aulas. Por isso, encontram-se ali muitas referências a outros escritos do autor (alguns
dos quais perdidos), o que torna complexo até mesmo o trabalho de fixação textual dos
editores.

É importante, por fim, registrar que a obra marca uma etapa decisiva nas
concepções estilísticas dos discursos oratórios na sua época e, principalmente, no mundo
romano, no que tange à distinção bastante clara dos elementos estéticos do discurso19. Através
de seus discípulos, suas concepções alcançaram, muitas vezes, o estatuto de dogma (como,
por exemplo, a distinção dos três gêneros) e, em maior ou menor grau, penetrou nos domínios
conceituais da retórica, conforme veremos na próxima seção.

2 A prosa latina
Não se sabe ao certo quando a prosa artística, sistematizada, adentrou ao mundo

romano20. Na época arcaica da literatura romana, as referências à eloquência são obscuras.
Em Roma, a primeira manifestação do gênero da eloquência surge no último decênio do séc.
III a.C. e tratava-se de um elogio fúnebre que Quinto Cecílio Metelo faz ao seu pai no ano
221. O texto mostra como a capacidade oratória já fazia parte dos valores reconhecidos pela
classe aristocrática, juntamente com os dotes militares, o prestígio social e a riqueza
nobremente acumulada (BARCHIESI, 1991, p. 96). Na verdade, as laudationes fúnebres
constituíam, na Roma arcaica, o único testemunho daquela oratória epidítica ou
demonstrativa, que teve largo desenvolvimento na Grécia. Era um modo de celebrar os
valores nos quais uma certa classe dominante se reconhecia, por isso a cerimônia da laudatio
tinha grande importância na educação dos jovens a fim de levá-los a imitar as virtudes dos
antigos (maiores). Sob o plano estilístico, tratava-se de discursos não muito refinados, sendo
pouco mais que uma lista de virtudes do celebrado.

18 Cf. Rhet. 1, 1.
19 Aristóteles observa que prosa é prosa e poesia é poesia; e é um engano os escritores de prosa continuarem

a usar a língua poética quando até os poetas já renunciavam a ela. Ele prefere a diversidade estilística entre
a elocução da prosa e a da poesia (Rhet. 3, 1). Cf. também Norden (1986, p. 62).

20 Toda a noção e sistematização do ritmo prosástico foi importada da Grécia pelos retóricos latinos, da época
de Crasso; já por volta do século I a.C. a prosa periódica impõe-se em Roma e obtém pleno
desenvolvimento em Cícero, em particular nos seus discursos, nas partes relativas ao proemium e à
peroratio. Cf. Or. 58.
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Além disso, as demandas no Senado eram, originalmente, de caráter “ingênuo”,
como aponta Cícero (Brut. 53ss.), privada de uma elaboração literária, desenvolvida,
sobretudo, nas contendas de ações populares. Nas assembleias, nas questões políticas ou de
interesse público, os oradores que defendiam um ou outro lado articulavam as suas ideias em
longos discursos a um público vasto e diversificado, em que prevalecia menos uma técnica de
argumentação técnico-judicial que uma prática permeada de apelos emocionais, algo que
ainda recrudesceria na oratória romana por toda a república (BARCHIESI, 1991, p. 96).

Uma prosa artística mais definida começa efetivamente a desenvolver-se no final
do séc. III a.C., com o advento de uma oratória romana mais propensa à agudeza
argumentativa, bem como mais artisticamente elaborada, que ocorreu, sem dúvida, através do
contato com a retórica grega, sobretudo após a vitória sobre Aníbal, quando Roma emerge
como potência do mundo mediterrâneo. No entanto, a chegada da retórica grega não
determinou imediatamente a criação de uma eloquência para uso político interno: a ars
dicendi desenvolveu-se inicialmente nos debates de política externa e a eles foi, num primeiro
momento, restrita (ibid., pp. 97-98).

É somente com Catão (243-143 a.C.) que a oratória latina é representada por um
perfil bem definido: os artifícios de linguagem de que faz uso nos seus discursos subjazem a
uma herança estilística arcaica, popular, porém imiscuída de influências da arte grega. Além
disso, juntamente com seu empenho em preservar os costumes romanos e um estilo de vida
simples,

exprime com vigor o próprio éthos (é notável a insistência sobre a
“frugalidade” do próprio temperamento), em tons às vezes fortemente
emotivos, quase “patéticos”, apoiados pelo uso frequente de anáforas,
assíndetos, interrogações retóricas. Assinala-se, desse modo, a via
mestra da eloquência romana até Cícero; a predominância do
elemento ético-patético constitui, por outro lado, o tratamento
distintivo talvez mais característico da oratória romana em relação à
grega; simplificando ao extremo, poder-se-ia sustentar que o orador
grego visa convencer com o peso dos argumentos, e o orador romano
com o peso da própria auctoritas e da própria personalidade moral21.
(BARCHIESI, 1991, p. 98)

Após a expulsão dos rétores gregos de Roma em 161 a.C., a obra Ad Marcum
filium, de Catão, surge como manual de retórica alternativo ao modelo grego. Em forma de
sententiae facilmente memorizáveis, é-nos apresentada, pela primeira vez, aquele ideal de
orador, tão caro ao modelo de Quintilano22, bem como a prerrogativa de sobrepor os
argumentos às regras de uma composição elegante, que registram a aversão catoniana aos
procedimentos gregos e o seu apelo ao que o orador não deveria perder de vista: o respeito
aos valores do mos maiorum.

21 “Esprime con vigore il proprio éthos (è notevole l’insistenza sulla ‘frugalità’ del proprio temperamento), in
toni talora fortemente emotivi, quasi ‘patetici’, sostenuti dall’uso frequente di anafore, asindeti,
interrogazione retoriche. È segnata, in questo modo, la via maestra dell’eloquenza  romana fino a Cicerone;
la predominanza dell’elemento etico-patetico costituisce, d’altra parte, il trato distintivo forse più
caratteristico dell’oratoria romana rispetto a quella greca; semplificando all’eccesso, si potrebbe sostenere
che l’oratore greco mira a convincere col peso degli argomenti, l’oratore romano col peso dela própria
auctoritas e della propria personalità morale”.

22 O uir bonus dicendi peritus (“um homem bom, especialista no dizer”), retomado por Quintiliano (Instit.
orat. 12, 1, 1).
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Mais tarde, Cícero (Brut. 68) argumentará que Catão não empregou o numerus em
seus discursos. Para o arpinate, o maior orador da idade sucessiva à de Catão foi Sérvio
Sulpício Galba (Brut. 82ss), que teria sido o primeiro a enriquecer os próprios discursos com
elementos de ornato e a visar à amplificação mediante o páthos. Galba, então, foi antevisto
como um precursor das tendências estilísticas que o próprio Cícero valorizava, embora,
desprovido de cultura literária e criatividade compositiva, tenha aplicado um estilo amiúde
“espontâneo” aos seus discursos, algo que, para Cícero, não poderia resistir à mudança dos
tempos.

Depois da “eloquência popular” dos Gracos, que se destacaram devido aos
conflitos políticos e sociais do séc. II a.C. e que introduziram na oratória romana os apelos
impetuosos dirigidos às questões internas da população, dois oradores de grande destaque da
geração anterior à de Cícero foram Marco Antônio (143-87 a.C.) e Lúcio Licínio Crasso (140-
91 a.C.), ambos seus mestres e protagonistas no diálogo De oratore. Crasso atribuía grande
importância à escolha lexical, à ordem das palavras, à arquitetura dos períodos e à harmonia
da cláusula. A representação que Cícero faz de sua pessoa no De oratore é positiva, e é muito
provável que se deva a Crasso a primeira tentativa de delinear o ideal de um orador imbuído
de vasta e profunda cultura. Em relação a ele, Antônio representava um tipo de orador muito
diferente, menos inclinado ao aprofundamento cultural, atento, antes de tudo, à
espontaneidade do talento e à riqueza da prática forense. Sua eloquência tinha um impacto
violento e arrebatador sobre o auditório. Em Antônio, Cícero reconhecia excelente capacidade
na inuentio, uma dispositio altamente eficaz, grande talento no uso dos ornamentos e das
figuras, mas menor cuidado na elocutio e menor capacidade, em relação a Crasso, de transitar
entre tons e registros diversos (BARCHIESI, 1991, p. 103).

Depois desses nomes de relevo da oratória romana, será forçoso reconhecer que é
somente com Cícero que a prosa advinda desse contexto atinge a maturidade literária
plenamente afirmada na cultura romana. É bem verdade que a eloquência era mais antiga que
a retórica como disciplina (LEEMAN, 1974, p. 173), o que explica em parte o longo excursus
de Cícero a partir do § 140, no Orator, defendendo a excelência da primeira. Mas, no
arpinate, o traço mais notável da qualidade oratória, em relação à prosa espontânea do
passado, fundada sobre o talento inato e natural, residiria na plena consciência dos meios
artísticos e retóricos empregados na sua prosa, onde o cultivo das técnicas retóricas, de fato,
torna o estilo ciceroniano único. De Groot (1919, p. 126), um dos mais proeminentes
estudiosos da prosa rítmica, compara o orador romano a Hegésias de Magnésia23, cuja
preferência por determinadas cláusulas reflete as preferências demostradas pelo orador
romano. No entanto, nas vezes em que Cícero se refere à prática de Hegésias24, não abona sua
tendência aticista. Norden (1986), por outro lado, compara o estilo ciceroniano ao de
Demóstenes, algo que o próprio arpinate reforça, uma vez que o toma como modelo da
perfeita elocução. Mesmo tributário do modelo grego, especialmente Demóstenes, a
singularidade da prosa ciceroniana concede à teoria estética latina uma originalidade
surpreendente, pois Cícero assimila e adapta uma mentalidade teórica eminentemente grega a
uma finalidade prática na sua obra e vida (BARTHES, 1975). Não que a retórica helênica não
fosse instrumento de natureza política. Ocorre que os romanos, em particular Cícero,
acentuaram sua funcionalidade concreta, através da atividade cotidiana político-organizativa
de Roma. Disto resulta que a elaboração da palavra foi essencial não só para a transmissão
dos aspectos políticos concernentes à vida da República, mas, principalmente, para que,

23 Orador do século terceiro e considerado o “pai” da prosa asianista, embora, segundo Cícero (Or. 226),
almejasse imitar Lísias.

24 Cf. Brut. 287; Or. 226.
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depois do refinamento das técnicas de composição oral, a oratória se convertesse em
instrumento de manifestação da estética e do refinamento da própria língua latina. A palavra é
tida como um verdadeiro “modo de ação”, cuja eficácia é medida pela reação do público
(NARDUCCI, 2002, p. 439). Assim, o discurso pressupunha uma tríplice relação entre orador
e público: a transmissão, a percepção e a apreciação (FORMARIER, 2011b, p. 2). O orador
deve estar atento às expectativas do auditório25, e deste, por sua vez, espera-se reação
favorável, plena de admiração e reconhecimento. Diante disso, cumpre, ainda, perceber o
perfil de seu público e o ambiente em que se processa o discurso oratório, de modo que
consiga, a qualquer custo, a atenção de sua audiência26.

Infelizmente, porém, a prosa retórica ciceroniana testemunha, sob o governo de
César, o crepúsculo da eloquência latina, bem como o sufocamento da liberdade do Senado.
Mesmo sendo uma resposta à polemica dos aticistas, é significativo que o interesse de sua
derradeira grande obra retórica se manifeste justamente num período no qual a eloquência vê
declinar sua capacidade ou, ao menos, a possibilidade de persuasão27 (BARCHIESI, 1991, p.
114). É o legado de Cícero que se esvai muito rapidamente após sua morte e a ascensão de
Augusto ao poder.

De qualquer modo, no início da era de Augusto, em meio ao ambiente aticista que
envolvia as artes do incipiente império, houve um certo influxo de intelectuais gregos na
atividade romana, como, por exemplo, Dionísio de Halicarnasso (60? a.C.-8? d.C.), que é o
primeiro a explorar metodicamente a afinidade entre o discurso poético e o da prosa
(LOMIENTO, 2004, p. 107). Dionísio era um retórico grego que chegou a Roma por volta de
30 a.C., onde lecionou a arte da composição e escreveu diversos trabalhos sobre estilo. Seus
tratados mais importantes são: (“Sobre os oradores áticos”),
em que discute os discursos de Lísias, Isócrates, Isaeus, Demóstenes, Hipérides e Ésquines; e
 (”Sobre o estilo”)28, que trata dos componentes fonoestilísticos
do discurso. No entanto,

[...] em nenhum de seus trabalhos Dionísio mostra muito interesse na
retórica como uma arte de persuasão; para ele, é um assunto literário, estético. Ele
considera o agrupamento, a forma e a confecção das sentenças; as quatro fontes de
“charme” e “beleza”: melodia, ritmo, variedade e adequação29. (KENNEDY,
1999, p. 132)

25 Cf. De or. 1, 224 e 230; 2, 131,159, 306, 337; 3, 39, 49, 66; Or. 24. Cf. também seção 1.2, cap. 1.
26 Neste sentido, o ritmo tem papel fundamental, pois é mecanismo que se presta à pronúncia do discurso.

Cícero insiste no caráter emotivo do ritmo, que prende a atenção do ouvinte e funciona como estratégia de
persuasão. Já Aristóteles (Rhet. 2, 25) referia-se ao ritmo como virtude expressiva e de alcance psicológico.

27 Os rétores romanos viam na retórica antiga somente a dimensão de sua execução, isto é, bastante limitada à
comunicação persuasiva. Em outras palavras, levavam em conta predominantemente a performance – para
usar uma terminologia própria da linguística moderna –, obliterando a dimensão essencial da competência
(ou competence, para continuar no âmbito da linguística), a qual era bem presente no pensamento grego
(VALENTI, 1990, p. 3). Cf., a esse propósito, Rhet. 1, 2: para Aristóteles, a retórica não é um modo de
exibir ou executar uma técnica (ou performance), mas sim uma teoria necessária para “observar” quais
seriam, em uma dada situação, “os meios disponíveis” para a persuasão (ibid., p. 4).

28 Suas obras foram escritas originalmente em grego, mas é comum fazer referência ao modo como é
conhecida em latim, no caso desta última, De compositione uerborum

29 “In none of his works does Dionysius show much interest in rethoric as an art of persuasion; to him, it is an
aesthetic, literary subject. He considers the grouping, shaping, and tailoring of clauses; the four sources of
‘charm’ and ‘beauty’: melody, rhythm, variety and propriety.”
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Segundo Barchiesi (1991), Dionísio critica a degeneração do asianismo, que teria
sido ocasionada pela falta de formação cultural e filosófica de seus representantes, bem como
a proliferação do uso de artifícios teatrais e vulgares, com a finalidade de atingir o sucesso
junto às massas ignorantes. Essa então chamada eloquentia popularis se assemelha àquela já
observada por Cícero no De oratore e no Brutus. Evidentemente, parecia que Dionísio
pretendia adaptar esse quadro à situação grega. Graças à influência de Augusto, que favorece
o poder das classes altas, de cultura tradicional, Dionísio vê a premissa e a garantia de
“reabilitação” da eloquência e de retorno aos grandes modelos da Atenas clássica. Não é à toa
que sua primeira obra em ambiente romano, De antiquis oratoribus, propõe-se a selecionar
uma série de oradores que possam atuar a partir da imitação de modelos. Obviamente, essa
codificação canônica era pautada mais sobre a questão da imitação da língua e do estilo do
que sobre a ênfase em modelos cujas características possuíssem veia política participativa
(algo compreensível, haja vista a situação da Roma imperial sob o comando de Augusto). De
qualquer forma, é preciso relembrar que, no que se refere a “modelos”, as ideias de Dionísio
eram menos restritas que as dos aticistas da geração precedente e provavelmente sentiram o
efeito benéfico das formulações ciceronianas, pois também ele colocava Lísias e Demóstenes
num nível superior de oradores.

Ainda conforme Barchiesi (1991), com a afirmação de Augusto no poder, o brilho
do período anterior, que assistiu ao florescimento da grande oratória, começa a desvanecer. O
espaço para a eloquência política se restringe. No Senado, a atividade continua, embora
limitada; as assembleias populares se esvaziam. Nos tribunais, por outro lado, a atividade
pouco muda, sobretudo no direito privado, embora desaparecessem quase todos os grandes
processos políticos que caracterizaram a república tardia. A “restauração” imposta por
Augusto refletia sua ideia de difundir um “classicismo” avesso ao estilo colorido, exagerado e
“barroco” que se difundia nas escolas de retórica, bem como a extravagância antiquada de
gosto insistentemente aticista.

Com poucos e não muito importantes oradores, é por essa época que se assiste a
uma espécie de “teatralização” da retórica (BARCHIESI, 1991, p. 125): as muitas e diversas
escolas de retórica que se difundiram em Roma costumavam, em determinados dias, abrir ao
público e fazer uma demonstração de eloquência, quando um professor e seus alunos
declamavam argumentos diversos. Essas performances tornaram-se rapidamente um
espetáculo de sucesso e abriram espaço para o desenvolvimento das declamationes, isto é,
exercícios de preparação à atividade retórica que, ao fim, resultaram numa prática por si só,
esvaziada da essência da retórica republicana.

Segundo Barchiesi (1991, p. 128), a decadência da oratória romana, depois de
Augusto, acentuava-se mais e mais. A vivacidade dos debates no Senado continua a declinar
e, nos tribunais, onde cada vez mais se impõe o poder imperial, a eloquência perde o colorido
dramático para reduzir-se a uma mera rotina judiciária. Mesmo nos elogios fúnebres, a mão
dos imperadores pesa decididamente: fenece, por fim, o gênero epidítico.

O resgate da grande eloquência romana ocorre quase um século depois, com
Quintiliano (30/35 d.C – 95/96 d.C.) e sua obra Institutio oratoria, a qual, longe de ser mais
um manual de retórica tradicional, revela-se um projeto amplo e articulado de formação
cultural e moral do orador, acompanhando todas as fases de sua formação e de suas atividades
e deveres. Menos pessimista que Tácito no seu Dialogus de oratoribus, o qual concede espaço
maior à discussão sobre os motivos da decadência da oratória, o escopo declarado de
Quintiliano foi o de resgatar, adaptando-a a seu tempo, a herança ciceroniana, a cujo ideal
oratório e tipo de formação cultural e filosófica o autor da Institutio também almejava,
embora tendesse mais para sua formação pessoal e competência técnica do que para uma
liderança política e intelectual, como a que entrevia Cícero (BARCHIESI, 1991, p. 129). Sua
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extensa e importantíssima obra constitui o último suspiro da complexa retórica clássica latina,
constituindo muito mais do que a síntese da ciência retórica entre os latinos. Encontramos no
mestre de retórica, uma “pedagogia original”, no dizer de Citroni (2006, p. 843). Para o
estudioso, o fato de dedicar uma inteira seção (o livro I) à infância do orador, constitui, por si,
grande originalidade sem precedentes. Porém, a abordagem de Quintiliano é muito mais
grandiosa. Seu livro não apenas compreende o debate sobre o estilo das diversas correntes
oratórias de seu tempo, mas usa de sua autoridade de professor dedicado à matéria por tantos
anos, no sentido de tanto sedimentar um estilo “ideal”, que seria o ciceroniano, e, mais ainda,
imbuir seu orador de responsabilidade moral (ibid., p. 848), cujas ramificações encontram
corpo na própria vida pessoal do orador. Seu estilo é claramente inspirado no de Cícero,
porém, ainda segundo Citroni (ibid.), “Quintiliano sabe combinar a precisão exacta e sóbria
dos passos técnicos com a mais viva dinâmica expressiva das argumentações que envolvem
problemas gerais”. Seu estilo, enfim, mesmo que vinculado à exposição doutrinal, é marcado
daquela fluidez e elegância que caracterizaria decisivamente a literatura clássica romana.

3 Considerações finais

A exposição acima serviu para relembrar sucintamente os autores e as
circunstâncias pelos quais a prosa artística antiga se fundamentou. A sedimentação da oratio
numerosa, isto é, da prosa artisticamente elaborada como especificação ou, talvez, como
evolução da prosa antiga, manifestada principalmente na oratória, alcançou seu prestígio
graças às formulações que dela fizeram seus principais representantes, citados acima, e à
noção de que o numerus (ritmo) como condutor e organizador de expedientes linguísticos,
fez-se presente como teoria, e mais ainda como prática, entre os antigos, mesmo antes de uma
proposta de definição ou mesmo de uma distinção taxonômica que lhe fizesse assumir a mais
tênue condição de princípio ou reflexão epistêmica entre seus praticantes. No que tange à
produção grega, berço de seu desenvolvimento como mecanismo de elaboração da poesia e da
prosa, o numerus fazia parte de um quadro maior, que podemos intitular, por ora, de
estilização da linguagem, intencional ou não, que, na tentativa de restringir um pouco seu
alcance, nomeamos, aqui, de prosa artística, mas que poderia ser chamada, metonimicamente,
de prosa métrica ou prosa rítmica30.

Tais questões são apenas o começo de um debate que abrange as especificidades
da prosa grega e romana, em seu aspecto teórico e prático. Em outras palavras, é preciso,
ainda, evidenciar e interpretar a prosa rítmica entre os antigos e de que modo sua relação com
a língua pela qual se manifestaram a esta se referem e influenciam. É esse o percurso a que
nos temos dedicado nos últimos anos e que, esperamos, tenha sido, ao menos, vislumbrado
neste texto.

30 “Prosa rítmica”, num sentido amplo, faz referência ao ritmo como fenômeno estilístico próprio de uma
prosa artisticamente cuidada. No entanto, adquire um sentido restrito quando utilizada em oposição à
“prosa métrica”: esta denomina a prosa cujo elemento básico de composição é a quantidade silábica, no
caso do latim e do grego, enquanto aquela, no que se refere a tal função, funda-se sobre o acento intensivo,
especialmente na era medieval. Não obstante, durante a Antiguidade Clássica e antes da posterior perda da
noção de quantidade silábica entre os latinos e gregos, prosa rítmica designa necessariamente prosa métrica.
Daí, muitas vezes, nossa preferência pelo termo, mesmo porque existem muito mais elementos que
concorrem para a expressividade rítmica do discurso que apenas o sistema quantitativo da prosódia
clássica. A própria composição estilística do período oratório é portadora de inúmeros recursos artísticos de
natureza variada e ampla, que a expressão “prosa métrica” não sói comportar.
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A INTERVENÇÃO DAS SABINAS
NO LIVRO III DOS FASTI DE OVÍDIO

Emmanuela Nogueira Diniz1

O presente artigo visa aos seguintes objetivos:
1. Explicar nos Fastos de Ovídio o significado do título da obra, os elementos

temáticos – os deuses, as festividades cívicas e as constelações –, além de ilustrar brevemente
de que trata cada um dos seis livros que se referem aos seis primeiros meses do ano, ou seja,
januarius, februarius, martius, aprilis, maius e junius menses.

2. Contextualizar o Livro III dos Fastos, mostrando a invocação a Marte assim como
as festividades religiosas e civis cantadas ao longo do mês de março; em seguida, ilustrar, por
meio dos versos em latim e de uma tradução linear, o episódio da intervenção das sabinas
durante o reinado de Rômulo. Acrescenta-se a isso, a versão histórica de Tito Lívio, no livro I
– IX-XIII – de Ab Vrbe Condita, a fim de explicar a causa que as levaram a se interpor na
guerra entre romanos e sabinos.

Introdução
Pretende-se, antes de tratar dos objetivos propostos, demonstrar a evolução do

calendário de Roma desde o antigo calendário de Rômulo – de natureza lunar e composto de
dez (10) meses –, passando pelo calendário de Numa Pompílio (12 meses), pela evolução do
calendário Juliano (12 meses) até o ajuste último com a reforma do Papa Gregório XIII em
1582.

O calendário de Rômulo era composto por dez meses, ou seja, trezentos e quatro (304)
dias, sendo quatro (4) meses de trinta e um (31) dias e seis (6) meses de trintas (30) dias,
iniciava-se pelo mês de Março e remonta ao século VIII a. C. Os meses que compunham o
ano eram os seguintes: martius mensis (31 dias); aprilis (30 dias); maius (31 dias); junius (30
dias); quintilis (quīnque, quīntus – 30 dias); sextilis (sex, sextus - 31 dias); september (septem,
septĭmus - 30 dias); october (octō, octavus - 31 dias); november (novem, nōnus - 30 dias) e
december (decem, decimus - 30 dias).

O calendário de Numa Pompílio, sucessor de Rômulo na época da monarquia, por sua
vez, era formado de doze meses, ou seja, trezentos e cinquenta e quatro (354) dias mais um
(1) dia suplementar, também no século VIII a.C. O ano, portanto, era constituído pelos meses
martius; aprilis; maius; junius; quintilis; sextilis; september; october; november; december,
com o acréscimo dos meses Januarius e Februarius. Os meses de januarius e februarius
passam a iniciar o ano que se começava em março, permanecendo, assim, até o século II a.C.

O ano de trezentos e cinquenta e quatro dias, no entanto, era composto de sete (7)
meses de vinte e nove (29) dias, a saber, – januarius, aprilis, junius, sextilis, september,
november, december –; quatro meses de trinta e um (31) dias – martius, maius, quintilis,
october -; e um (1) mês de vinte e oito (28) dias – februarius. Em 153 a. C, os cônsules
passaram a exercer as suas funções a partir de primeiro de janeiro, e não mais em primeiro de

1 Doutoranda e Pesquisadora do CNPq pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB
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março, início do ano antigo. O ano, portanto, passa a iniciar-se em janeiro e o calendário se
modifica, cumprindo a seguinte sequência: januarius, februarius, martius, aprilis, maius,
junius, quintilis, sextilis, september, october, november e december.

A reforma do calendário de Júlio César, ordenado por trezentos e sessenta e cinco
(365) dias mais um (1) dia suplementar a cada quatro (4) anos em 46 a. C., sincronizou o ano
celeste com o ano civil. Fora organizado com a assistência do matemático e astrônomo
alexandrino Sosígenes, cujo ajuste constava de, alternativamente, 355 e 377 ou 378 dias
baseado em meses lunares e intercalações, com o ano solar de 365 dias e mais um quarto (1/4)
de dia.

O calendário Juliano em 46 a. C. acrescentou noventa (90) dias ao ano, de modo que a
partir do primeiro (1º) de janeiro de 45 a. C., os meses estavam corretamente alinhados com
as quatro estações e o ano solar. O ano passa a ser formado pelos meses de januarius,
februarius, martius, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis, september, october, november e
december.

A inserção de um dia no mês de fevereiro, após as Terminalia2, festa que ocorria em
vinte e três (23) de fevereiro – septimus dies ante Kalendas Martias –, quando acabava
efetivamente o ano antigo, repetia-se o dia vinte e quatro (24) de fevereiro – sextus dies ante
Kalendas Martias –, que a cada quatro anos era contado duas vezes, deu origem ao que nós
chamamos de ano bissexto. Na realidade, não é o ano que se repete, mas o último dia de
fevereiro – vinte e quatro – que se encontra seis dias antes do dia primeiro de março.

No ano 44 a.C., o mês quintilius é transformado em julius, numa homenagem ao
imperador Júlio César, morto nesse ano e divinizado. Foi uma proposição do cônsul Marco
Antônio, e desse modo o calendário passa a ser: januarius, februarius, martius, aprilis, maius,
junius, julius, sextilis, september, october, november e december. No governo de Augusto, no
entanto, em 8 a.C., o mês Sextilis é transformado em Augustus, em sua homenagem. O
calendário, portanto, passa a ser o que nós usamos ainda hoje, isto é, januarius, februarius,
martius, aprilis, maius, junius, julius, augustus, september, october, november e december.
Por fim, no ano de 1582, o papa Gregório XIII reforma o calendário, para ajustá-lo ao ciclo
solar, suspendendo dez (10) dias.

1. O significado dos Fastos de Ovídio e os temas referentes aos seis livros

A palavra fasti,-ōrum, no masculino plural, – de fastus, ūs que se subtende dies –,
segundo Torrinha3, significa o calendário romano, anais, fastos consulares e assim eram
chamados os livros em que o Pontífice Máximo anotava os fatos do ano. Muitos e importantes

2 GRIMAL, Pierre. Dicionário da Mitologia Grega e Romana – tradução de Victor Jabouille. 6ª edição. Rio
de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2011, p.438: “O nome Terminalia é oriundo de Término (Terminus), antiga
divindade romana cuja capela se situava no Capitólio, no interior do templo de Júpiter. A sua introdução na
religião romana é atribuída ao sabino Titus Tatius, como, aliás, acontece para a maior parte das divindades
agrícolas. É, com efeito, o deus que se identifica com os marcos dos campos.”

3 TORRINHA, Francisco. Dicionário Latino-Português, 8ª edição. Porto: Gráficos Reunidos Ltda., 1998, p.
327.
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calendários havia em solo itálico; informando neles os dias festivos e o modo de celebrar as
solenidades. Quando César em 46 a.C. reforma o calendário para ajustar ao máximo o ano
civil e o astronômico, procura manter em seus meses as festas antigas.

Na obra de Ovídio, no entanto, múltiplos são os elementos que a compõe: narrar as
festas significa referir suas causas e descrever os festivais; datá-los por meio dos signa, ou
seja, unir à referência astronômica o aition – causa, ae > causa, origem – que subjaz o nome
signum – signo do Zodíaco, constelação.

Ovídio cantará os dias festivos – tempora – que estão distribuídos ao longo do ano,
apontando a causa ou causas das festas – cum causis – e falará das festividades, cantando suas
origens e ocasos dos signos celestes – signa – pelos quais transitam o sol em seu percurso
anual, isto significa que, os Fastos têm por objeto a etiologia do calendário de Roma. O tema,
portanto, está anunciado desde os primeiros dísticos, no Livro I:

Tempora cum causis Latium digesta per annum
lapsaque sub terra ortaque signa canam4

Os tempos do Lácio ordenados por ano com suas causas,
o nascer e o ocaso das constelações [dos astros] sob a terra cantarei5

O calendário assume, entretanto, uma característica mais abrangente, visto que nele
serão anexadas as datas nacionais, ou seja, datas festivas que o Senado inclui no calendário a
fim de comemorar os aniversário de vitórias de Júlio César e as vitórias de seu filho adotivo, o
Imperador Augusto. Desse modo, os Fastos conterão tanto as festas religiosas quanto as festas
cívicas, dando início aos relatos dos registros das festas dedicadas aos homens ilustres de
Roma.

Ovídio, em suma, representará no conteúdo temático dos Fasti as festividades
religiosas (sacra, v.7), ou seja, festas em honra aos deuses, mas também novas festividades
cívicas em honra dos cidadãos da família imperial6 (festa domestica, v.10); a astronomia,
cujos assuntos são suscetíveis de serem tratados de muitas maneiras; os aitia das festas ou dos
signos celestes.

Cada livro, por sua vez, se inaugura com um proêmio, a saber, o primeiro é dedicado a
Germânico, sobrinho do Imperador Tibério; o segundo ao Imperador Augusto; o terceiro ao
deus Marte, pai mitológico e fundador de Roma; o quarto a deusa Vênus e o diálogo entre o
poeta e a deusa; o quinto introdução a uma consulta às Musas e o sexto a defesa da inspiração
poética. Ademais, Ovídio apontará a razão do nome dos meses, como ocorrerá também com o
nome das festas descritas em cada livro, que contam com uma ou mais propostas baseadas
normalmente na etimologia desses nomes.

4 P. OVIDIUS NASO. Ovid's Fasti. Sir James George Frazer. London; Cambridge, MA. William Heinemann
Ltda.; Harvard University Press. 1933. Keyboarding, Liber I, v. 1-2.

5 Tradução linear de Emmanuela Nogueira Diniz.
6 Foram incluídas após a reforma de César para celebrar suas vitórias cujo número aumentou desde a ano 27

a. C. com as festas em honra do Príncipe até atingir o número de trinta ao ano.
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Passa-se, portanto, a contextualização dos seis primeiros livros da obra
correspondentes aos seis primeiros meses do ano:

LIVRO I: Ianuarius mensis [v. 1 – 724]. O mês de janeiro é consagrado a Jano, o deus
protetor de todos os começos, representado, segundo Pierre Grimal (2011, p. 258), com dois
rostos que se opõem um, olhando para frente, outro para trás. As lendas sobre Jano são
unicamente romanas e ligadas às das origens da cidade. Desse modo, ele é um deus que
conhecia tudo; tanto aqueles fatos ocorridos no passado como os que haveriam de acontecer.
As grandes festas em honra do deus Jano eram chamadas de Agonais (Agonalia), eram
comemoradas, com a oferenda de grandes sacrifícios, no dia nove (9) de janeiro.

LIVRO II: Februarius mensis [v. 1- 864]. Refere-se a fevereiro, mês reservado às
cerimônias de purificação e expiação denominadas Februa. Não é dedicado especialmente a
um deus. Essas cerimônias, em latim, chamavam-se februa,-orum (n. pl.) – festividade
religiosa de purificação e expiação celebrada no dia 15 de fevereiro -; daí ser considerado
fevereiro o mês das purificações. Ovídio confirma outras alternativas para explicar o nome do
mês – februa – associada a diferentes objetos, ou seja, a lã que o flâmine de Júpiter e o rex
sacrorum, reis dos ritos sagrados, dão aos pontífices; a farinha torrada e o grão de sal, o ramo
de pinheiro. Acrescenta os ritos do lupercos, que são ritos expiatórios e de fertilidade,
terminando com as Feralia (21 de fevereiro), que encerram os dies parentales, iniciados em
treze (13) de fevereiro, quando as sombras dos mortos eram apaziguadas, o que explica
porque o mês de fevereiro é também dedicado aos mortos.

LIVRO III: Martius mensis [v. 1 – 884]. Março era o primeiro mês do antigo
calendário romano. Segundo a tradição, Rômulo, o primeiro rei de Roma, organizou um
calendário, o primeiro calendário romano, de natureza lunar, composto por dez meses, e
resolveu homenagear seu pai mitológico – o deus Marte – dando-lhe as honras deste mês. O
ano primitivo dos romanos começava em março porque nesta época ocorria, no hemisfério
norte, o desabrochar da primavera que vai eclodir no mês seguinte.

LIVRO IV: Aprilis mensis [v. 1 – 954]. No mês de abril que, a princípio, era o
segundo mês do ano romano, cultuava-se a deusa Vênus, deusa da vegetação e da fertilidade.
Nos Fastos, Ovídio apresenta duas etimologias para o nome do mês, sem, no entanto, dizer
qual será abandonada por ele.  Na primeira explicação, o poeta refere-se à deusa grega
Afrodite, cujo nome se prende à espuma do mar, o que teria dado origem à forma aprilis. A
segunda explanação utilizada pelo poeta é de que o nome de abril provém do verbo aperio, -
is, -ire, - perui, petum, que tem o sentido primeiro de “abrir”; os antigos gramáticos criaram a
forma aperelis > aperio, para explicar o nome do mês aprillis.

LIVRO V: Maius mensis [v. 1 – 734]. Ovídio apresenta uma discussão sobre o nome
do mês de maio, sugerindo-nos três etimologias: primeiramente, o nome do mês está
relacionado com a deusa Maia, mãe de Mercúrio; outra etimologia descrita, mas sem tecer
nenhuma opinião de qual seria a mais correta, refere-se ao fato de que o mês era também
dedicado aos antepassados: aos Maiores, ou seja, aos mais velhos; por fim, havia neste mês
uma festa dedicada aos que já haviam partido, os Lêmures (Lemures, na festa dos Lemuria),
almas dos mortos que aguardavam o descanso eterno. Acreditava-se ser esta a origem do
nome do mês.
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LIVRO VI: Iunius mensis [v. 1 – 812]. Os Fastos de Ovídio terminam com as
referências às festas religiosas realizadas em junho, dedicada à deusa Juno. Conforme Grimal
(2011, p. 260), Juno, assimilada a deusa grega Hera, na origem e na tradição romana,
personifica o ciclo lunar e figura na Tríade inicialmente honrada no Quirinal, depois no
Capitólio, e que engloba Júpiter, Juno e Minerva. Outras hipóteses acerca da origem do nome
do mês de junho podem atestar que, se por um lado, o mês anterior era dedicado aos mais
velhos (Maius), o mês de junho se originaria de iuniores, os mais novos (iuvenis); por outro, a
etimologia do mês se referia ao verbo iungo (jungo), -is,-iungere, - iunxi,- iunctum, que
significa juntar, unir, reunir, pois foi neste mês que, depois de muitas guerras, os romanos se
juntaram aos sabinos após o rapto das sabinas, unindo-se numa só nação. Cultuava-se e
homenageava-se também neste mês a deusa romana Vesta (Vestalia) de caráter muito arcaico
que presidia ao fogo sagrado do lar doméstico.

2. Contextualização do Livro III dos Fastos e tradução linear do episódio do rapto das
Sabinas

Intenta-se, neste momento, realizar, de forma mais detalhada, a contextualização de
todo o conteúdo do Livro III dos Fasti, compreendido entre os versos 1-884, que permite
ilustrar a invocação a Marte e a etiologia do nome do mês de março, assim como todas as
festas e solenidades cantadas por Ovídio que rememoravam as tradições heroicas dos romanos
e saudavam os deuses de sua religião.

2.1. Contextualização e estrutura geral do Livro III dos Fastos de Ovídio. Invocação a
Marte e a origem do mês de Março:

1. Marte, protetor do mês e o pai do fundador de Roma (III, v. 1 - 70).

Bellice, depositis clipeo paulisper hasta,
Mars, ades  et nitidas casside solve comas,

forsitan ipse roges, quid sit cum marte poetae:
a te, qui canitur, nomina mensis habet.7

Depostos um momento escudo e lança,
solta do elmo a coma luzidia,

baixa a meus rogos, belicoso Marte.
Pasmas de que um poeta a Marte invoque?
De marte se diz Março, e Março eu canto.8

2. Lugar do mês de Março, em calendários em Roma e na Itália (III, v. 71 - 98).
3. O ano de Rômulo dividido em dez meses (III, v. 99-134).
4. Evolução do calendário romano (III, v. 135-166).

7 Ovidius,1933, Liber III, v. 1- 4.
8 Publio Ovidio Nasão. Os Fastos – tradução de Antonio Feliciano de Castilho, Tomo II. Lisboa: Imprensa

da Academia Real das Sciencias, 1862, p. 5.
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Celebrações para as Calendas (III, v. 167-392):
1. As Matronais (Matronalia) e a celebração a Juno Lucina (1º de março) (III, v. 167-258).
2. Numa e os Sálios, sacerdotes de Marte (II): Pico (Picus), Fauno (Faunus) e Júpiter Elício
(Elicius) (III, v. 295-348).
3. Numa e os Sálios, sacerdotes de Marte (III): o dom dos escudos (anciles) e sua cópia (III, v.
349-392).

De 1º a 14 de março (III, v. 393-522):
1. Interdição e rituais prescritos – Precisões astronômicas (III, v. 393-428).
2. Templo de Védio Polião (Vedius), do templo de Augusto - o nascer de Pégaso, o 7 de
março (III, v. 429-458).
3. As Equirria (equiriu), corridas de cavalos instituídas por Rômulo em homenagem a Marte,
de 14 de março (III, v. 517-522).

Ana Perenna e os Idos de Março (III, v. 523-710):
1. Ana Perenna (I), o 15 de março. Descrição da festa (III, v. 523-542).
2. Ana Perenna (II). Chegada de Ana, irmã de Dido, a Itália (III, v. 545-602).
3. Ana Perenna (III). A ninfa de Numico (Numicius) (III, v. 603-656).
4. Ana Perenna (IV). Outras etiologias, incluindo Ana de Bovilas, Anna Bovillis, (III, v. 657-
674).
5. Ana Perenna (V). Canções obscenas: Marte ludibriado por Ana (III, v. 675-696).

De 16 a 31 de março (3,711-884):
1. As Liberalia (Líbero, Dionísio itálico), em 17 de março (III, v. 711-790).
2. Procissão de Argos e a Constelação da Ursa Maior (Arcton Miluus) , em 16-17 de março
(III, v. 791-808).
3. Quinquátrias (Quinquatri) em honra de Minerva, 19-23 de março (III, v. 809-848).
4. Tubilustria (Festa das trombetas) e nascer de Áries (Carneiro), 22 e 23 de março (III, v.
849-876).
5. Equinócio e homenagens diversas (III, v. 877-884):

- 26 de março : equinócio de primavera ;
- 30 de março : homenagens a Jano (Ianus), a Concórdia (Concordia), a Salvação Romana
(Romana Salus) e ao Altar da Paz (Ara Pacis) ;
- 31 de março: aniversário dedicado ao templo de Lua (Luna), no Aventino.

2.2. O trecho do poema que retrata o rapto das sabinas no Livro III dos Fastos

Nos versos 215-228 do Livro III, Ovídio narra o episódio da intervenção das sabinas
que implica na reconciliação entre os povos sabinos e romanos, em que houve uma fracassada
tentativa de aliança por parte dos embaixadores romanos com as nações vizinhas, tendo em
vista que a legião de Rômulo carecia de mulheres para manter sua descendência.

Passa-se ao fragmento em que se dá o desfecho da última e mais importante dentre as
guerras que foram travadas por Rômulo pela busca da almejada aliança, ou seja, o momento
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em que as mulheres raptadas pela juventude romana se interpõem entre seus próprios pais e
maridos em favor da gens romana:

Iam steterant acies ferro mortique paratae,
iam lituus pugnae signa daturus erat:

cum raptae veniunt inter patresque virosque,
inque sinu natos, pignora cara, tenent,

ut medium campi passis tetigere capillis,
in terram posito procubuere genu,

et, quasi sentirent, blando clamore nepotes
tendebant ad avos bracchia parva suos:

quī poterat clamabat avum tum denique visum,
et quī vix poterat posse coactus erat.

tela viris animique cadunt, gladiisque remotis
dant soceri generis accipiuntque manus,

laudatasque tenent natas, scutoque nepotem
fert avus: hic scuti dulcior usus erat9.

Tradução Linear:

As linhas de combate já estavam de pé com ferro e preparadas para a morte
A trombeta, havendo de dar os sinais de luta, já existiam:

Quando chegaram as raptadas10 tanto entre os pais quanto entre os maridos,
e as caras esposas trazem os filhos no seio,

quando entraram no meio do campo com os cabelos soltos,
prostraram-se de joelhos na terra

e os netos como se sentissem o brando clamor
estendiam os pequenos braços até seus avôs:

uns, que poderia ser visto chamavam depois avô,
outros, que a custo poderia a poder fora obrigado.

Armas e ânimos caem para os maridos, e tendo afastado as espadas,
sogros11 e genros12 as mãos se dão, se aceitam,

possuem as estimadas filhas, e o neto no escudo
avô traz: este uso do  escudo era o mais doce13.

Para finalizar este estudo sobre o Livro III dos Fasti de Ovídio, em especial, o
episódio do rapto das sabinas, propõe-se mostrar com brevidade o mesmo retrato no Livro I,

9 Ovidius, 1933, Liber III, v. 215-228.
10 As raptadas – raptae –, no verso 217, referem-se às Sabinas, matronas e esposas, e ilustra o momento exato

em que elas invadem o campo em favor dos romanos.
11 ‘Sogros’ – soceri –, refere-se aos pais das moças e mulheres raptadas pela legião romana.
12 ‘Genros’ – generi – faz menção aos romanos que foram aceitos pelo povo sabino.
13 Tradução linear de Emmanuela Nogueira Diniz.
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entre os parágrafos IX-XIII, da obra de Tito Lívio, Da Fundação de Roma – Ab Vrbe Condita
– que trata da monarquia romana, com o fim de explanar as razões históricas que impeliram
os sabinos, dentre outros povos vizinhos, a guerrearem por causa da escassez de mulheres em
Roma, havendo de diminuir a grandeza do reinado de Rômulo em apenas uma geração, pois
não havia na pátria a esperança de uma descendência ou possibilidade de matrimônio.

De acordo com o relato de Tito Lívio14, Rômulo enviara embaixadores em busca de
alianças ou casamentos com as pátrias vizinhas, mas nenhuma delas ouvira a embaixada
romana com cordialidade: tanto eram desprezados, recusando-se seus vizinhos a misturar seu
sangue ou a sua raça com os romanos, quanto temidos, por si mesmos e por seus
descendentes, a tamanha potência que viam crescer em seu meio.

Desse modo, a juventude romana, sem hesitar, parte em busca de uma solução através
da força, dissimulando em seu ânimo sua inquietude – aegritudinem animi dissimulans.
Rômulo forja jogos solenes em homenagem a Netuno equestre – Neptuno equestri – e, em
seguida, anuncia a seus vizinhos, tornando o evento notório e ansiado. Ceninenses,
crustuminos, antenates, povos mais próximos e desejosos de conhecer a nova cidade,
convergiram em grande quantidade; já os sabinos compareceram todos, junto aos filhos e
esposas. Todos eles se admiravam vendo o crescimento de Roma em tão pouco tempo, bem
como suas muralhas e a cidade cheia de construções.

No momento em que o espetáculo se inicia, a juventude romana dá sinal para que
todos arrebatem, à força, as jovens. Em meio ao pânico dos jogos conturbados, os pais das
moças fugiram aflitos por terem sido ludibriados. Às moças raptadas restou a falta de
esperança e a indignação.

Rômulo esclarecia, de casa em casa, às mulheres raptadas que aquilo fora causado
pelo orgulho dos pais que negaram aos vizinhos o direito de casamento, além de serem
privados daquilo que é mais caro à raça humana: os filhos. Simultaneamente, ele pedia que
elas abrandassem a ira e, desde já, aceitassem a súplica dos melhores varões de Roma, pois
cada um se esforçaria para cumprir o seu dever em amenizar a saudade dos pais e da pátria.

O povo cenino, por si próprio, foram os primeiros a atacar o território romano.
Rômulo, entretanto, com seu exército marchou contra eles e demonstrou, numa rápida
batalha, ser vã a ira sem força e sem ordem. Ele, portanto, dispersa e derrota o exército
inimigo, perseguindo aqueles que se debandaram; mata o rei em um combate e o espolia,
passando a ocupar a cidade no primeiro assalto.

O exército dos antenates, por sua vez, lançou-se hostilmente contra as fronteiras
romanas, aproveitando-se da oportunidade em que Rômulo leva os despojos do chefe inimigo
morto no primeiro combate junto ao carvalho sagrado como oferenda; mas, rapidamente as
tropas romanas avançam contra os que se encontravam espalhados nos campos e os domina.
Em seguida, a cidade é tomada. Os romanos, depois, marcham contra os crustuminos que
vinham atacá-los com o ânimo ainda menos intenso, pois a coragem daquele povo se
enfraqueceu diante das perdas alheias.

14 LÍVIO, Tito. História de Roma – livro I: a monarquia (Ab Vrbe Condita, liber I). Tradução Mônica
Vitorino; introdução e notas Júlio César Vitorino. Belo Horizonte: Crisálida, 2008, IX, p. 55e 57.
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A última e mais importante dessas batalhas travou-se contra os sabinos. Como as
tropas romanas tivessem ocupado, no dia seguinte, toda a área entre o Palatino e o Capitólio,
os sabinos não desceram à planície a espera do ataque romano contra eles. O chefe do lado
romano, Hóstio Hostílio, foi morto pelo inimigo, a frente de batalha de Rômulo
imediatamente se desalinha e se põe em fuga. Diante dessa perda, Rômulo, então, invoca,
junto à antiga porta do Palatino, Júpiter Ótimo Máximo – Iuppiter Optimus Maximus –,
suplicando ao deus que afaste dos romanos o medo e reprima esta fuga vergonhosa. Como se
comandados por uma voz divina, os romanos resistem e recomeçam o combate.

O fato de a cidade, todavia, ter sido ocupada pelos sabinos, leva Rômulo a avançar
rapidamente para junto das primeiras linhas. Mécio Cúrcio, chefe do lado sabino, investe
contra os romanos incitando seu exército disperso por toda a área do Foro, ao mesmo tempo
em que se vangloria. Rômulo acompanhado por uma tropa dos jovens mais impetuosos
investe contra Mécio, repele o inimigo e a legião romana o persegue em fuga. Outra linha de
batalha romana, diante da audácia do rei, dispersa os sabinos. Romanos e sabinos retomam o
confronto no meio do vale entre dois montes; os romanos, porém, estão numa posição mais
vantajosa.

É nesse instante, contudo, que as sabinas raptadas, cujo rapto originou a guerra,
vencem o pavor feminino diante dos perigos, enfrentam, com os cabelos soltos e as vestes
rasgadas, as linhas de batalhas hostis, suplicando aos pais que não manchassem com sangue
nefando seus descendentes com o parricídio, tanto seus netos quanto seus filhos:

“Si adfinitatis inter uos, si conubii piget, in nos uertite iras: nos causa belli,
nos uolnerum ac caedium uiris ac parentibus sumus; melius peribimus quam
sine alteris uestrum uiduae aut orbae uiuemus”.15

“Se vos envergonhais deste parentesco, deste casamento, voltai contra nós as
vossas iras. Somos nós a causa da guerra, das aflições e das mortes dos
nossos maridos e pais; é melhor morrermos do que vivermos viúvas ou órfãs
de vós”.16

Esse ato comoveu não somente os chefes, mas também a multidão; fez-se um silêncio.
Depois disso, os chefes se apresentam para estabelecer um tratado; não fizeram apenas as
pazes, mas também unificaram os reinos e concederam todo o poder a Roma. Assim, a urbe
foi duplicada. Aos sabinos, em troca, foram concedidas algumas vantagens. O povo foi
dividido em trinta cúrias cada uma atribuiu-se o nome de uma sabina; três centúrias de
cavaleiros foram organizadas: Ramnenses por causa de Rômulo e Ticienses por causa de Tito
Tácio, a razão da origem do nome dos Lúceres é incerta. A partir desse momento, os dois reis
governaram em comum e em harmonia.
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A FUNÇÃO DE DOMÍCIA NAS VITAE
DE TITO E DE DOMICIANO DE SUETÔNIO

Bruno Torres dos Santos1

Introdução
Estudiosos apontam que Caio Suetônio Tranquilo tenha nascido por volta de 69 ou 70

d.C., havendo algumas incertezas quanto à cidade de seu nascimento: Roma, Óstia ou Hipona.
Mas como aponta Citroni, uma mutilada epígrafe encontrada nesta última cidade, atual
Annaba, na Argélia, confere mais crédito à hipótese desta vir a ser a sua cidade natal. De
acordo com esta hipótese, seria Suetônio o primeiro dentre diversos escritores latinos do
século II2 provenientes da África Setentrional (CITRONI, 2006, p.971). Já acerca de sua
origem e carreira, sabemos que sua família pertencia à ordem equestre e que ele foi educado
em Roma, entrando no círculo de amizades do influente senador Plínio, o Jovem, por quem
foi considerado um scholasticus3, que podemos compreender como um erudito. Foi também
protegido de Septício Claro, um respeitado equestre, a quem foi dedicada sua obra maior – De
Vita Caesarum, em vernáculo, Sobre a Vida dos Césares. Teve ainda contato com os
historiadores Tácito, Fábio Rústico e outros escritores.

Suetônio teve sua erudição aumentada quando ocupou postos de prestígio: o de a
studiis, que se tratava de um funcionário incumbido de cuidar dos interesses culturais do
imperador; o posto de a bibliothecis, servidor das bibliotecas públicas, ambas as funções
exercidas durante o principado de Trajano. Já durante o principado de Adriano, ocupou o
posto de ab epistulis, que se tratava de um servidor chefe do secretariado imperial, ao qual
competia escrever as correspondências oficiais. Com essa trajetória, fica claro que se oferecia
a ele um ambiente de fácil acesso às fontes, para que empreendesse sua obra de maior
reconhecimento, acima aludida.

No presente trabalho, almejamos tecer algumas considerações preliminares acerca de
Domícia, esposa de Domiciano, presente nas duas últimas uitae de Suetônio. Para tanto,
observamos como o biógrafo se serve dessa personagem da corte imperial, para construir os
retratos dos principes flavianos Tito e Domiciano, respectivamente. Partimos da hipótese de
que a personagem seja um dos elementos utilizados para a construção das características
morais dos biografados. Para atingir este objetivo, após fazermos um levantamento das
passagens referentes a tal personagem, dentro das biografias destacadas, apresentaremos uma
visão sistemática da função de Domícia na técnica narrativa suetoniana. O texto latino
utilizado é o estabelecido por Henri Ailloud, das edições Belles Lettres, e todas as traduções
são de nossa autoria.

1 Suetônio entre os gêneros da história

Ao trabalharmos com os gêneros da história, vemos que a historiografia e a biografia
têm seus limites pouco definidos. Em face disso, Martin e Gaillard, em sua esclarecedora
introdução de Les genres littéraires à Rome, apresentam os problemas de se tentar elencar os
gêneros literários, segundo a divisão do retórico Quintiliano, na Institutio Oratoria. Dentre as

1 É mestrando no PPGLC-UFRJ, bolsista CAPES, sob a orientação do Prof. Dr. Anderson de Araujo Martins
Esteves

2 Suetônio, nascido no século I d.C., teve seu período de produção literária no século II d.C.
3 Plin. Ep., 1, 24, 4
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questões levantadas, é-nos mais perturbadora a presença da história e a ausência da biografia,
visto que esta já era um gênero relativamente antigo em Roma, já praticado por Valério
Máximo, Cornélio Nepos e outros. É de se supor que Quintiliano não incluiu a biografia por
vê-la presente dentro do gênero historiográfico, pelo fato de terem, em grande parte das obras,
o mesmo objeto de trabalho – a vida dos políticos proeminentes. Entretanto, incumbe-nos
dizer que, enquanto a história narra os fatos e feitos, a biografia narra o caráter e as
personalidades dos indivíduos retratados. A reboque, devemos nos lembrar de que, em ambos
os gêneros, o prosador tinha liberdade para empreender uma construção artística sobre a
personalidade retratada. Por conseguinte, parece autorizado afirmar que o autor tinha
liberdade para fazer uso do fingere4 dentro da sua construção poética. Nesse aspecto, o
biógrafo, ao empreender essas uitae, prima pelas anedotas e pormenores acerca dos
imperadores retratados. De modo geral, ele escreve essas biografias de modo sistemático,
apresentando sucessivos tópicos sobre a origem da família e nascimento; estilo de vida;
aparência física; ascensão ao trono; interesses intelectuais; entretenimentos promovidos;
vícios e virtudes; e, por fim, a morte.

Considerando uma “fórmula” mostrada por Grimal, na qual o teórico afirma que “um
imperador devia contar com a dedicação dos soldados, a estima do senado e uma qualidade
indefinível, que era o assentimento dos deuses” (GRIMAL, 2011b, p.99), percebemos que o
primeiro critério – a dedicação dos soldados – fica bem ilustrado no contexto do ano de 69
d.C., sobre o qual falaremos posteriormente. O segundo critério – a estima do senado –
dialoga diretamente com o fato de que, embora Suetônio não tenha pertencido a este corpo
político e nem a sua obra em análise seja uma obra historiográfica, ele se vale da tradição
historiográfica senatorial de empreender bons retratos sobre imperadores favoráveis ao
senado, e retratos negativos dos refratários a este corpo, ao apresentar seus caráteres e
personalidades. E, por vezes, para sustentar tal proposta, o biógrafo se vale do terceiro critério
– o assentimento dos deuses – relacionando as vidas dos imperadores a sonhos, presságios,
oráculos e prodígios.

2 Visões sobre os flavianos no cânone histórico e literário

A casa flaviana (ou dinastia flaviana), assim como o próprio Suetônio, é
originária da ordem equestre e sobe ao poder em 69 d.C. (possível ano de nascimento do
biógrafo). É conveniente rememorar que este ano foi tempo de guerra civil, em que Galba,
Otão, Vitélio e Vespasiano batalharam entre si na tentativa da tomada do trono deixado por
Nero. O primeiro, mesmo tendo sido reconhecido como princeps pelo senado, foi morto pelos
pretorianos. Enquanto estes aclamavam Otão imperador, Vitélio era aclamado por seu próprio
exército. Os soldados deste foram suficientes para derrotar o exército de Otão, acarretando seu
suicídio. Entretanto, Vespasiano, que se encontrava no Oriente, em campanha contra os
Judeus, na Judeia, foi, por sua vez, aclamado imperator. Este vitorioso traz uma nova pax
romana, que durou dez anos, governando de 69 a 79.

Já a respeito de seu sucessor, Tito, podemos lembrar que atuou ele mais tempo como
braço-direito de seu pai, do que como princeps, pois governa durante pouquíssimo tempo,
morrendo em 81 por doença. Aponta Grimal que: “No reinado de Tito, Roma conheceu várias
catástrofes: uma peste, um grande incêndio. Ademais, o Vesúvio entrou em erupção e
submergiram sob as cinzas e a lama três cidades campanienses: Pompeia, Herculano e
Estábias.” (GRIMAL, 2011a, p.156).

4 Cf. ESTEVES, 2013, p. 79-90
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No que tange a Domiciano, cabe versar que, governando durante quinze anos, mais
precisamente, de 81 até 96; pelo seu lado benevolente, “reparou os estragos causados pelo
grande incêndio do reinado de Tito, concluiu a construção do Coliseu, continuou a série de
fóruns imperiais e deu aos imperadores um palácio magnífico, no Palatino.” (ibidem). Por
outro lado, este césar é marcado por ter apresentado tamanha saeuitia5 na sua relação com a
ordem senatorial, tanto que foi empreendida, após sua morte, uma damnatio memoriae.

Observando-se o tratamento literário que Suetônio dá a seu discurso no que diz
respeito aos flavianos, Brandão faz o seguinte esboço:

A Vida de Domiciano contrasta desde o início com a do irmão,
Tito. A imagem inicial é a oposta, e a evolução psicológica e moral é a
inversa. Começa por ser apresentado com contornos negativos, passa
por um período positivo, depois da ascensão ao poder, para se tornar
gradualmente um tirano cruel e rapace. Depois da acme que se atingira
em Tito, segue-se o já esperado momento descendente. Suetónio usa as
técnicas habituais para acentuar o bom nos bons e o mau nos tiranos. Se
em Vespasiano e Tito são escamoteados alguns elementos que
poderiam enegrecer a imagem positiva destes imperadores, em
Domiciano a tónica nos aspectos negativos e a organização da biografia
contribuem para sublinhar a imagem de um tirano, cuja crueldade e
misantropia vão aumentando com o tempo. O carácter eminentemente
positivo das Vidas de Vespasiano e Tito contribui para acentuar, pelo
contraste, o negrume da Vida do último dos Flávios. Pelos actos que
envolvem a ascensão de Domiciano ao império o texto de Suetónio
parece querer aproximar este principado de uma usurpação. Desde as
insídias contra o irmão até ao último sopro de vida, passando pela
execução de Métio Pompusiano, que se dizia ter um horóscopo
anunciador do império, e dos astrólogos que anunciavam o fim de
Domiciano, toda esta Vida é uma luta vã contra um destino adverso.
Mas a morte é apresentada também como o castigo merecido pela
actuação: a progressão até um estádio intolerável de crueldade,
rapacidade e arrogância, numa gradação conseguida, como
habitualmente, à custa de alguma deformação histórica. (BRANDÃO,
2013, p.135 e 136)

Fica patente que o teórico lusitano não titubeia em apresentar o contraste aparente que
há entre as biografias dos irmãos flavianos. Embora Suetônio “pinte” o último negativamente,
não deixa de mostrar alguns pontos positivos. Entendemos isso à medida que, se por um lado
ele tem o fingere como elemento que o permite criar uma imagem pródiga em uitia de um
tirano – os romanos, sobretudo os mais ligados à nobreza senatorial, por conta da libertas que
idealizavam, tinham pouca simpatia por líderes autocráticos –; por outro lado, o conceito de
verossimilhança não o permitia deixar de mostrar algumas uirtutes de Domiciano, visto que
muitas pessoas ainda se encontravam vivas, contemporâneas à época em que a obra veio a
lume.

5 Em TOBACO apud BRANDÃO 2008, p.117 a saeuitia é apresentada como um termo atrelado à noção de
tirania.
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3 Domícia Longina: índice narrativo

Ao se trabalhar com a vida de Tito, penúltimo dos césares retratados por Suetônio,
chama-nos atenção a maneira pela qual Suetônio descreve sua morte:

ad primam statim mansionem febrim nanctus, cum inde lectica
transferretur, suspexisse dicitur dimotis plallulis caelum, multumque
conquestus < eripi sibi uitam immerenti; neque enim exstare ullum
suum factum paenitendum excepto dum taxat uno.> Id quale fuerit,
neque ipse tunc prodidit neque cuiquam facile succurrat. Quidam
opinantur consuetudinem recordatum, quam cum fratris uxore
habuerit; sed nullam habuisse, persancte Domitia iurabat: haud
negatura, si qua omnino fuisset, immo etiam gloriatura, quod illi
promptissimum erat in omnibus probris. (Suet. Tit. 10)

foi para sua primeira casa, onde nasceu, quando se encontrava
em febre. Como fosse deslocado numa liteira, diz-se que ele, ao abrir
sua cortina, teria contemplado o céu e lamentou-se bastante de que a
vida lhe era tirada sem que ele merecesse, embora julgasse que,
excetuando-se um único, não existia, em verdade, um ato seu de que
devesse se arrepender. Acerca de qual ato teria sido, ele próprio não
revelou e não é fácil vir à mente (adivinhar). Alguns creem estar (ele)
falando do caso que com a esposa de seu irmão teria tido. Entretanto,
Domícia jurava pelos deuses, afirmando que se de fato tivesse (com ele
se relacionado), não haveria de negar, e, muito pelo contrário, haveria
de se vangloriar, porque aquele (Domiciano) seria exposto a tudo
quanto fosse ultraje.

Desde logo, observando a técnica narrativa utilizada, notamos que Suetônio deixa seu
leitor curioso, pois, ao ler o excerto, qualquer um se questionaria, perguntando: “Tito é
inocente em relação a quê? Em seguida, o autor continua com uma proposta de suspense, ao
afirmar que não é fácil de adivinhar o fato sobre o qual o personagem afirma inocência.
Notamos que a opção pelo verbo dicere na terceira pessoa do singular da voz passiva – diz-se
(dicitur) –denota a tentativa do biógrafo de se eximir de qualquer parcialidade nas
informações apresentadas. E, quando Suetônio, de fato, faz vir à tona a tal relação
extraconjugal de Tito com sua cunhada Domícia, ele continua com a mesma proposta de se
mostrar imparcial, pois, acerca dessa relação, em suas palavras: – alguns creem (quiddam
opinantur).

Por conseguinte, de modo mais anedótico e, embora preferindo o uso do discurso
indireto, ele escreve como se desse voz e falasse por Domícia, a qual se tivesse cometido tal
traição, afirmaria e vangloriar-se-ia para ultrajar o merecedor Domiciano. Não se trata de
ficarmos nos questionando se houve ou não a traição nos moldes “Capitu traiu ou não
Bentinho?”, em Machado de Assis, mas essa incógnita pode ser compreendida como um uso
propositado para captar a atenção do leitor. E, ainda neste mesmo excerto, usando a lição de
Ernout e Meillet (1951), vemos que o uso do particípio futuro gloriatura, derivado do mesmo
radical de gloria, -ae, cuja carga semântica diz respeito a um bom renome e uma boa fama,
com conceito equivalente ao kleós do grego; neste caso, muda de campo semântico, sendo
utilizado para denotar um discurso jactante. Sendo assim, nesta sentença com tamanha
vituperação, Domícia direciona o uso do ablativo omnibus probis, isto é, o vocábulo probum,
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-i, que é visto pelos mesmos teóricos como algo digno de reprovação ou fato contra a honra,
denotando essa má visão de Suetônio sobre Domiciano.

Indo pela mesma direção, porém, na última biografia, no caso, a de Domiciano,
Suetônio novamente dá espaço à figura de Domícia Longina, afirmando que o referido
princeps:

uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatu filium
tulerat ***** alteroque anno consalutauit Augustam; eandem, Paridis
histrionis amore deperditam repudiauit intraque breue tempus
impatiens discidii quasi efflagitante populo reduxit. (Suet. Dom. 3).

(desposou) Domícia, que em seu segundo consulado lhe gerou
um filho. E, no ano seguinte, agraciou-a com o título de Augusta.
(Depois) a repudiou, (por estar) perdida de amor pelo ator Páris. Mas,
em pouco tempo, como não pudesse efetuar o divórcio e como tivesse
sido, com insistência, pedido pelo povo, reatou.

Ou seja, se mais tarde, na Roma dos imperadores cristãos, o direito romano permitia
ao marido pedir divórcio caso a mulher, sem sua permissão, frequentasse circos, arenas e
teatros; e na Roma do primeiro século, já era desonroso o imperador recitar e atuar em
público, como fez Nero, então não parece descabido pressupor que não era das coisas mais
agradáveis para a imagem do primeiro cidadão o fato da imperatriz ser loucamente
apaixonada por um ator, como faz questão de grafar Suetônio.

É possível considerarmos que, através da imagem da imperatriz, Suetônio tenta
reforçar a imagem de Domiciano como um effeminatus. Todavia devemos entender este
conceito não no sentido de “amaneirado” ou “afeminado”, mas como um homem fraco, sem
virilidade, de tal modo que sequer tem controle sobre a própria mulher. Essa efeminação
aponta para a falta de controle sobre a esposa, permitindo que esta, inclusive, faça parte do
planejamento de sua morte. Nesse sentido, Suetônio, ao escrever sobre os últimos momentos
do princeps em questão, afirma que: “numa conjuração, foi aniquilado (pelos) mais íntimos
amigos, libertos e juntamente por sua esposa.” (Per haec terribilis cunctis et inuisus, tandem
oppressus est conspiratione amicorum libertorumque intimorum simul et uxoris., Suet. Dom.
14).

Considerações finais

Embora percebamos que, no montante das vidas dos flavianos, haja poucas referências
a Domícia, depreendemos que, ainda assim, ela é de fundamental importância para a criação
de uma imagem disforizada sobre Domiciano. Ou seja, dentro destas uitae, a imperatriz, que
parece desempenhar um papel secundário, sem muita relevância; ao ser considerada com mais
atenção, percebemos que é utilizada como um elemento narrativo central, cujos feitos, por
consequência, acabam por exaltar a imagem do bom princeps Tito, que nos escritos
suetonianos aparece como – “o amor e as delícias do gênero humano” (amor ac deliciae
generis humani. Suet. Tit.,1).

Em linhas gerais, ao nos debruçarmos sobre esta obra, fazendo
questionamentos básicos acerca de onde, quem, quando, por que, para quem e de onde se
escreveu, e observando os rumos tomados, sobretudo, nesta última vida, notamos que
Domiciano oferece um “ingrediente” para assim ser escrito pelo biógrafo, isto é, seu mau
relacionamento com o corpo senatorial – como anteriormente apontado. Esse “ingrediente”
deve ser lido de forma integrada com o modo como Suetônio termina tal vida:
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Ipsum etiam Domitianum ferunt somniasse gibbam sibi pone
ceruicem auream enatam, pro certoque habuisse beatiorem post se
laetioremque portendi rei p. statum, sicut sane breui euenit abstinentia
et moderatione insequentium principum. (Suet. Dom. 23)

O próprio Domiciano recorda-se ter sonhado que lhe havia aparecido
um tumor de ouro atrás do pescoço, e que via nisso um presságio de que,
depois dele, o império seria mais feliz e mais florescente. De fato, foi o que
aconteceu, em virtude de desinteresse, como também da moderação, dos
principes que o sucederam.

E se lembrarmos que é no contexto das cortes de Trajano e Adriano que Suetônio
escreve, parece pertinente conjecturar que ele tenha buscado fazer uma boa propaganda para
estes dois principes, visto que termina por dizer – no seu modo bem particular, isto é, não só
se mostrando imparcial, pois os atos são do próprio Domiciano (ipsum Domitianum), como
também pelo uso de sonhos e presságios – que o império seria mais feliz e florescente com a
dinastia que se seguiu aos flavianos.

Em suma, após observarmos as noções que versam sobre a vida do biógrafo Suetônio,
sobre seu enquadramento diante das discussões entre os gêneros da história, sobre a
contextualização dos flavianos no viés histórico e literário, assim como apontamentos sobre
Domícia nas últimas uitae de De Vita Caesarum, podemos notar que, ao mesmo tempo que
Domiciano tem sua imagem disforizada através de sua esposa, Suetônio também empreende
crítica a esta; pois, dentro daquela sociedade,  a mulher deveria ser leal ao marido, estando ele
perto ou em campanha militar, e se mostrar casta em relação aos outros. Em outras palavras,
percebemos que Suetônio moraliza os esposos desvirtuados da seguinte forma: -a) ele é
acusado de ser effeminatus, deixando de assumir sua posição como um uir – o que seria
totalmente subversivo para o cidadão-modelo; e -b) ela, é acusada de ser impudica. Mas
estaria Suetônio almejando demonstrá-los como metonímia dos desvios morais da casa
imperial anterior à vigente? Tal resposta deixaremos para um trabalho posterior. De todo
modo, esperamos que esse esforço seja um ponto de partida para estudos mais meticulosos
sobre autores de historiografia e biografia latina, a fim de que possamos ter mais recursos para
compreendermos e interpretamos as importantes fontes da mentalidade do mundo antigo.

Lista de abreviaturas
Plin. Plínio, o Jovem
Ep. Epistulae
Suet. Suetônio
Dom. Vita Domitiani
Tit. Vita Titi
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INTERFACES ENTRE OS GRAFITOS1 DE BANHEIRO E OS GRAFFITI2 DE
POMPEIA: UMA ANÁLISE SOBRE A SEXUALIDADE E O AMOR

Aline Alves Matias3

Introdução

Desde o ano de 2011, quando ainda era graduanda no curso de Letras Vernáculas, da
UFBA, tenho desenvolvido pesquisas sobre os grafitos de banheiros, os quais são uma prova
de que – tamanha é a onipresença da escrita em nossa cultura letrada – até mesmo no espaço
dos banheiros públicos a escrita se presentifica. Espaço este que, segundo o autor Gustavo
Barbosa (1984, p. 66), é “Um lugar dedicado ao corpo, em sua mais natural condição. E, por
isso mesmo, um lugar escondido [...]. Excluído”.

Uma breve reflexão sobre o espaço do banheiro público permite perceber que ele serve
a outras práticas além das higiênicas, e um exemplo de que a escrita se faz presente nele são
os grafitos de banheiro, que correspondem a uma prática de escrita que, assim como outras
originadas na vida cotidiana, ainda é, geralmente, marginalizada, ignorada.

Quando se trata dos grafitos de banheiro, muitas são as questões que podem ser
levantadas e abordadas. Por exemplo, em 2011, ano em que comecei a pesquisar sobre eles,
juntamente com minha colega de pesquisa Luana Santos Alves, apresentei um trabalho
intitulado Analisando o gênero grafito: do privado para o público (2011)4, no qual nós
realizamos uma análise sobre os grafitos observando os elementos que o constituem como um
gênero textual, numa perspectiva social e histórica, a partir das ideias desenvolvidas por
Mikhail Bakhtin (2003).

Em meu trabalho de conclusão do curso de bacharelado em Letras Vernáculas, cujo
título é Práticas de letramentos vernaculares: o caso dos grafitos de banheiros na pesquisa
brasileira (2014), estabeleci como um dos objetivos principais a realização de um
mapeamento bibliográfico acerca da presentificação da temática dos grafitos de banheiro no
contexto da pesquisa brasileira, a fim de atestar ou não a pouca quantidade de estudos na área
dos estudos linguísticos. Nesse sentido, o que pude verificar a partir do mapeamento é que, no
cenário da pesquisa brasileira, não são muitos os estudos sobre os grafitos.

1 A expressão grafitos de banheiro é usada aqui em referência às inscrições que são produzidas no espaço
dos banheiros públicos, como uma forma de distingui-las das outras inscrições que são feitas em paredes
em geral, comumente conhecidas como graffiti, e em outros suportes (cédulas de papel-moeda, assentos de
ônibus, carteiras escolares, etc.). Outras denominações são atribuídas ao que se chama aqui de grafitos de
banheiro, como, por exemplo, frases ou escritos de banheiro, mensagens de banheiro, pixação ou pichação
de banheiro, grafite, latrinália, escrita latrinália, escrita latrinária.

2 O termo graffiti é usado aqui, exclusivamente, em referência às inscrições que foram produzidas na antiga
cidade de Pompeia.

3 Mestranda do Curso de Língua e Cultura, do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura
(PPGLINC/UFBA), do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora do grupo
HISCULTE (História da Cultura Escrita no Brasil). Orientador: Prof. Dr. José Amarante.

4 O trabalho em questão foi apresentado por mim e minha colega Luana Santos Alves em uma das sessões
de comunicações do SEPESQ 2011 (Seminário Estudantil de Pesquisa em Letras), evento realizado pelo
Instituto de Letras, da UFBA. Ele foi fruto de uma atividade que nós realizamos, no ano de 2011, na
disciplina denominada Gêneros textuais em Língua Portuguesa (LETC28), do curso de graduação em
Letras Vernáculas, da UFBA, ministrada pelo docente Antonio Marcos Pereira.
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Atuando como bolsista de iniciação científica5, continuei dando enfoque à questão do
levantamento de textos sobre os grafitos e buscando também levar ao público informações
sobre eles através de algumas ferramentas como o blog, o tumblr, a página do Facebook, o
canal no Youtube e o perfil no Twitter, todos intitulados Grafitos de Banheiro6. Vale frisar
que a utilização de tais ferramentas7 teve por objetivo a construção de um arquivo virtual e
público, composto por textos, imagens e vídeos diversos sobre os grafitos de banheiro.

Além de defender meu trabalho de conclusão de curso em 2014, no mesmo ano, eu e
Luana tivemos a oportunidade de participar do X ENECULT8 (Encontro de Estudos
Multidisciplinares em Cultura), evento que acontece na UFBA. Inserido no eixo temático
Culturas, gêneros e sexualidades, o título de nosso trabalho foi “MULHER FAZ ISSO?! EU
NÃO ACREDITO!”- Uma análise dos grafitos produzidos em banheiros femininos (2014). A
proposta desse trabalho foi a de abordar a questão dos grafitos que são produzidos em
banheiros femininos, observando, nesse sentido, “aspectos como a expressão da sexualidade
que caracterizam essa escrita feminina” (MATIAS; ALVES, 2014, p. 1), e observando
também “a ocorrência de determinados temas que se distanciam do padrão feminino
convencional” (MATIAS; ALVES, 2014, p. 1).

Atualmente, no curso de Mestrado em Língua e Cultura, do Programa de Pós-
Graduação em Língua e Cultura, da UFBA, e com uma pesquisa desenvolvida na linha de
História da Cultura Escrita no Brasil, eu me proponho a investigar sobre os grafitos de
banheiro a partir de um novo viés, conforme será esclarecido mais adiante. A seguir, serão
apresentadas breves considerações acerca dos aspectos que caracterizam a pesquisa que está
sendo desenvolvida.

1 A História da Cultura Escrita e o estudo de novas fontes de investigação

Conforme foi apontado anteriormente, a pesquisa que está sendo desenvolvida está
circunscrita ao campo de estudos da História da Cultura Escrita (HCE). Segundo Castillo
Gómez (2003), a HCE consiste em uma forma específica de elaborar a História Cultural9 e
sua especificidade reside no fato de que nela os estudiosos buscam:

5 O projeto que desenvolvi na iniciação científica, cujo título é Letramentos vernaculares: O caso dos
grafitos de banheiro na pesquisa brasileira, foi financiado pelo PIBIC/CNPq (2013-2014).

6 Os endereços do blog, do tumblr, da página do Facebook, do canal no Youtube e do perfil no Twitter são,
respectivamente: <grafitosdebanheiro.blogspot.com.br>, <http://grafitosdebanheiro.tumblr.com>,
<https://www.facebook.com/grafitosdebanheiro>, <https://www.youtube.com/channel/UCIEH-
tOg1hN9465xE97tPpQ#_=_> e <https://twitter.com/GBanheiro>.

7 As ferramentas mencionadas foram criadas como parte do trabalho de Iniciação Científica, mas continuam
sendo mantidas. Até mesmo porque elas são de fundamental importância na pesquisa que está sendo
desenvolvida no mestrado em Língua e Cultura.

8 Evento realizado pela Faculdade de Comunicação (FACOM) e pelo Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências Professor Milton Santos (IHAC), da UFBA.

9 Dentro do amplo campo da História Cultural foram desenvolvidas diferentes abordagens. A abordagem a
que Castillo Gómez (2003) se refere é a que começou a se desenvolver nas últimas décadas do século XX e
que passou a ser conhecida como Nova História Cultural. Diferentemente das abordagens precedentes, a
Nova História Cultural rompe com a divisão tradicional entre sociedades com e sem cultura, expande o
significado do termo cultura englobando uma gama de atividades, incorpora a noção de recepção e rechaça
o conceito marxista de superestrutura. Algumas das implicações dessa nova perspectiva são as de que,
assim como fazem os antropólogos, os historiadores culturais passam a operar com a noção de múltiplas
culturas e que eles passam a lançar seus olhares para a cultura cotidiana (CASTILLO GÓMEZ, 2003).
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[...] saber por quais razões se tem feito uso da escrita, em cada
momento e sociedade, conhecer a distribuição das capacidades de
escrever e ler, as materialidades do escrito e os diferentes lugares,
espaços e formas em que sua recepção e apropriação se deram, enfim,
as práticas de leitura e escrita [...]. (CASTILLO GÓMÉZ, 2003, p. 96,
tradução nossa)10

Castillo Gómez (2003) aponta que, até pouco tempo, o olhar que era conferido à
escrita era excessivamente linear. Ela era compreendida como algo descontextualizado, pois
os estudiosos a analisavam como se estivesse desassociada das sociedades que dela fizeram
uso. A partir das transformações epistemológicas que se deram no campo da História e da
emergência dos estudos sobre alfabetismo e cultura escrita, a escrita se converteu em uma
fonte histórica por si e em si mesma. Novos questionamentos surgiram. Não bastava apenas
responder ao quê, quando, onde e como da escrita. Indo mais além, os estudiosos11 passaram a
buscar a compreensão da função da escrita (por que se escreve?) e da identidade dos
escritores (quem escreve?) (SÁEZ; CASTILLO GÓMEZ, 1999). Em resumo, um novo olhar
foi conferido à escrita.

No processo de elaboração da História da Cultura Escrita são bastante diversas as
fontes que podem ser utilizadas. Nos últimos anos, os estudos inseridos no campo da HCE
têm:

[...] concentrado a atenção sobre o valor cotidiano da escrita,
algo que normalmente havia passado despercebido, porque os estudos
anteriores haviam se centrado preferencialmente nos testemunhos
escritos vinculados ao poder [...]. (CASTILLO GÓMEZ, 2003, p. 115,
tradução nossa)12

Atualmente, fontes de investigação que antes eram desconsideradas estão ganhando a
atenção dos estudiosos. Nesse sentido, tem-se resgatado do esquecimento “materiais
marginalizados pela historiografia positivista e aos que não se havia reconhecido o status de
fontes históricas” (SÁEZ; CASTILLO GÓMEZ, 1999, p. 26-27, tradução nossa)13. Abre-se,
então, espaço para as escritas cotidianas, pessoais, marginais.

Levando em consideração tais aspectos sobre as fontes no estudo sobre a escrita é que
o presente trabalho trata dos graffiti que foram produzidos por populares de Pompeia e dos
grafitos de banheiro que são produzidos contemporaneamente e que se constituem, ainda,
como uma prática de escrita subalternizada. São, então, eleitas como objetos de análise duas

10 Cf. o trecho original: “[...] saber por qué razones se ha hecho uso de la escritura en cada momento y
sociedad, conocer la distribución de las capacidades de escribir y de leer, las materialidades de lo escrito, y
los distintos lugares, espacios y maneras en los que se há experimentado su recepción y apropiación, en fin,
las prácticas de la escritura y de la lectura [...]”.

11 De acordo com Sáez e Castillo Gómez (1999, p. 26), um desses estudiosos é o paleográfo italiano
Armando Petrucci. Conforme os autores apontam, Petrucci e outros paleográfos, ao questionarem alguns
dos pressupostos do método paleográfico tradicional, buscaram “explicar a escrita contextualizada em seu
momento histórico”.

12 Cf. o trecho original: “[...] concentrado la atención sobre el valor cotidiano de la escritura, algo que
normalmente había pasado desapercibido por cuanto los estudios anteriores se habían centrado
preferentemente em los testimonios escritos vinculados al poder [...]”.

13 Cf. o trecho original: “[...] materiales marginados por la historiografia positivista y a los que no se les
había reconocido el status de fuentes históricas [...]”.
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práticas que foram (no caso dos graffiti pompeianos14) e são (no caso dos grafitos de
banheiro) ainda pouco estudadas, mas que possibilitam compreender uma série de
significativos aspectos relativos à cultura humana da Antiguidade e da contemporaneidade.

2 Caracterizando os grafitos de banheiro

Mesmo que seja de forma breve, considera-se relevante apontar aqui alguns dos
elementos que caracterizam os grafitos de banheiro. Nesse sentido, é possível afirmar, por
exemplo, que o grafito de banheiro é produzido em um “espaço físico que denota restrição e
supõe privacidade, mas que efetivamente circula numa coletividade, transitando, desse modo,
entre as fronteiras do privado e do público” (ALVES; MATIAS; PEREIRA, 2011).

No que concerne ao seu aspecto estrutural, a sobreposição de textos é algo recorrente.
Ela ocorre quando não há mais espaço para a escrita e também quando há uma oposição de
ideias entre os textos. São formadas, nesses casos, espécies de palimpsestos15. Os grafitos
apresentam uma grande variedade de temáticas. Há grafitos sexuais, religiosos, românticos,
filosóficos, críticos, escatológicos, etc. Sobre os interlocutores, tem-se o fato de que o
ambiente privado e, paradoxalmente, público dos banheiros lhes confere o anonimato16.

A livre expressão de posicionamentos sociais, culturais e ideológicos dos sujeitos
produtores acaba sendo potencializada no espaço solitário dos banheiros. Conforme destacam
Vilar, Pereira e Silva (2006, p. 2): “Não há pudores, tudo pode ser dito, e isso ocorre por não
haver assinatura”. Algo que é marcante nessa prática de escrita é a questão de seu(s)
suporte(s), uma vez que a materialização dos textos se dá, predominantemente, nas portas dos
banheiros, mas pode ocorrer também nas paredes, no teto e, até mesmo, no vaso sanitário.

3 A longevidade histórica dos grafitos de banheiro

Um dos muitos aspectos que precisa ser evidenciado quando o assunto são os grafitos
de banheiro é a sua longevidade histórica. Os grafitos de banheiro produzidos na
contemporaneidade mantêm estreita relação com práticas de escrita de outros contextos
históricos. Um exemplo disso são as inscrições que foram produzidas nos muros e paredes
que se espalhavam por Pompeia e, até mesmo, em paredes das casas de banho da antiga
cidade romana. Tomando por parâmetro as considerações feitas por Neto (1992), no texto
Banheiros de Pompéia, Teixeira e Otta (1998, p. 231) apontam, por exemplo, que “os
romanos produziam inscrições em grego nas paredes dos banheiros de suas casas”. Martins
(2005, p. 77, grifo do autor) considera que os grafitos de banheiro fazem parte de “uma
arqueologia que remonta aos graffiti de Pompeia e manifesta a existência de vozes efêmeras
que se diluem no fluxo da história”.

No que concerne aos graffiti pompeianos, Rodriguez (2006) afirma que os muros da
cidade suportavam todo tipo de escrita. Segundo ele, havia desde a escrita:

14 Diz-se que os graffiti pompeianos foram negligenciados, pois Feitosa (2002, p. 41) aponta que, até pouco
tempo, “a imposição do olhar ético e moral moderno sobre a literatura, inscrições e imagens romanas
infligiu ao conjunto documental, [...], um enorme ostracismo acadêmico”. Devido às referências de cunho
erótico sexual, durante os séculos XVIII e XIX, o acesso às inscrições de Pompeia, assim como às pinturas,
esculturas e aos mosaicos, era restrito. Esses materiais eram guardados em seções reservadas de museus
(FEITOSA, 2002).

15 A prática palimpséstica, bastante comum no período da Idade Média, corresponde aos casos em que um
pergaminho ou papiro era reutilizado. No processo, um texto era apagado por meio de raspagem e dava
lugar a outro texto.

16 Há raras exceções em que o produtor assina o seu texto.
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[...] puramente informativa como a divulgação dos dias e locais de
feiras livres, passando por anúncios comerciais e de espetáculos e
propaganda política até os textos jocosos, geralmente de caráter sexual
[...]. (RODRIGUEZ, 2006, p. 4)

Sabe-se que, em Pompeia, uma enorme quantidade de inscrições foi deixada em
praticamente todos os espaços disponíveis nos muros e paredes da cidade, sendo um desses
espaços as casas de banho. Na atualidade, o homem, em sua necessidade de se comunicar,
continua a produzir inscrições e ele faz isso até mesmo no espaço das cabines dos banheiros
públicos. As cabines acabam se tornando um “mural de garantida audiência para nossas
acertadas e espirituosas observações sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre tudo”
(BARBOSA, 1984, p. 77).

Levando em consideração informações apresentadas por Mau (1899), Della Corte
(1960), Feitosa (2002), os quais desenvolveram estudos sobre os graffiti pompeianos
produzidos no contexto da Antiguidade romana, além das que foram apresentadas por
Barbosa (1984) e Couy (2005), cujos estudos estão voltados para os grafitos de banheiro
produzidos no contexto contemporâneo, é possível dizer que algo que aproxima os graffiti
pompeianos produzidos no contexto da Antiguidade romana e os grafitos de banheiro
produzidos no contexto contemporâneo é o fato de que as temáticas da sexualidade e do amor,
que se fizeram presentes nos primeiros de forma recorrente, também têm se presentificado
bastante nos segundos. Guardadas, nesse sentido, as devidas diferenças, conforme a
dissertação detalhará. Diante disso, parece oportuno não apenas examinar os grafitos como
prática de escrita vernacular contemporânea, mas também compreendê-los como parte de uma
trama histórica.

4 O objetivo geral da pesquisa e o corpus de análise

Tendo em vista o aspecto da longevidade histórica dos grafitos, o objetivo geral da
pesquisa em questão é o de empreender uma análise acerca de como as temáticas da
sexualidade e do amor têm sido expressas nos grafitos de banheiro na contemporaneidade, em
comparação à forma como as mesmas temáticas foram expressas nos graffiti de Pompeia, que
são tidos aqui como antecessores dos grafitos de banheiro.

O corpus a ser utilizado neste estudo são imagens de grafitos de banheiro que se
encontram disponíveis no tumblr Grafitos de Banheiro. É importante pontuar que as imagens
do tumblr correspondem a grafitos encontrados em banheiros públicos de diferentes espaços
sociais (universidades, shoppings centers, escolas, etc.). Cada imagem recebe uma legenda, na
qual são informados aspectos como a localização dos grafitos (nome do local em que o
banheiro está inserido, cidade, estado), o tipo de banheiro (feminino ou masculino) no qual
eles foram encontrados e o ano em que a imagem foi registrada.

Desde o princípio, uma das propostas do tumblr foi a de receber a contribuição de
colaboradores através do envio de imagens a serem disponibilizadas juntamente com as
imagens coletadas por mim e minha colega de pesquisa Luana Santos Alves. Para isso, nós
criamos tanto nele quanto no blog uma seção intitulada Participe do Projeto, na qual fazemos
um convite ao público para que colabore com o projeto através desse envio de imagens de
grafitos para o e-mail grafitosdebanheiro@gmail.com. Na análise que se fará na dissertação
de mestrado, pretende-se utilizar, então, tanto imagens que foram coletadas por nós quanto
imagens enviadas por alguns de nossos colaboradores.

O corpus de análise é também composto por exemplos de inscrições de Pompeia,
produzidas em locais diversos (como muros da ruas, bordeis, paredes de casas), com suas
respectivas traduções para a Língua Portuguesa apresentados por Feitosa (2002) em sua tese
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de doutorado, intitulada Amor e sexualidade no popular pompeiano: Uma análise de gênero
em inscrições parietais (2002), e inscrições apresentadas em outras fontes, como o livro de
Della Corte (1960).

5 Um breve exemplo de análise

A título de ilustração, será apresentado aqui um breve exemplo que permite apontar
proximidades e diferenciações entre os graffiti de Pompeia e os grafitos de banheiro.

Dando início, então, à apresentação de tal exemplo, sabe-se que as representações
fálicas eram bastante frequentes nos graffiti de Pompeia. Segundo Funari (1995) e Feitosa
(2002), era atribuído a essas representações um sentido apotropaico. Nesse sentido, elas eram
produzidas para afastar as más influências, as forças do mal e trazer sorte e proteção. Elas
estavam fortemente relacionadas à ideia de fertilidade e boa sorte. Funari (2002) reitera essa
perspectiva ao dizer que:

Para os romanos, [...], o falo era associado à magia da reprodução e,
por isso, era considerado um potente amuleto contra o mau-olhado e o
azar. Sua presença nos limites, como no telhado, nas soleiras e nas
campainhas, tinha essa função protetora contra as más intenções.
(FUNARI, 2002, p. 108)

Funari (1995) apresenta um exemplo de uma inscrição (fig. 1) encontrada em
Pompeia, na qual se tem a figura de um gladiador usando o seu pênis como uma arma. O
autor considera possível que a representação fálica do gladiador indique a intenção dele de se
proteger contra o mal.

Figura 1 – Inscrição de um gladiador pompeiano usando seu pênis como uma arma.

Fonte: Funari (1995).

A seguir, na fig. 2, há uma representação do falo em um grafito de banheiro que nos
remete ao caso da fig. 1:
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Figura 2 – Grafitos encontrados em um dos banheiros femininos do
Pavilhão de Aulas da Federação I (PAF I), da Universidade Federal da Bahia.

Campus de Ondina, Salvador. Ano: 2011.

Fonte: Tumblr Grafitos de Banheiro.

Barbosa (1984, p. 121) aponta que as “Figuras fálicas são as preferidas dos
desenhistas-grafiteiros de WC masculinos”, mas, através da fig. 2, é possível perceber que elas
aparecem também em banheiros femininos.  Nessas representações, o que se tem “São pênis
sempre rijos e avantajados, onipotentes, muitas vezes fazendo jorrar gotas de esperma [...] e
frequentemente comentados por legendas de narcísico fetiche: ‘meu pau’, ‘ai, caralhão’, ‘pau
gostoso’ etc.” (BARBOSA, 1984, p. 122).

Assim como se dava nos graffiti de Pompeia, o falo representado nos grafitos de
banheiro adquire também um valor simbólico. Nos grafitos de banheiro são “frequentes e
ricas de sentido as associações do pênis com pistolas e outras armas de fogo” (BARBOSA,
1984, p. 123).

Levando em consideração os aspectos apontados anteriormente em relação à
representação fálica da fig. 1, na qual se tem um gladiador pompeiano usando seu pênis como
uma arma, é possível observar que os significados das figs. 1 e 2 diferem entre si, pois, na fig.
1, o pênis é possivelmente usado para livrar-se do mal, enquanto na fig. 2 fica claro que o
pênis é usado mesmo como símbolo de virilidade masculina.

O exemplo apresentado é uma pequena mostra de que há certos aspectos que
aproximam os grafitos de banheiro dos graffiti pompeianos, como também de que há aspectos
que os diferenciam entre si. Apesar de sua brevidade, ele deixa evidente que é possível
observar e analisar as interfaces entre as duas práticas de escrita.
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6 Considerações finais

A relevância do estudo que se propõe aqui se dá na medida em que é levada em conta
a importância de se compreender as diversas práticas de leitura e escrita que circulam na
sociedade, pois, conforme Oliveira (2010, p. 330) afirma, “O que circula, [...], na rua ou em
ambientes comunitários são modos de inscrição específicos (placas, propagandas, faixas,
outdoors, fachadas etc.) de grande força comunicativa e que, por isso, merecem atenção”. Os
grafitos de banheiro, como uma dessas muitas práticas de escrita, se constituem em uma
imensa fonte de pesquisa para a compreensão de uma série de aspectos relativos à cultura
humana na contemporaneidade. O mesmo se dá com os graffiti de Pompeia, pois eles
possibilitam compreender aspectos relativos à Antiguidade romana e seus desdobramentos
futuros.

Tal como já foi dito, são eleitos, então, como objetos de pesquisa duas práticas que
foram (no caso das inscrições pompeianas) e são (no caso dos grafitos de banheiro) ainda
pouco estudadas, o que reflete como são negligenciadas, como objeto de pesquisa, as escritas
ordinárias como um todo, e as escritas marginais de modo mais específico.

Em relação aos grafitos de banheiro, especificamente, o que se pretende é evidenciar
uma prática de escrita que, juntamente com uma série de outras práticas, é sobremaneira
marginalizada, subalternizada. O que se quer é dar visibilidade a uma prática de escrita tão
presente no cotidiano dos usuários de banheiros públicos, mas que tem sido pouquíssimo
explorada.
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TRADUZINDO A EXPOSITIO SERMONUM ANTIQUORUM DE FÁBIO
PLANCÍADES FULGÊNCIO

Shirlei Patrícia Silva Neves Almeida1

José Amarante Santos Sobrinho2

Introdução

O trabalho, vinculado ao projeto Tradução da obra de Fulgêncio, em realização na
Universidade Federal da Bahia, objetiva noticiar como vem sendo realizado o processo
tradutório da obra Expositio sermonum antiquorum, umbreve glossário constituído de
sessenta e duas palavras encontradas em obras de autores da Antiguidade. Fabius Planciades
Fulgentius, conhecido como o mitógrafo, é um escritor latino da chamada Alta Idade Média3,
que, apesar do considerável sucesso e influência da sua obra mitográfica durante a época
medieval carolíngia, possui ainda uma biografia obscura. Do mesmo modo, o
seu corpus bibliográfico, permeado de controvérsias relativas à autenticidade de autoria e de
datação das obras, tem raras edições traduzidas para as línguas modernas, a saber, nenhuma
para a língua portuguesa. Dentre as três obras, cuja autoria é aceita como de Fulgêncio,
a Expositio sermonum antiquorum se apresenta como um desafio, não apenas por ser um texto
menos conhecido e parcamente discutido pelos estudiosos, mas também devido à linguagem
mística e à prolixidade de estilo, característicos do autor.

Fulgêncio, o Mitógrafo: vida e obra obscuras

O atual conhecimento sobre o contexto biográfico (período, formação cultural e
geográfica) e intelectual do autor é carente de maiores detalhes e de veracidade consistente,
apesar do considerável sucesso e influência da sua obra Mitologiae, durante a época medieval
carolíngia (séc. VIII-IX).

Os poucos indícios biográficos encontrados estão registrados no prefácio do livro I,
das suas Mitologiae. Essas pistas dão um pouco de luz, mas o enfoque está longe de ser
completo ou precisamente definido, visto que:

[...] A geral extravagância e decadência do seu latim, o conhecimento
razoavelmente preciso, que ele mostra do grego, e sua visão sobre os
autores clássicos e eruditos, já recuando na antiguidade, conviria ao
que, geralmente, se conhece sobre o estado da educação, da
aprendizagem e da religião no Norte da África colonial dos séculos V
e VI; e estes são os seus mais prováveis limites de tempo e lugar.4
(WHITBREAD, 1971, p. 3).

1 Graduação em Letras Vernáculas e Letras Clássicas (UFBA).
2 Professor de Língua e Literatura Latinas e Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em

Língua e Cultura (UFBA).
3 As divisões da Idade média são ainda motivo de debate. Em geral, são consideradas as seguintes fases:

Antiguidade Tardia ou Alta Idade Média ou Primeira Idade Média (do séc. V ao X), Idade Média Plena
ou Idade Média Clássica (do séc. XI ao XIII) e Idade Média Tardia ou Baixa Idade Média (do séc. XIV
ao XV). Ainda se discute também sobre a problemática da gênese do período medieval. (Cf. FRANCO
JUNIOR, 2005; SILVA, 2013).

4 Grifos nossos.
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Os testemunhos autobiográficos dispersos no prólogo das suas Mitologiae, algumas
alusões na Expositio Continentiae Virgilii sugerem, e nos levam a produzir o seguinte
consenso sobre a biografia do nosso autor: escritor latino, Fabius Planciades Fulgentius,
nasceu e viveu em Cartago, no Norte da África (África Proconsular), provavelmente, durante
os séculos V-VI; e sua carreira, supostamente, era a de um grammaticus ou rhetor, um
professor de gramática e das letras, cujas atitudes e interesses servem como um complemento
à imagem hostil da cultura e da educação africanas.

1.1 . Autoria e identidade

Na primeira edição crítica das obras de Fulgêncio, datada no ano de 1898, Rudolf
Helm credita cinco obras ao autor, embora apenas as Mitologiae, também denominada
Mythologiarum libri tres, a Expositio Virgilianae continentiae, a Expositio sermonum
antiquorum possam ser consideradas, de maneira segura, de autoria do nosso autor, pois se
percebe que as obras compartilham fortes semelhanças internas, além do fato de que, na
maioria dos manuscritos antigos, foram creditadas a Fabius Planciades Fulgentius.

Em relação às duas outras obras, a De aetatibus mundi et hominis é atribuída a Fabius
Claudius Gordianus Fulgentius, e a Super Thebaiden, provavelmente uma obra tardia, que,
em sua única cópia conhecida, é atribuída ao episcopus sanctus Fulgentius, presumivelmente,
o santo Fulgêncio do século VI, o bispo de Ruspe da Tunísia moderna. Devido à presença dos
nomes de família Claudius e Gordianus, há suspeitas de que as cinco obras editadas não são
de uma única autoria.

A identificação do mitógrafo e do bispo Fulgentius, como sendo uma única persona,
tem gerado muitos debates, contudo parece descansar em evidências um tanto frágeis.
Segundo as referências consultadas5, além da homonímia, é possível que ambos tivessem a
mesma idade e cultura, mesma estrutura familiar e o mesmo gosto e habilidades literárias.

Fulgêncio era cristão, fato explicitamente comprovado pela sua familiarização com a
Bíblia e suas atitudes apologistas; a partir de aspectos de suas próprias obras, podemos
confirmar tais afirmações: nas Mitologiae, há o nascimento de Cristo como tema central da
história do mundo, Adão e o Anticristo; na Expositio Continentiae Virgilii, o autor
personifica o poeta Virgílio na figura de um levita6 ou diácono e, na Expositio sermonum
antiquorum, Tertuliano aparece citado entre as autoridades, entre outras referências.7

Por sua vez, o bispo aparece em seus tratados teológicos latinos e cartas como um
oponente ortodoxo ao Arianismo e Pelagianismo, doutrinas religiosas consideradas heréticas,
isto é, que pregavam princípios religiosos que iam de encontro aos dogmas da Igreja Cristã,
tendo assim pouca coisa em comum com os interesses do nosso autor, exceto alguma
semelhança de estilo e conhecimento da língua grega. Em suma, “não podemos concluir que
a identificação de nosso autor é Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, o Santo Bispo de
Ruspe, autor de tratados teológicos e morais.” (WOLFF; DAIN, 2013, p. 21.).

O estilo e interesses literários

Sobre as características do fazer literário de Fulgêncio, são as palavras de Wolff e
Dain (2013, p. 25) que melhor as descrevem: “seu estilo, jamais fluido, é desconcertante. Ele
é feito de contrastes: raso em certos desdobramentos, pode se tornar subitamente pomposo,

5 WHITBREAD (1971); MORENO (2005) e WOLFF & DAIN (2013).
6 ‘ministro do templo de Jerusalém’; sacerdote, padre (HOUAISS, 2001).
7 WHITBREAD (1971).
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afetado, embora admita, ocasionalmente, as familiaridades ou os registros de palavras
cômicas”.

Fulgêncio mostra um fértil interesse profissional nas mais variadas artes liberais,
embora não se aprofunde em nenhuma área específica, deixando para a posteridade um legado
de erudição, pois se vê:

[...] em toda parte, uma fascinação joyceana das palavras, trocadilhos,
etimologias, marcas de Homero e Virgílio, o jargão da fisiologia, da
filosofia e do ocultismo, coloquialismos, formas antigas, recursos
estilísticos, e assim
por diante, um fascínio tão exuberante quanto descontrolado... É
difícil descrever em termos moderados um escritor tão descomedido
como Fulgêncio.8 (WHITBREAD, 1971, p. 7).

Assim, nas obras fulgencianas, entre os temas abordados, se destacam: partes de
astronomia (1,18; 2,14), música e matemática (2, 9-10), História Natural (1,16; 2,16 ; 3,8),
nas Mitologiae; dialética e retórica, na Expositio Virgilianae continentiae; e partes de folclore
variado e filologia, na Expositio sermonum antiquorum.

A Expositio sermonum antiquorum

A obra consiste em sessenta e duas breves explanações sobre as palavras obsoletas,
encontradas em autores latinos da Antiguidade, reunidas numa espécie de glossário. Para a
sua datação, há um consenso de que seria um dos mais antigos manuscritos sobreviventes, não
havendo como se estabelecer a sua cronologia, embora não haja motivos para se discordar da
comum atribuição a Fulgêncio.

Em relação à recepção da obra, é sabido que cópias de manuscritos da Expositio
sermonum antiquorum sobreviveram a partir do século IX e são particularmente numerosas
no século X e, que muitos escritores carolíngios tinham a obra como um manancial de
raridades verbais, observado os diversos temas apresentados, como costumes funerários
antigos, folclore variado, oratória grega, poemas, peças e narrativas romanas, nas citações
de autores da Antiguidade, como Virgílio, Lucano, Plauto, Ênio Petrônio, Propércio, Apuleio,
Marciano Capella e Tertuliano, sendo este último, o “único autor de obras cristãs, [que] não é
citado num contexto religioso, e de fato, não há nenhuma tentativa de dar um tom cristão ao
trabalho.” (WHITBREAD, 1971, p. 157).

A edição da obra tida como a mais antiga é a Voces antiquae (Milão, 1498), um
apêndice da Enarrationes allegoricae fabularum Fulgentii Planciadis de Ioannes Baptista
Pius. E, para a tarefa de tradução, estabelecemos como edição de apoio, a da Biblioteca
Teubneriana, Fabii Planciadis Fulgentii Opera (Leipzig, 1898) de Rudolf Helm, o primeiro
editor crítico do escritor cristão, por esta ser uma edição moderna e considerada como
referência pelos estudiosos da área.

O processo da nossa tradução
A tradução, em curso, será a primeira em português, e pretende ficar o mais próximo

possível do texto em latim, pois pretendemos produzir uma versão de estudo da obra em
questão, mantendo, desse modo, a linguagem elaborada e o estilo extremamente prolixo,
próprios do autor.  Para o trabalho da tradução, além da edição de apoio de Helm (1898),

8 Grifos nossos.
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texto em latim na íntegra, consultamos também a edição do inglês de Leslie G. Whitbread
(1971) e a do italiano de Ubaldo Pizzani (1968), a título de comparação.

Apresentamos, a seguir, um fragmento da Expositio sermonum antiquorum
acompanhado de sua respectiva tradução para o português:

3. [Quid sit pollinctor.] Pollinctores dicti sunt qui funera morientia
accurant; unde et Plautus in Menecmi comoedia ait: 'Sicut pollinctor
dixit qui eum pollinxerat'. Pollinctores dicti sunt quasi pollutorum
unctores, id est cadauerum curatores, unde et Apuleius in Ermagora
ait: 'Pollincto eius funere domuitionem paramus'.

3. [O que seria pollinctor.] Foram chamados pollinctores aqueles que
cuida(va)m dos funerais dos que morriam; donde Plauto na comédia
Os Menecmos diz: “Como, por exemplo, o polinctor disse que o havia
lavado para ser enterrado”. Por assim dizer os polinctores foram
chamados untadores dos sujos, isto é, o cuidador de cadáveres, daí
também Apuleio em Ermagora diz: “Lavado o cadáver dele,
preparamos a volta para a casa”.

Este excerto consegue ilustrar a configuração de toda a Expositio, ou seja, exceto pelo
breve prólogo, essa é a estrutura básica da explanação dos sessenta e dois sermones: iniciada
sempre com a afirmação [Quid sit ...], é seguida de um comentário explicativo, que  define a
palavra, a partir do aporte de uma  ou duas breves citações de autores clássicos. E é
justamente por causa dessas citações que, muitas vezes, Fulgêncio foi acusado de ter forjado
citações e de ter inventado nomes de autores. Na verdade, ao se valer desses recursos, talvez
falte ao autor a acribia, isto é, maior atenção e cuidado em relação às referências realizadas
em sua obra. Na amostra acima, por exemplo, há alusão à peça Menaechmi de Plauto, e ao
verificarmos, constatamos que, realmente, há a citação, porém, no verso 63 do prólogo da
obra Poenulus: “quia mihi pollictor dixit qui eum pollinxĕrat”.

Há também referência à obra Ermagora, atribuída a Apuleio (século d.C.).  Em nossas
pesquisas, também a encontramos em Prisciano9, que também a registra como de autoria de
Apuleio. De acordo com Munguia10, Hermágoras provavelmente seria uma novela ou um
conto milésio, que é definido por Moura (1996) como derivado das narrativas de provável
origem popular, compiladas por Aristides de Mileto (séc. II a. C.), daí a especificação milésio
ou milesianos, e posteriormente traduzidas em latim por Cornélio Sisena (séc. I a.C.).

Próximos passos

Como visto, o trabalho de tradução se encontra ainda num estágio inicial, e como
sinalizado, buscamos divulgar as primeiras notícias do processo que vem sendo realizado. A
seguir, neste ano corrente, pretendemos produzir um anteprojeto a ser submetido à linha de
Estudos de Tradução Cultural e Intersemiótica do Programa de Pós-Graduação em Literatura
e Cultura da Universidade Federal da Bahia, visando à produção de uma dissertação de
Mestrado.

E, dessa maneira, com a culminância deste trabalho de tradução, buscamos produzir
um aporte literário sobre o autor e obra em questão, visto a importância de conhecermos a

9 OLDFATHER et al., 1934, p. ix; GRAMM. LAT. Keil, Vol. II, p. 85.
10 MUNGUIA (1980), tradução de APULEYO Apología, Flórida.
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produção de autores latinos do período cristão, que, assim, virão a ser mais conhecidos pelos
leitores de língua portuguesa.
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CONCEPÇÕES DISCURSIVAS SOBRE
O GÊNERO EPISTOLOGRÁFICO EM ROMA

Prof. Me. Lucas Amaya1

A recente análise literária sobre o lugar da epistolografia na literatura Clássica sempre
foi discutida de forma breve e sem aprofundamento, devido a falta de uma reflexão maior
sobre uma arte epistolográfica e sobre o seu uso e suas funções para os homens gregos e
romanos do período tanto arcaico, quanto clássico e pós-clássico, com exceção ao papel das
cartas e epístolas na construção do cristianismo e de sua irradiação por todo o Império
Romano.

Podemos ver isso ao analisar quando Martin e Gaillard dizem que:

Est-on fondé à parler de «genre épistolaire»? Ou en d’autres
termes: ce genre existe-t-il? Impossible d’éluder ce problême irritant
et peut-être insoluble. Quand quelqu’un rédige un pièce de théâtre, un
roman, un traité moral ou scientifique, il accomplit un acte dont la
spécificité est évidente, acte qui consiste à écrire pour masse plus ou
moins importante, mais en principe anonyme, constituant ce qu’il est
convenu d’appeler «le public»; il n’est plus alors un simple
«scripteur», mais un «écrivain», et l’on pourrait dire qu’il mérite ce
titre même si en fin de compte il ne publie jamais ce qu’il écrit...2
(1990: 454)

Os teóricos franceses buscam uma definição romana de Gêneros Literários - que por si
só já é complicada, pela falta de definição concreta de o que é Literatura e o que seria
literário, segundo a concepção moderna e sincrônica na qual eles se inscrevem. Apesar disso,
deste pequeno trecho já podemos começar a identificar porque parece, a priori, infrutífera a
tentativa de adentrar o campo epistolográfico clássico: a dicotomia “emissor x receptor”. Soa-
nos estranho considerar qualquer coenunciador como anônimo ou qualquer sentido próximo a
este. Nenhum discurso é formado exclusivamente pelo seu autor físico, uma vez que ele faz
parte de uma sociedade e que está em refração constante em relação à língua que ela mesma
constrói e pela qual é construída.

É preciso então tomar outras teorias como base, saindo do viés teórico literário e entrar
no campo discursivo, o que nos parece mais adequado para o caso. Assim cabe falar de
Gênero do Discurso, que pode ou não se configurar como literário, novamente tomando a
semântica hodierna do termo. Parece-nos claro que nenhuma comunicação linguística verbal
existe sem uma sociedade prévia donde ela nasce, assim como não existe uma sociedade sem
comunicação verbal, independente de escrita - ao menos conforme podemos atestar
seguramente. Portanto, sociedade e comunicação linguística verbal são interdependentes: uma
língua - pela qual a comunicação é feita - depende de uma comunidade de falantes que
construa seus significados e compreenda sua estrutura interna, ao passo que uma sociedade só

1 Mestre e doutorando em Letras Clássicas pela UFRJ. Professor substituto de língua latina na UFRJ.
2 “É seguro falar em “gênero epistolar”? Ou, em outras palavras, esse gênero existe? É impossível elucidar

esse problema excitante e talvez insolúvel. Quando alguém redige uma peça de teatro, um romance, um
tratado de moral ou cientifico, cumpre uma ação cuja especificidade é evidente, ação que consiste em
escrever para um grupo mais ou menos importante, mas a principio anônimo, e que constitui o que convém
chamar de “público”. Ele não é mais, então, um simples “escritor”, mais um “autor”, e poder-se-á dizer que
ele merece o titulo, mesmo que, no final das contas, ele jamais publique o que escreveu”.
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existe através de uma língua que permita suas instituições - jurídica, religiosa, social etc. - e
que sirva de base e de ferramenta para a construção e manutenção de uma memória social
justificadora de sua existência.

Não obstante, será, então, melhor falarmos em “Discurso”, não “Texto Literário”, uma
vez que a carga semântica que este último léxico carrega pode levar-nos a uma inexatidão em
sua relação com a sociedade, cabe melhor usarmos o termo “Discurso”. Conforme Foucault:

O discurso, assim entendido, não é uma forma ideal e
intemporal que teria, além do mais, uma história; o problema não
consiste em saber como e por quê ele pôde emergir e tomar corpo num
determinado ponto do tempo; é, de parte a parte, histórico - fragmento
de história, unidade e descontinuidade na própria história, que coloca
o problema de seus próprios limites, de seus cortes, de suas
transformações, dos modos específicos de sua temporalidade, e não de
seu surgimento abrupto em meio às cumplicidades do tempo. (2008:
132, 133)

A partir disso, podemos ter já uma prévia noção de que Discurso é, senão, história,
uma vez que constrói a história e é construída por ela. Não muito distante dessa formulação, a
conceituação de Bakhtin também é de grande auxílio para estabelecermos o que seria
“Discurso”:

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos),
concretos e únicos, que emanam duma ou doutra esfera da atividade humana. O
enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas
esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela
seleção operada nos recursos da língua - recursos lexicais, fraseológicos e
gramaticais -, mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes
três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se
indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela
especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado
isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora
seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos
gêneros do discurso. (2006: 209, 210)

Tiramos desse pequeno excerto bakhtiniano que o Discurso também é fruto de
recursos linguísticos - que são, também, parte de um recorte histórico determinado - e que se
agrupa em gêneros, conforme semelhanças e diferenças internas e externas a si: finalidade,
estilo e conteúdo, consoante a teoria do teórico russo. Mas assim como a história, estilo,
conteúdo e finalidade só existem através do próprio Discurso, pois sem ele, não tomariam
forma e não existiram, ainda que em Discurso mentalizado ou internalizado por uma
comunidade.

Portanto, se entendemos o Texto Literário como um fruto isolado, apresentando certo
conjunto de regras e que existe independente de uma realidade histórica, assim não é o
Discurso, que vai além de si mesmo e supera os limites impostos pelo meio em que existe,
pois como fruto de uma comunidade, está ligado a outros Discursos dessa mesma comunidade
de alguma forma. A escolha vocabular de um Discurso, a título de exemplo, dá-se de forma a
enquadrá-lo em um conjunto de outros que usufruam do mesmo grupo lexical, ou no mínimo
diferenciá-lo doutros com os quais não lhe convenha partilhar do léxico por motivo qualquer,
e tal atitude o enquadra num recorte espaçotemporal muito preciso, pois apenas uma mesma
comunidade reconheceria tais ferramentas, como a escolha vocabular e os sentidos usados
para construi-lo, além dos sentidos construídos internamente em si.
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Sobre isso, alerta-nos Foucault,

O discurso - como a psicanálise nos mostrou - não é simplesmente
aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o
objeto do desejo; e visto que - isso a história não cessa de nos ensinar
- o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder
do qual nos queremos apoderar. (2010: 10)

Mais que isso, se um Discurso é um Discurso de verdade - a ser entendida aqui como
Nietzsche (2007) a definiu, uma mentira já gasta que perde sua forma e toma o valor de
verdade -, não universal, mas coconstruída pelos coautores envolvidos no processo de escrita
e de ressignificação do discurso. Assim, não é apenas a voz, escrita ou não, de quem o
produziu de forma física, mas também as vozes da comunidade a qual pertence o autor e da
comunidade à qual o discurso se volta.

Porém há outros fatores concernentes a um Discurso que são determinantes para a sua
existência, não só os coautores e vocabulário. Há uma série de fatores interdependentes entre
si e de mesmo nível hierárquico: intertextualidade, circulações temáticas, dêixis enunciativa,
os meios usados para propagação do discurso, os modos de coerência e os modos de
enunciação. Tais fatores, também chamados de planos, reunidos formam o que Dominique
Maingueneau chama de Semântica Global,

Isso quer dizer que a ordem de sucessão dos “planos” que seguimos
em nossa apresentação é completamente arbitrária no que diz respeito
ao “esquema construtor” global representado pela competência
discursiva que os investe. Não constitui de forma alguma um modelo
genético em virtude do qual o enunciador escolheria previamente um
tema, depois um gênero literário, depois um vocabulário etc. (2008:
77).

E a soma de parte desses planos interdependentes, conforme citação de Maingueneau,
rende-nos o que chamaremos de Gênero do Discurso. Bakhtin já direcionava sua teoria de
Discurso para a existência de um Gênero do Discurso seguindo uma série de funções internas
e externas ao texto - tema, estilo e estruturação composicional. Também Foucault dissertará
sobre isso, alertando que a aceitação de um discurso enquanto verdade deve também estar
ligada ao espelhamento de características de um gênero que se deseja inserir o discurso.
Parece então que as três definições são de certa forma consoantes entre si, pois falam de uma
semelhança entre discursos e, com isso, há um Gênero do Discursivo.

Não obstante, Maingueneau, em sua teoria da Semântica Global, dirá que um discurso
será composto por diversos planos de único nível hierárquicos, sendo todos iguais, sejam eles:
tema, tom, enunciador, destinatário, modo de coesão, gênero discursivo, cronologia,
vocabulário, cena, intertextualidade - ainda que, com o passar do tempo, o analista discursivo
francês tenha modificado a nomenclatura e condensado a teoria, com a evolução da ideia de
etos discursivo, englobando enunciador e tom, e de coenunciação, já que a voz do outro se faz
presente também através do enunciador. Assim, qualquer um dos planos deve estar consoante
aos outros para que o discursivo seja entendido da forma desejada por seu enunciador; em
caso de assonância entre dois ou mais planos, o discursivo pode ser interpretado de forma não
inicialmente desejada pelo enunciador ou até ser ininteligível.

Portanto, um Gênero do Discurso depende de diversos fatores em consonância, como
o vocabulário, o enunciador, o destinatário, a cena, os modos de coesão. Para que haja
determinado Gênero, em determinada sociedade, em determinado tempo, é necessário um
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vocabulário específico, estruturas de coesão específicas, por exemplo. Isso não quer dizer que
todos os discursos estejam presos a uma mesma configuração de planos para que sejam
igualados em gênero, pois um discurso não é fruto de um processo de construção exata,
construído unicamente por apenas um enunciador que estabelece por si só todo o significado
do texto.

Como o discurso é feito por uma sociedade, ao passo que a constrói - não sendo um
fator cultural inócuo -, a própria leitura da relação entre os planos concernentes a Semântica
Global muda, uma vez que a sociedade nunca é exatamente a mesma.  Por conseguinte, a
valoração de um plano feita pela sociedade muda, conforme esta própria muda: a questão de
se uma epopeia é fantástica ou histórica, se retrata fatos meramente literários ou se traz fatos e
relatos reais, não é outra coisa senão um fator que depende da comunidade. Se hoje não
aceitamos a correlação histórica entre Otávio Augusto e o jovem guerreiro troiano Eneias,
Vergílio os retrata de forma histórica e não necessariamente fantástica - ainda que isso gere
confusões e incompreensão por vezes.

Voltando à citação de Martin e Gaillard feita acima, podemos afirmar que, ainda que o
enunciador físico de um enunciado, literário ou não, desconheça nominalmente todos os seus
coenunciadores, todos fazem parte de uma mesma sociedade e, no caso de Roma, de ordens
sociais específicas, com uma memória social específica e que justifica a existência daquele
grupo e daquele discurso simultaneamente, enquanto tal. Em verdade, o enunciador conhece
sim seus coenunciadores e eles são, sem dúvida, presumidos de uma forma ou doutra.

É comum à estrutura epistolográfica a presença de um emissor e de um destinatário
explícitos, seja no corpo do texto, seja no meio usado para transporte - no caso de Roma
normalmente um cilindro de transporte de volumines - através de selos ou marcas próprias.
Ainda que possa haver uma carta com emissor e destinatários anônimos, é imprescindível um
Eu e um Tu - ou Nós, por mais de um assinar a missiva ou, por motivos retóricos, uma
assinatura plural, e um Vós - e que estes estejam afastados no tempo ou no espaço, uma vez
que é necessária a presunção de ausência para o ato de composição epistolar.

Mais que isso, a relação sócio-política explícita na carta entre o Eu e o Tu é de
extrema importância para a composição epistolar. Podemos afirmar com segurança que tal
relação não é uma escolha relativa a um ou outro lado, mas a um contexto sócio-histórico que
se faz presente através dos diversos planos da Semântica Global, o que inclui os
coenunciadores. Assim, determinada relação entre os coenunciadores só pode existir em
apenas um único recorte temporal, de forma a também preencher os outros planos da
Semântica Global. E ainda que ambos sejam anônimos, podemos atestar sua relação através
do vocabulário usado, como pronomes de tratamento, vocativos e expressões gramaticais que
tendem à formalidade ou à informalidade, além da estruturação interna, como a presença ou
não de um ou outro cabeçalho, conforme o contexto geral exigisse.

E quando falamos de epistolografia Clássica, em Roma especificamente, parece-nos
então que o grupo em posição de escrever uma carta é consideravelmente pequeno. A
educação romana, apesar de abarcar também a plebe e, não raro, termos famosos escritos de
escravos libertos, era voltada de uma forma geral à classe patrícia e era neste processo
educacional que se aprendia a escrever cartas, partindo da imitação de modelos consagrados,
passando por sua emulação e chegando à escritura de cartas próprias, ainda que mantivesse a
estrutura já conhecida. Contudo, soa-nos estranho acreditar que apenas cartas com claras
marcas retóricas ou literárias possam ser consideradas verdadeiras e vindas de ordens
patrícias.

Ainda nos limitando à discussão de autoria e receptividade, num campo analítico
discursivo, o emissor de um texto, o seu enunciador, não precisa necessariamente ser versado
em retórica e poética, pelo contrário. Não temos como negar a existência de correspondência
entre soldados e suas famílias, ou entre pequenos comerciantes, bem como membros distantes
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de uma mesma família plebeia. O objetivo não é limitado pela retórica ou literariedade da
carta, mas sim pelo simples objetivo de redução do espaço-tempo para que haja uma
comunicação, ainda que cada carta corresponda ao que poderíamos chamar de turno - ainda
que a voz do outro a quem o emissor se dirige sempre se faça presente no próprio discurso, e
não se trate de um monólogo.

Uma carta pode ter um vocabulário relativamente pequeno, com estruturas simples e
até fugaz de uma norma tida como padrão – que, no caso do latim, se resumia a como
determinados autores escreviam -, desde que seja um coestabelecimento entre emissor e
destinatário: ambos devem dominar as regras gramaticais e vocabulários aplicados, entender
como aceitável para aquele discurso em específico e ser presumível o entendimento mútuo.
Desta forma, as relações sócio-políticas entre emissor e receptor não são necessariamente
delimitadoras ou excludentes, pois tais relações também passam por um filtro interno-
discursivo de reestabelecimento delas mesmas: Cícero comumente escreve a Tirão, escravo
seu; ou a posição das heroínas enquanto subjugadas e abandonadas no caso das Heroides
ovidianas; da mesma forma Cícero atesta haver correspondência entre ele e César, dois dos
principais homens da política republicana romana do século I. Isso demonstra que há
comunicação epistolar entre diferentes níveis hierárquicos.

Ademais, a necessidade de comunicação entre pessoas distantes temporalmente ou
espacialmente não se mostra apenas em casos específicos de relações sócio-políticas. Assim,
uma carta pode ser enviada a um desconhecido, desde que ele esteja em uma posição que
configure aquilo presumido pelo emissor ao compor a cartar e se tornar o seu receptor. E
mesmo que não seja o caso, a carta não perderá o sentido, mas este mudará, já que os planos
estruturais do discurso não corresponderão igualmente ao proposto por emissor e receptor,
podendo ocasionar situações diversas, como incompreensão, comicidade, engano, tragicidade
etc.

Neste caminho, a questão “emissor - receptor” parece estabelecer-se dentro do próprio
discurso e não fora dele, levando em conta apenas situações externas ao ato comunicacional
epistolar, que por si só já refrata os traços da sociedade, ainda que de duas pessoas apenas,
que o compuseram. Por isso, uma análise que leve em consideração apenas os fatores sociais
de composição e de autoria nos parece infrutífera e efêmera, pois há de ignorar boa parte dos
planos estruturais presentes e dados pelo discurso.

Podemos ainda falar que a escolha vocabular e de estruturas coesivas dentro do gênero
epistolar apresenta-se de forma muito ampla e sem uma regularidade a priori. Como
praticamente qualquer tema é possível - uma vez que a circulação temática entre dois
coenunciadores distantes no tempo e no espaço tende a todo e qualquer assunto entre eles -,
parece-nos que, em um primeiro momento, a escolha é transpassada e expõe a relação sócio-
política entre emissor e destinatário. É também limitado o vocabulário e ferramentas de
coesão pelas possibilidades aferidas pela língua e meios usados para transmissão da carta em
si - no caso de Roma, o latim e o volumen, respectivamente.

Contudo, há expressões internas que são recorrentes e necessárias para que, em sua
presença, haja uma carta. Falamos aqui da Formula Valetudinis e das expressões de saudação
e despedida: aparentes no começo e no final da carta, assim como também no corpo, desde o
mundo clássico são atestadas tais expressões, não só nas cartas reais do período clássico que
chegaram até os dias de hoje - a maioria em dialetos gregos -, como também naqueles que
teorizaram sobre o fazer epistolográfico.

Em latim eram comuns as siglas S.P.D. ou S.D., Salutem Plurimam Dicit (“saúda
muitíssimo”) ou Salutem Dicit (“saúda”), que comumente estariam no início de cartas de tom
pessoal ou familiar. Ainda que esta forma fosse usual, ela não era a única e comumente seu
valor semântico poderia ser substituído por outras expressões, ou até mesmo sentenças
inteiras. Assim, o uso do S.P.D. ou outra semelhante é atestado em um grupo específico de
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cartas - cartas pessoais ou familiares -, e pode não ser atestado em outras - como cartas de
recomendação, políticas, retóricas. E apesar de ter claramente uma primeira e uma segunda
pessoa no discurso, tais saudações eram comumente escritas na terceira pessoa, num modelo
A saúda a B, o que delimita e específica os coenunciadores envolvidos e dá ênfase maior ainda
as expressões de saudação.

Já a Formula Valetudinis, em tipos de cartas, era comumente atestada através da sigla
S.V.B.E.E.V., Si Vales, Bene Est, Ego Valeo (“se estás bem, ótimo, estou bem”). Essa é uma
expressão comum às expressões de saudação, mas estas são atestadas em tipos específicos de
cartas, enquanto em outros, há também expressões de mesmo valor semântico, mas em
escritas de forma diferente, normalmente até maiores e não abreviadas. O uso das expressões
iniciais de saudação e a Formula Valetudinis demonstra que poderíamos presumir sim um
entendimento prévio das siglas ou de expressões equivalentes e que a sua diferença intrínseca
mudaria o tom, e consequentemente o etos, da carta. Ademais, agora percebemos não mais a
construção a partir de uma expectativa de um público desconhecido, mas a aproximação e a
estabilização da primeira e segunda pessoa no discurso - o que demonstra em si o começo do
diálogo.

No final das cartas temos, então, as expressões de despedida, que fecham a carta. Nas
cartas escritas em latim, eram usadas expressões com o verbo valere (“saudar”, “desejar
bem”, “querer bem”), como vale, imperativo presente singular, ou expressões que envolvam
os deuses, como di te incolumen custodiant (“que os deuses te guardem a salvo”). Em
verdade, é comum ao último parágrafo o emissor demonstrar certo bem querer para com o
destinatário, independente do tom da carta, e se despedir como se estivessem um na presença
do outro, ato esse que deixa clara uma das principais funções da carta, a aproximação
espaçotemporal.

De certa forma, não é uma escolha meramente vocabular, mas também de coesão
interna e externa que começa a carta, ligando a relações externas - como o recebimento de
outra missiva, caracterizando aquela como uma resposta, o envio de felicitações ou
condolências, ou simplesmente a presença do destinatário enquanto imagem concreta na
memória do emissor, comumente visto com expressões significando “ter em mente”, “ter no
coração, “ter em memória”. Por outro lado, diz Demétrio (1902: 176) “the letter like the
dialogue, should abound in glimpses of character. It may be said that everybody reveals his
own soul in his letters. In every form of composition it is possible to discern the writer’s
character, but in none so clear as in the epistolary”3. Assim, o destinatário também recebe
uma imagem do próprio emissor através da carta.

Contudo, é pela escolha de um grupo vocabular e não doutro que as tais expressões e
fórmulas se apresentam e não se igualam a uma introdução ou conclusão qualquer. Em geral
são preferidos termos que transpassem intimidade e apreço, no caso de uma relação
minimamente amigável, ou de neutralidade, quando há tensão entre os coenunciadores. Não
raro, também, expressões expletivas da relação entre emissor e destinatário - como uma
relação paterna, materna, marital, de amizade -, que normalmente envolvam terceiros, como
divindades ou pessoas ordinárias que sirvam de alguma forma como mediadores entre as
relações que envolvam os coenunciadores.

Desta forma, pronomes de tratamento são geralmente comuns - em latim,
especificamente, o uso de pronomes possessivos, como meus, mea, meum, que é tido, com o
vocativo em sua forma masculina reduzida mi, ou o feminino mea, como uma das principais
expressões de tratamento afetivo, pois seria uma forma mais amena e menor, gerando um tom

3 “A carta, como o dialogo, deveria abundar em traços de uma imagem do enunciador. Pode-se dizer que
todo mundo revela sua alma em suas próprias cartas. Em toda forma de composição pode se discernir a
imagem do autor, mas em nenhuma tão clara como na composição epistolográfica”.
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mais propício a cartas, normalmente as pessoais e familiares. Tal uso, ao lado da escolha de
verbos com significados como desejar bem, ter esperança, saudar, louvar ou estimar permitem
a criação de um etos que será comum na maioria das obras epistolográficas, criando um nível
igualitário colocando o emissor em posição inferior numa escala hierárquica interna ao
discurso, uma linguagem não rebuscada - ainda que não configure necessariamente um
registro informal - e que possibilite uma cenografia permissiva à presença de ambos no
mesmo tempo e espaço, ainda que imaginária e linguística.

Tal reconhecimento deve haver minimamente entre os coenunciadores, que por sua
vez estão inseridos numa sociedade que detém, de certa forma, o mesmo conhecimento
formulaico4 do vocabulário e estruturas de coesão - que dividem a introdução, o meio e a
despedida - internas de uma carta. Portanto, o uso ou não uso das expressões aferidas
anteriormente poderiam qualificar a carta enquanto tal e subdividi-la em pequenos grupos.

Vemos, desta forma, que a infrutífera tentativa de analisar as epístolas do período
Clássico pelos teóricos de hoje passa pelo fato de não observarem as cartas como ferramenta
de comunicação diária em diversos âmbitos e estratos sociais e políticos, que se configurariam
entre as relações internas e externas entre os coenunciadores, percebidas através das escolhas
que dariam forma aos planos discursivos inerentes ao discurso epistolar. E por mais variados
que sejam as possibilidades de análise desses planos discursivos, uma teoria sobre o
funcionamento de uma arte epistolar ajudaria tanto a entender o gênero, quanto sua extensão,
que a priori parece chegar à política, ao fazer poético, à vida cotidiana, à educação romana e à
oratória.
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DO POETA AO FILÓSOFO: A CARTA DE PETRARCA A SÊNECA
(FAMILIARIUM RERUM LIBRI, XXIV, 5)

Renato Ambrosio1

I

O que será apresentado aqui são algumas reflexões bastante incipientes sobre a
mudança da visão e da valoração a respeito dos autores antigos nos séculos finais da Idade
Média. Reflexões que podem (e devem, ou pelo menos deveriam!) ser futuramente
desenvolvidas por meio de uma leitura mais ampla e aprofundada das fontes e da bibliografia
sobre esse tema. Aqui, também por questões de espaço, nos limitaremos ao mínimo possível
de bibliografia, e abordaremos apenas um tipo de fonte, as epistolae, as cartas de Francesco
Petrarca2, que apesar de muito rica, não é a única a ser levada em consideração sobre esse
tema.

As Epistolae de Francesco Petrarca são uma coleção de cartas em latim escritas em
prosa (com exceção das Epistolae Metricae) e que já visavam a publicação para um público
mais vasto dos que os seus destinatários explícitos, que algumas vezes eram personagens ou
autores já mortos. Suas cartas são numerosas e foram organizadas pelo próprio autor em
quatro coleções, daí a sua importância histórica como fonte para reconstrução da vida e do
pensamento do poeta, ou ao menos da vida e do pensamento que o poeta quis construir para si
por meio dessas cartas. Entre essas coleções há os Familiarium rerum libri, também
conhecidos por Epistolae Familiares. Essa coleção é composta de 24 livros com um total de
350 cartas, escritas entre 1325 e 1361. Nesse livro há várias cartas que Petrarca escreveu aos
auctores de muitos de seus libros peculiares, seus livros pessoais, como por exemplo, Cícero,
Sêneca, Varrão, Quintiliano, Tito Lívio, Virgílio, Horácio, Asínio Polião e Homero.

A carta XXIV, 5, foi escrita a Sêneca (4 a.C. – 65 d.C.), e já no seu início, referindo-se
também às duas cartas que no mesmo livro ele tinha escrito a Cícero, e que precedem
imediatamente a carta a Sêneca (Fam. XXIV, 3 e 4) ele faz a seguinte afirmação: “Muito me
agrada conversar com homens ilustres como vocês, dos quais o mundo hoje ignora o nome,
ou sofre em paz a falta de suas obras”. Nessa afirmação podemos ver já dois topos que
perdurariam pelo menos por 200 anos entre os humanistas, pelo menos até Maquiavel: o
primeiro é a conversação íntima com os antigos, como se fossem contemporâneos dos
próprios humanistas; e o segundo a ênfase na perda da maior parte das obras dos autores
antigos e o que representava essa perda. É também a consciência dessa terrível perda que vai
impulsionar todo o programa humanista de recuperação dos textos antigos, do qual Petrarca
foi um dos iniciadores.

Partiremos dessa carta para tentar detectar a mudança que Francesco Petrarca introduz
na leitura e valoração dos autores antigos e suas obras em relação ao que eram a leitura e
valoração então vigentes no seu tempo. Mas antes, nesta segunda parte que vem agora, nos

1 Professor Doutor de Língua e Literatura Latinas na Universidade Federal da Bahia (UFBA).
2 Francesco Petrarca (Arezzo, Toscana, 1304 – Arquà, Veneto, 1374) foi um intelectual e poeta italiano,

famoso, principalmente, devido à sua poesia em italiano. É considerado o inventor do soneto, tipo de
poema composto de 14 versos. Foi baseado no trabalho de Petrarca (e também de Dante e Boccaccio) que
Pietro Bembo, no século XVI, criou o modelo para o italiano moderno, mais tarde adotado como idioma
nacional da Itália. Pesquisador, filólogo, divulgador e escritor, é tido como o “pai do Humanismo”. Petrarca
foi um grande latinista, mas deve sua fama principalmente a seus poemas escritos em italiano.
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serviremos largamente da obra de Ricardo Furbini, L’umanesimo italiano e i suoi storici:
origini rinascimentali – critica moderna (p. 33-37), para que possamos ter uma ideia, ainda
que limitada, de como os autores antigos eram lidos e valorados na Escolástica com a qual
Petrarca se defrontou.

II

Na Escolástica da Baixa Idade Média auctor era quem com seu nome validava uma
doutrina acolhida em uma tradição aprovada de ensino, classificação e transmissão do
cognoscível. Essa noção de auctor estava ligada ao conceito jurídico de autenticidade, à
garantia da validade de uma fonte normativa. A noção de auctor correspondia à qualidade, à
autoridade da norma jurídica, à sentença digna de imitação, como afirmavam os léxicos e
vocabulários medievais. Havia também uma ordem hierárquica relativa ao auctor e à sua
auctoritas que se foi articulando e fixando na Escolástica entre os séculos XIII e XIV. Em
primeiro lugar vinha as Escrituras Sagradas, depois os decretos papais, os cânones aprovados
pelos papas, os escritos dos santos e dos Padres da Igreja, dos doutores católicos e, por último,
os escritos dos filósofos e poetas pagãos.

Essa hierarquia, que já tinha sido definida pelos preceitos formulados pela patrística e
que visavam estabelecer os cânones e os critérios do ensino cristão, se expandiu na
Escolástica para o âmbito teológico e eclesiológico positivo, que correspondia a uma retórica
que abarcava praticamente todo o conhecimento e que desembocou no enciclopedismo da
Baixa Idade Média. Na base desse enciclopedismo está a finalidade suprema da predicação,
em função da qual foi disposto e reordenado todo o cognoscível: biografia dos sábios, as
coleções dos exempla, coleção dos originais dos auctores (como os de Santo Agostinho), as
compilações, os sumários, os léxicos ou vocabulários de sentenças de autores. Todo o
trabalho em torno dessas obras e autores tinha como fim principal e último a predicação.

No caso específico de Sêneca, desde o final da Antiguidade ele ganhou o status de
auctoritas entre os cristãos, inclusive, e sobretudo, por causa da falsa notícia da existência de
uma correspondência entre Sêneca e São Paulo, fruto de uma lenda, que provavelmente
começou a circular no século IV d.C. e que ajudou muito a difusão da figura e a obra de
Sêneca durante toda a Idade Média e além, até a Contrarreforma, tendo também influenciado
a protestante e a cultura jesuítica.

Petrarca tinha como necessária e indispensável referência direta essas elaborações da
Escolástica de seu tempo. Também ele apresentava a tendência à acumulação e à divulgação,
e um programa de reordenamento do cognoscível. Mas para Petrarca o auctor, enquanto
homem, não é mais uma auctoritas, ele é extraído do rígido contexto institucional e
hierárquico da Escolástica, o autor é restituído ao seu caráter peculiar, privado. O auctor
familiaris que encontramos nas Epístolas Familiares de Petrarca, assim como o autor não
bom em alguns aspectos, era uma contradição de termos para a Escolástica. Para esta, um
autor que fosse, em algum sentido, não bom não poderia ser uma auctoritas.

Quando Petrarca se referia as suas leituras prediletas, ele não apresentava uma lista de
auctores, mas seus libri peculiares, seus livros particulares, preferidos. E na sua relação direta
com esses textos, sem a intermediação exegética da Escolástica, Petrarca saia do binômio
antiqui-moderni, saía do âmbito dos modelos de autores que eram também auctoritas,
devidamente hierarquizados e dispostos pelos doutores da escolástica e prontos para serem
utilizados pelos predicadores. A saída de Petrarca era transgressiva para o lado da
modernidade, no sentido em que o texto antigo tornava-se contemporâneo e era assimilado à
sua biografia, e não era mais considerado como um cânone fixo e intocável.
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Com a recusa da auctoritas Petrarca assume a posição daquele, um século mais tarde,
viria a ser chamado “homem de letras”. Em uma inversão entre o auctor e obra agora era esta
que representava aquele (quid sim quemue sequar callem, stylus ipse / tacente me loquitur...
quem eu sou e que caminho seguirei, o meu próprio estilo diz, mesmo eu calando..., Epistolae
Metricae, II, 10, 265-266). E as obras, assim como seus auctores, muitas vezes são aceitas por
Petrarca em alguns aspectos e recusadas em outros, o que ia de encontro à doutrina segundo a
qual as obras dos auctores eram então reconhecidas como fonte de uma tradição reconhecida
e respeitada e difundida como auctoritas.

A partir dessa sua nova atitude diante das fontes (pela qual Petrarca poderia
reivindicar o lugar do filólogo e até do historiador), Petrarca estabelece, em algumas cartas
dos seus Familiarium rerum libri, uma conversação familiar com os autores de seus libros
peculiares, como se eles fossem seus contemporâneos. Não é por caso que ele estabelece essa
conversação por meio do gênero epistolar, e de um gênero epistolar que não se limita, como
afirmava Demétrio, a ser uma metade de um diálogo, mas, como também afirmava Demétrio,
se aproxima da conversa entre amigos, e emulando uma conversação, Petrarca aproxima a tal
ponto as suas cartas a uma conversa entre amigos, que chega a colocar nelas, às vezes, as
palavras do destinatário, como este lhe tomasse o turno em uma conversação cara a cara.

III

Como vimos acima, a conversação epistolar, digamos assim, que Petrarca estabelece
com os autores antigos, como se estes fossem seus contemporâneos, ainda que por meio de
cartas ou mesmo da leitura das suas obras, de certa forma coloca os participantes dessa
conversação no mesmo nível, retirando-os da sua posição de paradigma, de cânone, em que a
Escolástica os tinha colocado. Assim como fizera nas duas cartas a Cícero, aqui também
Sêneca se torna um auctorem peculiarem, um autor familiar, e por isso também nem sempre
bom:

Que não te pese, pois, venerando como és e, segundo Plutarco3, incomparável
preceptor de filosofia moral, reconhecer e confessar o erro da tua vida. O mundo
jamais teve um tirano cruel igual àquele ao qual te ofereceste obediente. A tua
nave, tranquila, carregada de nobilíssimos tesouros a mantiveste próxima desse
infame tempestuoso escolho. Para que isso? Quiseste, talvez, nas procelas, tornar
manifesta a tua maestria em governar? Louca decisão teria sido essa, pois se é do
forte suportar o perigo, não é do prudente ir ao encontro do perigo, e quem deixa a
livre escolha à prudência nunca procurará ocasião para usar sua força, porque por
sua vontade não haverá nunca caso algum que o obrigue a um esforço
extraordinário; mas moderado, assim como convém a um homem prudente, deterá
nos momentos felizes a alegria, e aos seus desejos colocará justo limite. Pois
inumeráveis e inesperados são na vida mortal os acontecimentos sinistros, e contra
a fortuna inimiga convém opor como defesa a prudência junto com a força, não
provocando espontaneamente, mas aceitando constantemente a dura lei da
necessidade. (PETRARCA? 1863, p. 147, 1484)

3 As únicas passagens em que Plutarco cita Sêneca são no “De cohibenda ira”, que está nas Moralia, vol.
III, 16-23; e em Galba, Cap. XX. Mas em nenhuma dessas passagens há qualquer elogio ao filósofo. Talvez
Petrarca tenha retirado essa informação de alguma versão da Istitutio Traiani, uma obra latina do final da
Antiguidade (séculos IV ou V d.C.) então atribuída a Plutarco, e cuja autenticidade hoje é bastante
discutida.

4 As traduções do trechos da carta de Petrarca, bem como das citações em nota são minhas.
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Petrarca (1863, p. 148) se mostra ao mesmo tempo, consciente da temeridade que
comete ao falar de virtude com um mestre nesse assunto, “Mas que insânia é essa a minha:
falar de virtude a quem dela foi mestre? [...]”, mas ao mesmo tempo tem consciência de que
fala de erros que Sêneca cometeu na sua vida que são claros a todos, ou pelo menos deveria
ser: “[…] e esforçar-me para demonstrar com palavras o que a todos é claríssimo e evidente?
Quem poderia, mesmo sendo um barqueiro pouco experiente no mar da vida, não dizer ter
sido estupidez tua ter ancorado a tua nau nas sirtes5?”. Erros que Sêneca teria cometido, pelo
que parece, por imprudência e vaidade, desejo desmedido pela glória, vícios que levaram
Sêneca a desconsiderar a sua própria idade e seu status de filósofo:

Se por desejo de louvor tu o fizeste, de bem outro louvor todos te diriam
digníssimo, quando para fora daqueles vórtices, tivesse levado ao porto a nau
reconduzida à salvação. Continuamente suspensa sobre tua cabeça via a espada, e
absolutamente não te preocupavas em subtrair-te ao perigo, se bem que tu deverias
ter previsto aquilo que tornaria mais miserável o teu morrer, útil a ninguém, e que a
tua morte não traria glória alguma a ti. (PETRARCA, 1863, p. 148)

E Petrarca completa a sua argumentação mostrando a situação a qual levou o desejo de
louvor, glória e a imprudência de Sêneca: “Caíste nas mãos, ó miserando velho, de que tudo
podia do que queria, mas nenhum querer podia fazer com que não fosse péssimo. […] Por que
viver entre tantas penas, ao lado daquele cruel e sanguinário discípulo, em meio a gente a ti
tão dissímil?” (PETRARCA, 1863, p. 148). Até aqui, nessa conversação epistolar, só Petrarca
teve a palavra. Mas nesse ponto da carta Petrarca cede à palavra a Sêneca, para que este possa
se defender, tornando a carta, de uma metade de uma conversação em uma conversação de
fato. E as palavras que Sêneca teria proferido em sua defesa são apresentadas pelo próprio
Sêneca, em uma espécie de discurso direto livre. Essas palavras refletem, assim como as
críticas de Petrarca a Sêneca citadas acima, o estilo e os temas característicos da obra do
próprio Sêneca, ou do estoicismo romano, do qual Sêneca foi um dos expoentes:

“Quis fugir dele” – tu me respondes – mas não consegui de modo algum”, e me
apresentas aquele verso de Cleantes6 por ti traduzido: “Conduz aos dóceis o
destino, aos recalcitrantes arrasta7”. “Quis” – prossegues – “abandonar o meu rico
status, contente em ficar até mesmo nu, desde que eu escapasse ao naufrágio, quis
romper os laços que me mantinham preso e me libertar. Mas faltou poder ao meu
querer”. (PETRARCA, 1863, p. 148)

Esse recurso de dar voz ao destinatário da carta é comum nas cartas de Sêneca a
grandes autores e personagens da Antiguidade Clássica, e leva ao paroxismo (com uma
técnica que, de certa forma, introduz algo que lembra o Whatsapp em sua carta!) a tentativa
de estabelecer uma conversação, um diálogo com seus amados auctores peculiares.

5 Sirte era nome que davam os antigos aos bancos de areia movediça do Norte da África; daí a designação
dos dois golfos da Líbia. Também pode significar perigo de encalhe, de naufrágio.

6 Cleantes de Assos, (ca. 330 – ca. 230 a.C., foi um filósofo estoico, discípulo e continuador de Zenão de
Cítio como segundo escolarca da escola estoica de Atenas.

7 “Ducunt uolentem fata, nolentem trahunt.” Esses versos estão em Sêneca, Epistolae Morales, XVII, 107,
11, na qual Sêneca diz tê-los traduzido de Cleantes; e também no De Prouidentia, 5, 7, aparece uma ideia
semelhante: Fata nos ducunt […].
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IV

Até agora não dissemos explicitamente quem foi esse “tirano cruel” sem igual no
mundo, esse “infame tempestuoso escolho”, esse “que tudo podia do que queria, mas nenhum
querer podia fazer com que não fosse péssimo”, de quem Sêneca afirma ter desejado fugir,
mas sem conseguir. Mas o leitor, a essa altura, já deve desconfiar que Petrarca se refere a
Nero e à relação de Sêneca com o seu pupilo e futuro imperador. É essa relação que faz com
que Petrarca não se deixe persuadir pela argumentação de Sêneca que acabamos de citar, e o
convida, dentro da carta, a uma conversação ainda mais familiar, ainda mais íntima. Pois
como dirá Leonardo da Vinci alguns séculos mais tarde: “repreende o amigo em segredo,
elogia-o em público”. Escreve, pois Petrarca em sua carta a Sêneca, mais uma vez emulando
uma conversação vis-à-vis:

Essas palavras eu mesmo li nos historiadores antigos, e essas mesmas palavras,
sempre que me coube à ocasião de defender-te, eu mesmo repeti. Mas se ao falar
com os outros o meu pensamento secreto escondi dentro de mim, pensas que
conversando contigo eu também quereria calar, e não te dizer tudo aquilo que me
dita o meu amor ao que é verdadeiro? Pois vem, fica mais perto de mim para que
ninguém nos escute, e perceba que o longo tempo transcorrido não nos impediu de
ter familiaridade com as tuas ações. Tu sabes o que Suetônio Tranquilo8 – o qual
falando dos grandes nunca se deixa intimidar pelo medo, nem se corromper pelo
favor – narra dessas ações? Ele nos conta que tu impediste a Nero de estudar os
antigos oradores, para que ele não deixasse de ser admirador de tuas obras. […] A
primeira origem, e causa primeira de toda miséria foi para ti a leviandade, e por
que não dizer?, a vaidade da tua alma: pois já velho correste, como um estulto ou
um menino, atrás do fantasma da glória. Ainda que se deva culpar mais o destino
do que a tua vontade pelo fato de te tornares preceptor daquele tirano, também bem
sei como ao buscar desculpas para as nossas falhas, temos por costume de distorcer
os fatos e jogar a culpa no destino. Mas do que eu disse há pouco a culpa é, sem
dúvida, toda tua. Nem podes te lamentar da fortuna, se aquilo que almejavas
encontrar te aconteceu. (PETRARCA, 1863, p. 148, 149)

As críticas contidas nesses trechos da carta a Sêneca mostra um pouco o processo pelo
qual Petrarca transforma o auctor Sêneca de uma auctoritas canônica em um homem, em um
autor familiar, como se fosse um contemporâneo seu, que não aparece exatamente como o
exemplo de homem e sábio que se presta indiscutivelmente como tema e argumento para uma
predicação. Isso já transparece no estabelecimento dessa comunicação epistolar, mas não se
limita a isso.

A vida de Sêneca é criticada a partir de obras de outros autores antigos – inclusive as
que hoje sabemos ser apócrifos –, como Plutarco e Suetônio, que escreveram sobre Sêneca. O
que temos aqui não é mais o respeito pela autenticidade e caráter exemplar de um autor
canônico visto como uma auctoritas estabelecida pela tradição, mas e um diálogo entre
antigos e modernos, como se fossem todos contemporâneos, um diálogo que se dá no próprio
tempo da enunciação da carta, em que os antigos são submetidos a uma crítica baseada nos

8 Gaius Suetonius Tranquillus (69 ca. – 141 d.C.) foi filho de um tribuno dedicou-se às armas e às letras.
Escreveu as Vidas dos Doze Césares, mas foi contemporâneo, na idade adulta, apenas do último de seus
biografados, Domiciano. Viveu a era dos cinco bons imperadores (Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e
Marco Aurélio). Teve prestígio na corte de Adriano, tendo sido seu secretário, mas caiu em desgraça
(talvez por ter monopolizado o interesse da imperatriz Sabina), foi afastado em 122 d.C., e a partir daí
passou a se dedicar a escrever história.
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textos dos próprios antigos, como por exemplo, citando mais uma vez Suetônio que narra as
bizarrias de Nero: “Mas diz-me, quais, entre as coisas que nele os historiadores, sem censura
ou com discreto louvor, notaram antes que chafurdasse na lama das iniquidades e dos delitos?
O desejo de ser auriga, ou de tocar a citera?” (PETRARCA, 1863, p. 150)

Mas não é só isso. Petrarca aplica na sua crítica epistolar a Sêneca aquele princípio
que vimos acima, pelo qual é a obra que representa, ou deveria representar o autor da obra
(quem eu sou e que caminho seguirei, o meu próprio estilo diz, mesmo eu calando...,
Epistolae Metricae, II, 10, 265-266). De fato, o cerne da crítica a Sêneca está na contradição
entre as relações políticas que ele manteve com Nero, e, senão o estilo, o conteúdo de suas
obras, e a filosofia estoica presente nelas, contradição que se manifesta nas obras do próprio
Sêneca:

Tu bens sabias ser a tragédia de todos os gêneros o mais grave, como disse
Ovídio9, e como é mordaz, pungente e venenoso o que contra ele escreveste todos o
sabem. Se bem que nunca a língua ou o engenho são demasiados mordazes, se
comparados à iniquidade daquele homem, que de homem não merece nem mesmo
o nome (PETRARCA, 1863, p. 149, 150)

Petrarca se refere aqui à tragédia Octauia10 (então considerada uma obra de Sêneca,
cuja autoria não é mais aceita hoje em dia), na qual Nero é apresentado como um tirano atroz
e cruel (vv. 89- 102 e 240-256, por exemplo) e que contrasta fortemente com os elogios que
Sêneca dispensa a Nero em alguns de seus diálogos, como o De Clementia, oportunamente
dedicado ao jovem imperador Nero, entre 66 e 56 d.C. (cf. De Clementia, I, I, 5-8).

Portanto, vemos já em ato nesta carta de Petrarca uma outra atitude em relação a seus
auctores peculiares, bem diferente daquela atitude da Escolástica em relação aos seus
auctores e auctoritas canônicos, exemplos a serem seguidos. Como vimos, Sêneca é retirado
de sua posição de autor canônico, exemplar, para ser objeto de uma crítica que leva em conta
outros autores que escreveram sobre ele, as relações e as supostas contradições entre suas
obras e sua ação, sobretudo política, e também as relações e supostas contradições entre suas
próprias obras. Sêneca, portanto, é retirado dessa sua posição de autor exemplar e é lançado
na história, uma história construída por suas próprias obras, obras de outros autores, o
contexto histórico e, sobretudo político, do autor, e as eventuais contradições entre suas
próprias obras, e entre suas obras e sua vida. O mesmo procedimento que Petrarca já adotara,
como já dissemos, nas duas cartas escritas a Cícero que antecedem a carta a Sêneca nos
Familiarium rerum libri.

Ainda que de maneira incipiente, mas não insipiente, vemos nessa carta de Petrarca os
primeiros passos de uma crítica histórica e filológica que procura repor o auctor em seu
contexto, em uma relação que poderíamos denominar sintagmática, que se dá ao longo de um
eixo horizontal de relações de sentido entre a sua obra e as obras de outros autores (do mesmo
contexto ou de contextos próximos), e também entre as obras de um mesmo autor, uma
relação que se dá na presença de um contexto que lhe é específico e que lhe atribui um
significado. Um contexto no qual a mudança de visão sobre um elemento influi sobre todos os
outros. Dessa forma, o auctor não é mais apresentado e considerado como modelo
paradigmático, em termos abstratos, em um eixo vertical e na ausência de qualquer contexto
que ajude a dar um significado à obra e ao pensamento desse autor. É essa incipiente crítica

9 Ovídio. Trisitia, II, 381: Omne genus scripti grauitate tragoedia uincit.
10 É a única tragédia de argumento histórico (fabula praetexta) que nos foi transmitida como sendo da autoria

de Sêneca. Ela conta a sorte de Otávia, primeira mulher de Nero, por ele repudiada e que, depois que o
imperador se enamorou de Popeia, foi assassinada. Hoje a autoria de Sêneca é geralmente negada a essa
obra.
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filológica, e também histórica, que virá a ser uma das características mais marcantes do
humanismo posterior a Petrarca.

Nesse sentido, as cartas de Petrarca a vários autores antigos que encontramos em seus
Familiarium rerum libri constituem um precioso documento, e também um monumento, que
pode nos ajudar a entender melhor a transformação pela qual passou a visão, a leitura, e a
representação desses autores antigos no começo do Humanismo, e de que forma essa nova
forma de ver, ler, valorar e representar os autores da Antiguidade clássica, que Petrarca
praticamente inaugura, contribuiu para a construção de nosso mundo moderno.
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JUVENAL E CATULO EXPURGADOS:
CENSURA NAS EDIÇÕES AD USUM DELPHINI

Fábio Frohwein1

“Exmº Rmº Senhor,
“no correio passado, […] recebi uma carta de ofício de Vossa

Excelência, na qual me ordenava de se fazer busca aos livreiros, […]
fazendo juntamente apreensão nos livros clássicos de Virgílios,
Horácios e Ovídios; […] fiz apreensão em vinte e cinco livros de
Virgílios, Horácios e Ovídios aos estudantes […]”.2

Com essas palavras, José Pereira da Silva Manoel, juiz de fora de Moncorvo
(Portugal), prestava contas a Tomaz de Almeida, diretor geral de estudos, em carta de 22 de
outubro de 1765. Na verdade, José Pereira apenas colocava em prática prescrições de
Marquês de Pombal com relação à leitura dos clássicos latinos na cartilha intitulada
“Instruções para os professores de gramática latina, grega, hebraica e de retórica”, publicação
com força de lei, datada de 1759, cujo único exemplar de que temos notícia se encontra sob a
guarda da Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Nesse
documento, o estadista português sugeria as famosas edições ad usum scholarum: “Todos os
doutos recomendam a escolha de livros acomodados para o uso de principiantes; e com este
fim trabalharam muitos, e se tem composto vários com muita propriedade e acerto”.3 Estaria o
Marquês de Pombal preocupado somente com questões didáticas e pedagógicas? Um certo
pavor quanto aos clássicos rondava a mente dos educadores da época. Paula Findlen conta-
nos que “os humanistas, como os rapazes do século XVIII diagnosticados como vítimas de
onanismo, azedaram seu sêmen por causa da masturbação muito frequente estimulada pelos
clássicos”.4

Na transmissão da cultura clássica, as figuras de educador, tradutor e editor
frequentemente mantêm estreito contato ou até se confundem. Aldo Manúzio, primeiro
grande editor do Humanismo, que publicou aproximadamente 150 obras clássicas, foi,
inicialmente, professor e tornou-se editor a posteriori, realizando editorialmente os objetivos
da educação humanista definidos por Erasmo de Rotterdam. A edição de textos – conjunto de
procedimentos mecânicos e intelectuais regulados pela crítica textual – reveste-se da função
social de “vigiar a tradição litúrgica e também literária da comunidade”,5 e “a tarefa básica
dos filólogos consiste em salvar os textos da destruição material”.6 Mas, sabemos, essa
salvaguarda nunca foi imparcial em absoluto e desprovida de interesses para além das
qualidades literárias e textuais das obras.

O trabalho do editor até o advento da moderna ciência filológica no séc. XIX com Karl
Lachmann, era muito influenciado pelo subjetivismo. Lachmann, no prefácio de sua edição de
Lucrécio, publicada em 1816, censurava o “sistema, vigente em sua época, de editar um autor
tomando por base uma edição autorizada e introduzindo nela as modificações segundo o

1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

2 VERDELHO, 1982, p.347-356.
3 MONIZ, 2009, p.239.
4 FINDLEN, 1999, p.53.
5 LAUSBERG, 1974, p.21
6 Idem, ibidem.
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arbítrio pessoal”.7 O filólogo alemão desconfiava, inclusive, dos “manuscritos de época
humanista, porque se trata usualmente de exemplares alterados, e aprontados num desejo de
elegância e perfeição formal”.8

Longe de adotarmos a postura condenadora de Lachmann ou de demais filólogos,
preferimos compreender as decisões de editores e de tradutores como a concretização de algo
para além de individualismos. Esses personagens consistem, antes de mais nada, em agentes
sociais, e, portanto, suas intervenções no texto dos autores clássicos remetem a causas bem
mais complexas do que as adulterações, omissões ou traduções atenuadas de passagens
apontariam em primeira análise – refletem fatos sociais que permeiam as decisões dos
indivíduos e suas idiossincrasias.

Segundo Émile Durkheim, os fatos sociais correspondem a formas de conduta, de
pensamento ou, ainda, de sentimento exteriores ao indivíduo, que exercem poder de coerção,
independentemente de sua vontade ou concordância. Não se originam, nem dependem da
consciência dos indivíduos mas da sociedade integral ou parcialmente compreendida, no
âmbito de ordens religiosas, escolas políticas, literárias, corporações profissionais, entre
outras.9 Nesse sentido, Durkheim entende que a educação funciona como um mecanismo por
meio do qual a sociedade impõe ao indivíduo maneiras de ver, de sentir e de agir, que não
seriam apreendidas espontaneamente. A educação objetiva criar o ser social, por meio da
coação, que, em última instância, nada mais é do que a pressão da sociedade, exercida pela
pessoa dos pais ou educadores sobre a criança, buscando moldá-la à sua imagem e
semelhança. Na esteira do sociólogo francês, aplicamos seu entendimento de educador aos
editores, tradutores e organizadores de várias edições de clássicos, uma vez que, como
afirmamos, a publicação de autores greco-latinos surge, no Humanismo, como extensão da
proposta educacional erasmiana. Ao longo da história, a edição/tradução dos clássicos seguiu
influenciada por questões em torno da formação educacional.

No entanto, Aldo Manúzio, em nenhuma de suas edições, praticou o expurgo. As
primeiras edições modernas contendo textos censurados surgirão, coincidentemente ou não,
no século XVII, “início de uma época de pressão própria das sociedades chamadas
burguesas”,10 a exemplo da coleção Ad usum Delphini, publicada no séc. XVII, na França.
Voltada à formação do Delfim, futuro rei de França, a coleção logrou sucesso extra muros, de
modo a volumes seus se encontrarem em bibliotecas de outros países, a exemplo da Real
Biblioteca Portuguesa, que integra atualmente o acervo da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Os mentores da coleção – o Duque de Montausier, homem de grande rigor moral, e o
literato Pierre Daniel Huet, ambos tutores do Delfim – almejavam, além de melhorar a
qualidade das edições de autores latinos em uso, resgatar a literatura latina da decadência
causada pela crise no ensino de humanidades, sobretudo em função do fechamento
sistemático dos colégios da Companhia de Jesus. Neste trabalho, daremos especial atenção a
dois volumes da coleção Ad usum Delphini, a saber, as sátiras de Juvenal, publicadas
juntamente com as de Pérsio em 1684; e os poemas de Catulo, reunidos aos de Tibulo e
Propércio, em edição de 1685.

Embora integrantes da mesma coleção, os volumes acima mencionados têm diferenças
substanciais no que diz respeito à organização interna. Ao passo em que as sátiras de Juvenal
e Pérsio foram enfeixadas num único tomo, os poemas de Catulo, Tibulo e Propércio foram
dispostos em dois tomos – no primeiro, os poemas de Catulo e Tibulo; no segundo, os de
Propércio. Em ambos os volumes, a forma de exposição das obras clássicas é equivalente.

7 SPINA, 1994, p.72.
8 SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p.31.
9 DURKHEIM, 1978.
10 FOUCAULT, 2001, p.21.
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Primeiramente, exibe-se o texto original, e, depois, seguem-se a interpretatio e as
annotationes. Essa interpretatio, por sua vez, não corresponde à exegese do texto mas à
transposição dos versos originais da obra para prosa, com muitas substituições de palavras e
estruturas, que mais adiante exporemos. As annotationes são notas de caráter contextual,
literário, lexical ou gramatical a palavras/passagens do texto, sempre com explicações em
latim. Além disso, em ambos os volumes, verificam-se expurgos de palavras, trechos de
versos ou versos inteiros e, por vezes, de poemas integralmente. Mister observarmos que os
expurgos no texto original, indicados por asteriscos, acabam gerando reação em cadeia nas
interpretationes, de modo que o conteúdo retirado dos versos também é omitido, sempre com
marcas tipográficas.

Nossa pesquisa investiga procedimentos de censura bibliográfica em edições
modernas de obras clássicas latinas e, em específico, de textos cuja linguagem ou conteúdo
são considerados obscenos para o mundo moderno. Ao longo da transmissão da literatura
latina, esses elementos instigaram a inventividade de editores, comentadores e tradutores a
elaborarem uma complexa tecnologia de controle da leitura dos clássicos, por chocarem a
moral judaico-cristã, base da educação do Ocidente. Alguns desses recursos foram
perniciosos às obras antigas, de modo a adulterarem não só o sentido, mas, antes, o texto
original. Não se trata, portanto, de dano exegético, porém edótico, muito mais grave e, por
vezes, irreversível. Por mais que os tempos atuais contem com excelentes edições críticas,
nota-se que a recepção dos clássicos em determinados momentos do passado apresenta certas
limitações ou deturpações, possivelmente causadas pela qualidade questionável das
edições/traduções da época.

Por outro lado, é inegável que a necessidade de controle da leitura também cunhou
recursos didáticos producentes, do ponto de vista pedagógico, como é o caso das
interpretationes que se encontram na coleção Ad usum Delphini. Nosso corpus de pesquisa é
constituído de poemas de Juvenal e de Catulo relacionados à temática homoafetiva, pelo fato
de se mostrarem os mais censurados na transmissão das obras latinas. São eles a sátira IX de
Juvenal e os poemas XV, XVI, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XL, XLVIII, LXXXI e XCIX de
Catulo. Entretanto, importa ressalvarmos que há peças ligadas a esse tema que não foram
expurgadas na coleção Ad usum Delphini. É o caso do carmen XXIV, que, embora pertença
ao ciclo de Juvêncio, não traz vocabulário obsceno, o que deve ter contribuído para que o
editor não praticasse o expurgo. Trata-se de um curto poema de 10 versos, em que Catulo
critica o fato do puer Juvêncio deixar-se seduzir por um homem belo “cui neque seruus est
neque arca” (v. 5). Por outro lado, observam-se na interpretatio do poema, além da
transposição em prosa, uma série de substituições vocabulares:

Texto original Interpretatio
flosculus flos
seruus famulus
arca capsa
bellus venustus

Como vemos, as palavras acima listadas não referem questões obscenas para o
mundo moderno, razão para não terem sido expurgadas do texto original. Por outro lado, na
interpretatio, foram substituídas deliberadamente e tal procedimento se verifica de maneira
ostensiva ao longo não só de todo o volume dos poemas de Catulo, Tibulo e Propércio, bem
como nos demais volumes da coleção Ad usum Delphini. Trata-se de um controle da leitura,
não para fins de censura, mas para facilitar o acesso do educando ao texto latino original, por
meio da utilização de vocabulário controlado, em que o editor procede a substituições
sistemáticas. Assim, os substantivos seruus e arca também são substituídos respectivamente
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por famulus e capsa em outro poema (XXIII, v. 1), e o adjetivo bellus é sempre trocado por
sinônimos:

elegans, antis (III, 15; XXII, 9; XLIII, 2)
formosus, a, um (XLIII, 6; LXIX, 8; LXXVIII, 3; LXXXI, 2)

bellus, a, um adolescens, entis (CVI, 1)
venustas, atis (III, 14)
pulcher, chra, chrum (VIII, 16; XLIII, 6)

Outra modificação que merece registro é a substituição do dativo de posse pela
construção com verbo habere:

Original (v. 4-5) Interpretatio
Mallem diuitias mihi dedisses
Isti, quoi neque seruus est,
neque arca:

Ego mallem, ut largitus esses opes
isti, qui nec famulum habet, nec capsam,

A interpretatio, portanto, nada mais é do que um recurso didático para colocar
o educando em acesso gradual com o texto original latino, o que estava de par com a proposta
da coleção Ad usum Delphini. O objetivo de seus criadores era melhorar a qualidade das
edições de autores latinos em uso, reintroduzindo no ensino de literatura latina o texto original
das obras, em lugar de traduções, oferecendo ainda explicações em latim. Os autores da
Latinidade Clássica eram traduzidos em prosa latina, e, assim, intensificava-se o hábito de
leitura em latim. O projeto, desenvolvido entre 1660 e 1730, produziu 64 volumes.

No entanto, as preocupações de Montausier e de Huet não eram exclusivamente
didáticas. Em nosso corpus, observam-se expurgos em 26 versos, de um total de 286, isto é, a
censura atingiu a 9% no texto original. Como expomos anteriormente, nem todos os poemas
foram expurgados, como o já mencionado poema XXIV e os carmina XXIII, XXVI, XL,
XLVIII, LXXXI e XCIX de Catulo. Aparentemente, as razões para se expurgarem apenas a
sátira IX e os poemas XV, XVI e XXI são lexicais, ou seja, a presença de vocabulário
considerado obsceno para o mundo moderno. Trata-se de palavras alusivas a 1) partes do
corpo associadas ao ato sexual – inguen (Juv., IX, v. 4 e 136) e lumbus (Cat., XVI, v. 11),
neruus (Juv., IX, v. 34) e penis (Cat., XV, v. 9) –; 2) ato sexual considerado desviante, quer
pelo caráter homoerótico – moechus (Juv., IX, v. 25), κίναιδος (Juv., IX, v. 37), pathicus
(Juv., IX, v. 130), pedicare (Cat., XVI, v. 1; Cat. XXI, v. 4) –, quer pelo caráter subversivo do
ato sexual – irrumare (Cat., XVI, v. 1), irrumatio (Cat., XXI, v. 8), irrumatus (Cat., XXI, v.
13).

Em linhas gerais, Juvenal, na sátira IX, trata dos hábitos efeminados dos homens de
sua época. Essa temática causou o expurgo integral do poema em muitas edições modernas da
obra juvenalina. O poema coloca em cena o personagem fictício Névolo, um cliens, falido e
amargurado em função de seu patrono, Virrão, não lhe pagar à altura pelos serviços sexuais
prestados. Publicado em 1684, o volume das sátiras completas de Juvenal e Pérsio, sob a
responsabilidade de Louis Desprez, foi duramente criticado. Na época, Pierre Bayle, professor
universitário francês radicado na Holanda, reagiu veementemente aos expurgos no texto de
Juvenal: “Quem nos deu o direito de mutilar os monumentos dos Antigos?”.11 Pouco mais de
um século depois, a “mutilação” do texto juvenalino voltaria a ser motivo também de
reclamação para o tradutor português Francisco Antônio Martins Bastos, em sua tradução
publicada em 1839, em Lisboa.

11 No original: Qui nous a donné le droit de mutiler les monumens des Anciens? (BAYLE, 1727, p.144)
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Em 1685, um ano após a publicação do volume das sátiras de Juvenal e Pérsio, vieram
a lume os poemas de Catulo, Tibulo e Propércio pela coleção Ad usum Delphini. Talvez, em
resposta às críticas de Pierre Bayle, esse volume aparenta muito mais cuidado editorial,
sobretudo pelo fato de dispor de expurgata, isto é, de uma longa sessão dedicada à reunião de
todos os expurgos, ordenados por poeta e guarnecidos ainda de explicações detalhadas.
Assim, o editor minimizava os efeitos da “mutilação”, atacada por Bayle, oferecendo ao leitor
os elementos retirados do texto, conforme advertência do tipógrafo ao leitor na abertura dos
expurgata.

TIPÓGRAFO AO LEITOR

Apresentamos alguns versos obscenos extraídos de Catulo, Tibulo e
Propércio, indignos não somente ao Augusto Príncipe, ao qual esta obra é
consagrada, bem como recusados pelo bom costume para qualquer Leitor,
editados em separado e ilustrados com outras notas, para que não pareça
faltar nesta edição dos três mais distintos poetas.

À primeira vista, revelar o expurgo beira o paroxismo, mas esse procedimento deve
ser compreendido dentro da prática de ensino/leitura da época. Produzida dentro dos moldes
da educação jesuítica, a coleção não seria consultada diretamente pelo príncipe, mas através
de mediador, isto é, pelo lector, mencionado no título da advertência em acusativo, isto é, o
tutor que leria os poemas em voz alta. Escusado dizermos que a pedagogia jesuítica fundava-
se na oralidade e no exercício da memória. Dessa maneira, os poemas eram filtrados de tudo o
que fosse considerado imoral, mas a qualidade editorial ficava resguardada, de modo que o
lector tivesse acesso ao texto integral e dispusesse de informações preciosas quanto ao
vocabulário.

Para algumas palavras expurgadas, os expurgata do volume de Catulo, Tibulo e
Propércio oferecem explicações mais detalhadas que os mais atuais dicionários de latim-
português, como é o caso do verbo irrumare e demais palavras a ele associadas.

Expurgata ad usu Delphini (1685) Dicionário Editora Porto, 2.ed.
(2001)

Irrumator: Por alguma semelhança, define-
se “irrumare” a partir de teta, isto é, mama;
de fato, “irrumare” é oferecer com lascívia
as genitais à boca, a despeito de quem as
aceita chama-se “fellare”; donde não só
“fellator” bem como “irrumator”,
“fellatrix” e “irrumatrix”.

irrumator, oris (irrumo) m. pessoa vil.
irrumo, as, are, aui, atum (in, rumo) v.tr.
meter na boca de alguém.

A coleção Ad usum Delphini consiste num dos primeiros exemplos de censura
bibliográfica no âmbito das edições modernas de autores latinos. Na verdade, a decisão de
colocar à disposição do príncipe uma antologia de autores antigos é parte de uma linha de
tradição educacional jesuíta. Nos prefácio dos volumes, os comentaristas da coleção queixam-
se de recursos didáticos que se espalharam no final do século XVII, em gramáticas contendo
textos bilíngues – o original em latim das obras clássicas ao lado de sua respectiva tradução.
Mas a preservação da língua latina no momento do seu declínio como língua de cultura
responde a um contexto cultural e político muito específico, em que há urgência para oferecer
uma nova visão do passado e redefinir a supremacia francesa através da figura do rei.

Os tratados de educação destinados ao futuro soberano, muito difundidos na
Antiguidade, reaparecem na época carolíngia como programas de formação fundamentados
em preceitos bíblicos. Em linhas gerais, essas obras projetam no príncipe a imagem do
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predestinado por Deus para governar o povo com sabedoria e virtude cristã. Religião, moral e
cultura, também entendida no sentido de experiência e “ciência política”, representam o ideal
de perfeição propalado pelo ensino lastreado em exempla e destinado a melhorar as
qualidades intelectuais do aluno. Posteriormente, o Humanismo e a Renascença colocam a
ênfase na educação infantil. Para Erasmo de Rotterdam, importavam, antes, a escolha do tutor
e o desenvolvimento de um método que, em harmonia com as fases de crescimento, em que a
cultura se abrisse para o conhecimento do mundo.

Durante os séc. XVI e XVII, na França, os tutores reais dedicam-se a elaborar tratados
destinados à educação dos futuros monarcas, com a ambição de fazer do príncipe consumado
homem honesto e perfeito. A jornada educacional do príncipe, ainda mais se tratando de um
jovem rei, constitui, portanto, o centro de um conjunto de práticas e discursos que transmitem
uma certa imagem de soberania. A necessidade de legitimidade da monarquia transforma a
educação do soberano num problema político, mais do que pedagógico. Nessa instância, a
Institutio, enquanto gênero literário, adquire novo significado, passando a ser empregada para
edificação comportamental e moral, e alimenta a reflexão erasmiana sobre o papel do tutor
para a casa real e manifesta uma nova estratégia de ensino que se utiliza de uma sofisticada
tecnologia de escolha e reformulação de textos Ad usum Delphini.

Felizmente, as obras de Juvenal e de Catulo sobreviveram às intervenções diretas ou
indiretas de editores, tradutores e comentadores, como um palimpsesto refratário ao tempo.
Uma arqueologia da transmissão da literatura latina revela questões importantes sobre nossa
complexa maneira de lidar com o mundo antigo – misto de fascínio e estranhamento – e nos
mostra que tradição e censura são fenômenos relacionados entre si, faces da mesma moeda.
Não obstante os cerceamentos, as obras antigas resistem ao tempo, acumulando camadas de
significados, fruto das análises, leituras, traduções e, mesmo, expurgos de agentes sociais
representativos das mais diversas épocas e culturas.
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II. As Antiguidades e os
modernos
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A REALIDADE PLATÔNICA DO MUNDO DAS IDÉIAS
NO IMAGINÁRIO NARNIANO DE C.S.LEWIS

Nathan D’Almeida Alves de Oliveira1

Emmanuel de Almeida Rufino2

Introdução

É de um saber geral que a cultura dos antigos povos, como os gregos e os egípcios,
serviu e serve como uma forte base sobre o qual os pilares da sociedade ocidental foram
fundados. Entre tantos pilares, o da literatura é um dos que mais apresentam referências a tais
civilizações.

Podemos encontrar aspectos da mitologia e do pensamento grego em diversas obras,
desde livros clássicos da ficção como O senhor dos anéis de J.R.R.Tolkien, até livros mais
contemporâneos como é o caso da obra do escritor americano Rick Riordan em sua saga de
livros que abordam a vida de seu personagem Percy Jackson.

Entre tantas obras, decidimos analisar as referências que o escritor irlandês Clive
Staples Lewis aborda em sua hepatologia de livros As crônicas de Nárnia, e relacionar o
pensamento por ele apresentado com a ideia do filósofo Platão sobre o mundo das ideias e sua
tão famosa alegoria da caverna.

1. O mito da caverna

No livro VII de A República (Politeía), Platão apresenta um mito para representar de
forma metafórica a busca do homem pelo conhecimento de si e do mundo. Este mito consiste
na história de um homem que viveu a vida inteira preso em uma profunda caverna, até que um
dia, conseguindo se libertar dos grilhões que o predem, enxerga a luz. Como explica Gaarder
no livro O mundo de Sofia:

Imagine você alguns habitantes de uma caverna subterrânea. Eles ficam de
costas para a entrada e têm os pés e mãos acorrentados, de maneira que tudo
que conseguem enxergar é a parede interna da caverna. Atrás deles há um
muro alto, e por cima desse muro transitam criaturas humanoides erguendo
nas mãos silhuetas de figuras diversas. Como há uma fogueira ardendo atrás
dessas silhuetas, sombras bruxuleantes se projetam na parede da caverna. A
única coisa que os prisioneiros da caverna podem ver é esse “teatro de
sombras”. Eles estão lá desde que nasceram e acreditam piamente que
aquelas sombras são tudo que existe. Agora imagine que um prisioneiro
tenha conseguido se libertar das correntes. Ele começa a se perguntar de
onde vinham todas aquelas sombras na parede da caverna. Por fim ele
consegue escapar dali, e o que você acha que acontece quando ele se volta
para as silhuetas que estão desfilando em cima do muro? Primeiramente ele
seria ofuscado pela luz da fogueira – porque até então vira apenas sua
projeção na parede. Ele também seria confundido pela definição das
silhuetas. Se ele conseguisse escalar o muro e fugir da caverna, também seria
arrebatado por toda aquela beleza que jamais conseguiria enxergar direito.
Pela primeira vez ele distinguiria cores e formas definidas. Ele poderia ver

1 Estudante do 2ª ano do curso técnico em controle ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba (IFPB). Aluno de iniciação científica.

2 Professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).
Doutorando em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Mestre em Filosofia pela UFPB
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os verdadeiros animais e plantas, cujas sombras na caverna não passavam de
projeções sem graça. (GAARDER, 2012, p.105-106)

Com essa alegoria, Platão tenta mostrar a jornada pela busca do conhecimento, onde
os homens presos nos grilhões representam o estado de ignorância no qual nos encontramos, e
as constantes perturbações provocadas pela luz da fogueira e posteriormente do sol,
representam o impacto que a verdade pode nos causar e o quão difícil possa ser a sua
aceitação. Como ávido leitor de Platão, Lewis em sua obra expõe vários pensamentos e ideias
do filósofo, fazendo diversas referências a esse pequeno conto. Essas ideias serão bastante
utilizadas para compararmos ambas ideologias e podermos relacionar Nárnia com o mundo
das ideias.

2. A cosmologia de Lewis

Primeiramente, é impossível falarmos de Nárnia sem antes conhecermos o universo ao
qual a mesma está inserida. Em sua obra, Lewis admite a existência de vários mundos
existindo independentemente entre si. Tais mundos contribuiriam para a formação de um
multiverso3, onde cada mundo é independente e existe sem a interferência dos outros. Isso
pode ser observado em um diálogo entre os personagens Digory e Polly no primeiro livro da
saga:

- Escute: se podemos voltar ao nosso mundo mergulhando aqui, não é lógico
que a gente deva ir para outro lugar pulando em outro lago? Imagine se há
um mundo diferente no fundo de cada lago!

- Mas eu pensei que a gente já estivesse no Outro Mundo do seu tio, ou no
Outro Lugar, seja lá o que for. Você não disse...

- Não me chateie com o tio André, ora bolas! (...). Só falou de um Outro
Mundo. Suponhamos que haja dezenas... (LEWIS, 2009, p.26)

Como foi mostrado acima, nos livros existe uma grande quantidade de mundos
existentes, e nós, seres humanos, viveríamos em apenas um deles.

Por esses mundos existirem de forma autônoma, a passagem de um para outro por
meios normais é completamente impossível. Isso nos remete a outro fator importantíssimo
desse vasto multiverso, a presença da magia. Nas crônicas, a magia é o elemento fundamental
que serve como um “elo” entre os mundos. É apenas através dela que os personagens
conseguem “viajar” de um mundo para outro.

- (...). Não estou falando de outro planeta, pois os planetas fazem parte do
nosso mundo... Estou falando de outro mundo mesmo – uma outra natureza,
um outro universo, um lugar onde você jamais chegaria, mesmo que viajasse
eternamente através do espaço deste nosso universo... Um mundo que só
poderia ser alcançado através da magia! (LEWIS, 2009, p.19-20)

Poderíamos ainda citar muitos outros elementos únicos desta obra, porém com esses
dois únicos fatores, já podemos começar a analisar as referências e aproximações entre Nárnia
e Platão.

3 O próprio Lewis admitiu sua forte inspiração no pensamento dos físicos de sua época, onde a teoria da
relatividade geral de Einstein estava começando a abrir portas para o posterior estudo da possibilidade de
outros mundos e de outras realidades.
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3.1. Processo ontoepistemológico

Ontoepistemologia deriva das palavras gregas tó on (o ser) e epistéme (conhecimento)
logo, ontoepistemologia seria o conhecimento sobre o “ser”, ou seja, a essência das coisas.

Esse conceito se faz muito presente na obra de Platão, onde o caminho para a saída do
mundo dos sentidos (a caverna) é o conhecimento do mundo e das coisas que a ele pertencem,
só através desse saber poderíamos, segundo Platão, nos libertar dos grilhões da caverna e
partir em nossa jornada em busca da luz.

Esse pensamento pode ser encontrado na obra de Lewis, onde os protagonistas passam
por diversas etapas para finalmente conseguirem compreender a verdade, ou, como o livro
alega, sair da “terra das sombras”, uma clara referência à ideologia platônica. Analisaremos
agora essas etapas que levam ao mundo ideal.

3.2. Etapas do processo ontoepistemologico

As crônicas narram vários acontecimentos que ocorreram entre o nosso mundo e o
mundo de Nárnia. Em certa parte da história, os protagonistas passam para o “outro mundo”,
onde notam a existência de seres mágicos e onde a magia é algo bastante comum. Diante
disso, eles percebem que tudo o que achavam que sabiam não era nada se comparado a
grandeza das coisas ao qual ainda estavam para saber4. Embora verdadeiramente chocados,
eles admitem a existência de tais elementos, fato que pode ser observado no primeiro livro de
Nárnia. “(..). Mas tem uma coisa que faço questão de dizer antes de ir: até hoje não acreditava
em magia. Agora sei que existe. Sendo assim, acho que os contos de fadas são mais ou menos
verdadeiros.” (LEWIS, 2009, p.21).

Dividiremos esses acontecimentos em duas partes para podermos relacioná-los com
Platão. A primeira parte, consiste no estágio de ignorância terrena. No mito da caverna, os
homens presos estavam tão acostumados com a escuridão que passaram a considerar aquilo
como tudo o que existia, sem se questionar ou tentar compreender os fatos. Para eles, a
sombra das imagens provocada pela fraca iluminação da fogueira passou a ser a própria
imagem, e assim eles seguem suas vidas, presos a essa grande ilusão. Em Nárnia essa
narrativa pode ser encontrada de uma forma explícita e sem muitas complicações. Lá, os
protagonistas da história assim como os habitantes da caverna, vivem em um estágio de
ignorância onde estão presos a uma grande ilusão, por não compreenderem a verdade das
coisas. Eles, assim como nós, achariam ridículo a ideia da existência de vários mundos, e que,
nosso universo não passa de apenas um entre milhares. Se trata não apenas de uma questão de
ignorância por não conhecer a verdade, é muito mais uma questão de ignorar e desacreditar,
piamente, em qualquer coisa que não seja considerada “normal”, ou que fuja dos padrões ao
qual os personagens estão acostumados.

Sua filosofia pode ser entendida como uma descrição da verdade filosófica.
Quando você enxerga uma sombra, Sofia, deve também imaginar que há um
objeto lançando essa sombra. Imagine-se vendo a sombra de um animal.
Talvez seja um cavalo, você pensa, mas não tem cem por cento de certeza.
Aí você vira para o lado e vê o verdadeiro cavalo – cuja figura, óbvio, é
infinitamente mais bela e bem definida do que a sombra de um cavalo. POIS
PLATÃO DIZIA QUE ASSIM ERAM TODOS OS FENÔMENOS DA
NATUREZA: NÃO PASSAVAM DE UMA SOMBRA DAS FORMAS OU
IDEIAS ETERNAS. Mas a maioria das pessoas vive absorta entre as

4 Essa ideia remete a uma frase que o próprio Lewis escreve em um de seus livros onde ele diz que “Existem
coisas melhores, adiante, do que qualquer outra que deixamos para trás” – C.S.Lewis.
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sombras, sem se dar conta de que algo está projetando aquelas sombras. E
assim elas se esquecem também da imortalidade da própria alma.
(GAARDER, 2012, p.105)

Porém, apesar de toda falta de conhecimento e da ignorância ao qual as personagens
destas duas histórias se encontram, em ambas algo acontece que possibilita o conhecimento
da verdade. A partir daqui, nós iremos abordar a segunda parte dos acontecimentos, que
consiste no estágio de busca pelo saber.

Na alegoria da caverna, o fato que possibilita essa saída da escuridão é a quebra dos
grilhões, que pode representar a perda dos vícios e a dissociação com o mundo dos sentidos.
Já em Nárnia, esse acontecimento é narrado de várias maneiras. A mais conhecida é a
passagem na qual Lúcia, uma das protagonistas da história, entra em um guarda-roupa
encantado e acaba indo parar no mundo de Nárnia. Inicialmente, assim como o homem que
encontra a fogueira e fica temporariamente cego por seus olhos não estarem acostumados a
luz; Lúcia primeiramente fica sem querer acreditar que está em outro mundo, e até mesmo
acha que aquele lugar estranho ao qual ela se encontra, na verdade faz parte do guarda-roupa.
Tanto o mito quanto Nárnia nos mostra que a verdade, inicialmente pode ser árdua e de difícil
aceitação. E que devemos encará-la sem medo e esperar até estarmos acostumados com a luz.

Outra parte da obra de Lewis que nos remete a essa questão da busca pelo
conhecimento é no sexto livro, quando os personagens Brejeiro, Jill e Eustáquio se veem
presos no submundo, um mundo no subterrâneo da própria Nárnia. Neste mundo, uma certa
feiticeira tenta convencê-los de que não existe mundo de cima e de que tudo que existe está no
submundo. Diante disso, Brejeiro indaga:

- Uma palavrinha, dona – disse ele, mancando de dor -, (..). Vamos supor
que nós sonhamos, ou inventamos, aquilo tudo – árvores, relva, sol, lua,
estrelas e até Aslam. Vamos supor que sonhamos: ora, nesse caso, as coisas
inventadas parecem um bocado mais importantes do que as coisas reais.
Vamos supor então que esta fossa, este seu reino, seja o único mundo
existente. Pois, para mim, o seu mundo não basta. E vale muito pouco. (...).
Assim, agradecendo sensibilizado a sua ceia, se estes dois cavalheiros e a
jovem dama estão prontos, estamos de saída para os caminhos da escuridão,
onde passaremos nossas vidas procurando o Mundo de Cima. Não que as
nossas vidas devam ser muito longas, certo; mas o prejuízo é pequeno se o
mundo existente é um lugar tão chato como a senhora diz. (LEWIS, 2009,
p.598-599)

Neste trecho, podemos notar uma clara referência ao mito da caverna. Aqui, um dos
protagonistas argumenta que mesmo que não exista nada além da “caverna”, a busca pela
tentativa da saída ainda vale a pena. Com isso, podemos perceber que assim como Platão,
Lewis acreditava que para sair do estágio de ignorância precisamos por conta própria tentar
trilhar nosso caminho, e mesmo com as futuras dificuldades e com os desconfortos que se
seguirão, devemos sempre continuar em frente, nunca se conformando com o comodismo das
trevas. Apenas desta forma seremos capazes de alcançar a luz e vermos as coisas como elas de
fato são.

No fim do mito proposto pelo filósofo, podemos ver que o personagem consegue,
depois de certas dificuldades, finalmente sair da caverna. Essa saída representa, para Platão, o
estágio em que nos alcançamos a plenitude do saber, e somos agora capazes de ver as coisas
como elas realmente são, sem nos prendermos mais a meras sombras. Essa etapa de saída
também implica em dores, uma vez que os olhos do outrora habitante das sombras não estão
acostumados com uma luz tão forte como a do sol, e assim como ocorreu com a fogueira, tal
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personagem poderia ficar cego durante algum tempo, até seus olhos se acostumarem com a
luminosidade.

Em Nárnia, essa etapa da saída da caverna acontece de forma bastante peculiar. No
último livro da saga, devido a inúmeros fatores, Aslam, o “governante” das terras de Nárnia e
um dos mais icônicos personagens da obra, decide destruir todo mundo que ele outrora ajudou
a construir. O impacto dos personagens diante de tais acontecimentos é enorme, chocados,
eles se recusam a acreditar que o próprio Aslam poderia ter sido capaz de realizar tal proeza.
Relacionando com Platão, podemos perceber mais uma vez a dor que a verdade pode nos
causar, e que a luz da plenitude das coisas, representada no mito como o sol, é muito mais
dolorosa e de difícil aceitação do que qualquer outra dificuldade que tenha nos acometido
anteriormente.

- E assim – disse Pedro – cai a noite sobre Nárnia. (...) !?

- Não tente me impedir, Pedro – disse ela. – Aslam certamente não faria isso.
Tenho certeza de que nada há de errado em chorar por causa de Nárnia.
Pense só em quanto coisa está ali por trás daquela porta, tudo morto e
congelado...

- Eu vi quando Nárnia começou – disse Lorde Digory. – Mas nunca pensei
que viveria o suficiente para vê-la morrer. (LEWIS, 2009, p.723)

Depois desses acontecimentos, Aslam induz os personagens que com ele estavam a
entrarem por um “portal mágico”, que os conduziria a uma nova terra. Chegando nessa terra,
eles são tomados por um estranho sentimento de alegria e de conforto, como se aquele mundo
fosse o lar deles a anos. Depois de certo tempo, os personagens começam a perceber que eles
estão em um mundo exatamente igual a Nárnia anterior, porém, que carrega algo maior em
sua essência. Para ilustrar tal fato, o escritor idealiza uma metáfora que pode ser chamada de
“A metáfora do espelho”; ela se resume no seguinte:

Faça de conta que está em uma sala cuja janela dá para uma bonita
baía, ou para um vale verdinho que se perde de vista entre as montanhas. Na
parede oposta à janela existe um grande espelho. Agora olhe pela janela. Ao
se voltar, você se depara com a mesma vista do mar ou do vale do espelho.
E, no espelho, o mar ou o vale são, num certo sentido, exatamente a mesma
coisa que os reais. Ao mesmo tempo, porém, existe algo diferente: são mais
vivos, mais maravilhosos, mais parecidos com os lugares de uma história
que você, apesar de jamais ter ouvido, gostaria muitíssimo de escutar.
(LEWIS, 2009, p.730)

Nessa metáfora, Lewis tenta explicar a diferença entre dois mundos que, embora
aparentemente iguais, apresentavam inúmeras diferenças. Na caverna, está narrativa pode ser
lida como a descrição do mundo das ideias, um mundo onde as formas se parecem com as
sombras, porém ainda carregam algo maior. No mundo dos sentidos, a justiça, por exemplo,
poderia ser percebida através de diversas ações, porem essas ações não carregariam o total
sentido do que é de fato a justiça, sentido esse que residiria no mundo das ideias. Em ambos
os “mundos” conseguiríamos notar a presença da justiça, mas apenas fora da caverna, ou seja,
no mundo ideal, é que enxergaríamos de fato a justiça.
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Conclusão

Com tudo que foi mostrado a respeito dos processos de saída da caverna através do
conhecimento das verdades do ser; podemos perceber claramente que Lewis em sua obra tenta
expor as ideias do filosofo Platão (sobre a realidade e a busca pelo saber), de uma maneira
descontraída, simplificada e tendo como alvo o público infanto-juvenil. Tal tentativa resultou
em uma perfeita adaptação que pode levar jovens e crianças a se interessarem por
pensamentos tão profundos e posteriormente adquirirem um gosto pela leitura de Platão.

As referências na obra de Lewis nos remetem mais uma vez a questão que fora
colocada na introdução deste artigo, que a cultura antiga, mesmo tantos séculos depois, ainda
continua moldando o padrão de nossa sociedade. Quem despreza tais ideias e pensamentos,
está desprezando não só um povo, mas sua própria cultura.
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A INTERTEXTUALIDADE ENTRE ANTIGOS E MODERNOS:
QUESTÕES EM COMUM

Daniel Falkemback Ribeiro1

A partir de reflexões feitas a partir de minha pesquisa de mestrado, elaborou-se uma
discussão acerca da intertextualidade e suas aplicações críticas em diferentes contextos, de
modo que não apenas o objeto de estudo da referida pesquisa fosse incorporado ao debate,
mas também outros com os quais poderia se estabelecer diálogo. Considerando-se como
ponto de partida um romance como La Bataille de Pharsale (1969), do francês Claude Simon,
há a necessidade, caso queiramos estudar seu intertexto em todas suas facetas, de analisar de
que modo as relações entre textos são estabelecidas na produção literária. Esse estudo pode,
no entanto, gerar conflitos ao tentarmos ver todas essas relações do mesmo modo,
especialmente se colocarmos os intertextos antigo e moderno em um mesmo patamar.
Tentamos aqui avaliar quais são as implicações teóricas que podem decorrer de tal exercício
de análise.

Simon é um autor já muito estudado pela crítica de seu país, em especial aquela com
algum vínculo com a tradição estruturalista e semiótica, atenta, portanto, a questões como a
intertextualidade e seus efeitos de sentido. A princípio, o problema surge quando se nota que
a visão do intertexto por parte dessa crítica tende a se concentrar apenas na presença de textos
modernos no romance simoniano, com ênfase em criações das vanguardas europeias, em
especial da francesa. Nesse cenário, o intertexto antigo, enfoque de nossa pesquisa,
permanece de lado, sem que se dê a devida atenção às possíveis implicações que podem
existir se firmamos uma relação entre antigos e modernos no texto literário. Vejamos
rapidamente quais são as questões suscitadas pelo texto simoniano no que se refere ao
intertexto latino e suas ligações com as teorias intertextuais francesas, referências no campo
da literatura comparada.

O romance, como se disse, se chama La Bataille de Pharsale; este título está presente
na capa, na folha de rosto e no frontispício do livro, cuja primeira edição, de 1969, ainda
permanece como a única a ser reimpressa. O óbvio sempre merece ser retomado para que
evitemos quaisquer pressupostos equivocados: o título, “La Bataille de Pharsale”, demonstra
que, desde o início, o leitor pode fazer interpretações distintas da obra, dependendo de seus
interesses e conhecimentos. Poderíamos dizer que funciona como uma alusão, ainda que
possa evocar diferentes elementos que possam qualificar essa relação não exatamente como
uma alusão. É claro que as leituras podem ser distintas para aquele que não conhece a história
da Guerra Civil Romana, a história da atual cidade grega de Farsala, situada no local da antiga
Pharsalos, ou ainda a literatura antiga que trata de temas relativos aos combates que se deram
nessa guerra e nesse local. Ainda assim, um vocábulo do título permanece como elemento de
compreensão geral: “bataille” (“batalha”), que pode remeter ao leitor a todo o campo
semântico ligado à palavra. Pode se deduzir, portanto, que a guerra procurada pelo leitor pode
ser tanto antiga quanto moderna.

Dos nomes dos três capítulos que compõe a obra, certamente o primeiro, “Achilles
immobile à grand pas”, se destaca por conter um fragmento do poema Cimitière marin, de
Paul Valéry, uma epígrafe que dialoga tanto com a tradição poética clássica quanto com a
modernidade francesa. Nela, lê-se uma das últimas estrofes do poema de 24 sextilhas:

1 Mestrando em Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo (USP). Bolsista da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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Zénon! Cruel Zénon! Zénon d'Élée!
M'as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas!
Le son m'enfante et la flèche me tue!
Ah! le soleil . . . Quelle ombre de tortue
Pour l'âme, Achille immobile à grands pas! (SIMON, 1969, p. 7)

De Zenão de Eleia à própria menção de Aquiles, há alguns possíveis indícios alusórios
os quais não analisaremos detidamente aqui, afinal nosso objetivo é apenas apontar as
possibilidades de análise de relações intertextuais com os antigos presentes no romance.
Algumas menções, como a de Zenão, podem não ser lidas exatamente alusões a textos, ainda
que alguns dos paradoxos do filósofo pré-socrático, presentes na Física, de Aristóteles,
dialoguem claramente com as figuras de Aquiles, da tartaruga e da flecha presentes no
fragmento. Entretanto, se nos determos apenas na menção a Aquiles, no último verso, o leitor
da épica homérica talvez reconheça ali um pastiche dos epítetos. Além dessas alusões
presentes na epígrafe, é claro que ela mesma não deixa de remeter o leitor a Valéry, cuja
poética nunca deixou a tradição clássica de lado. Por um levantamento breve feito para a
referida pesquisa de mestrado, constou-se ainda a presença de dezenas de relações com textos,
relações essas que podem ir da reconhecida citação, passando pela emulação até a referida
alusão. Seus efeitos na produção de sentido na leitura do romance não são, é claro, os
mesmos, o que motivou nossa análise. No entanto, se pensarmos no arcabouço teórico
existente sobre a intertextualidade, talvez haja incongruências com a prática textual que se
verifica ao ler um texto como La Bataille de Pharsale e tantos outros.

Em meio ao desenvolvimento conceitual do comparatismo literário, a noção de
intertextualidade foi elaborada a fim de superar ideias relativas a influências e origens de
possíveis fluxos no campo literário, que foram responsáveis por perpetuar visões comparadas
pautadas em um centro e uma periferia. A fim de se evitar uma compreensão das relações
entre textos literários em termos de superioridade ou inferioridade, buscou-se analisar essas
relações como geradoras de sentido no texto, sem envolver necessariamente a biografia de
seus autores. A intertextualidade, a partir de teóricos como Julia Kristeva, Mikhail Bakhtin, os
formalistas russos e seus comentaristas, se desenvolve nesse meio como conceito e meio para
pesquisa do discurso, seja ele literário ou não.

Para se compreender o papel da intertextualidade nos estudos literários, é interessante
se atentar à breve obra L’Intertextualité: la mémoire de la littérature (2001), de Tiphaine
Samoyault, que busca sintetizar em três capítulos alguns aspectos essenciais, pelos parâmetros
da autora, para se entender a intertextualidade enquanto modus operandi da produção do
texto. Ela se pauta na ideia de que a literatura é constituída de uma memória que é a todo
tempo retomada e retrabalhada pelos escritores, de modo similar aos comparatistas
mencionados anteriormente. A pesquisadora estabelece uma visão do intertexto baseada tanto
na noção de relação quanto na de transformação, de acordo com os caminhos indicados
brevemente por Julia Kristeva, em Sémèiotikè: recherches pour une sémanalyse (1969), ou
mais detidamente por Gérard Genette, em Palimpsestes: la littérature au second degré (1982)
e outros ensaios seus. Trata-se, evidentemente, de uma visão teórica que parte dos esforços
feitos pelos franceses, em especial aqueles de tendência estruturalista, para se formalizar cada
vez mais um conceito.

Há uma razão para Samoyault traçar tal percurso teórico para além do fato de ser
francesa: os autores que ela analisa são, de fato, estudiosos que se dedicaram à
conceptualização da intertextualidade sob a forma de consenso existente hoje nos estudos de
literatura comparada. Apesar disso, a noção de intertextualidade em si já está contemplada, de
certo modo, desde a poética clássica, apesar do conceito ainda não existir como tal, ou até
mesmo o vocábulo em si. Sempre existiu a ideia de que os textos, em especial os literários,
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têm relações entre si, porém os pensadores e os próprios escritores oscilaram entre ideias
ligadas a uma “crítica das fontes”, ou seja, uma visão que estabelece um cânone superior do
qual um texto secundário – portanto, inferior – se baseia ou extrai fragmentos.

A partir de uma teoria do texto estruturalista, em especial àqueles que integravam o
grupo francês Tel Quel, como Julia Kristeva, inicia-se um esforço para se pensar na
intertextualidade como diálogo entre textos, pela transposição da enunciação de um sobre o
outro em um mesmo plano, eliminando-se, assim, qualquer possibilidade de estabelecer um
nível superior e outro inferior. Essa noção de “diálogo” é derivada justamente do dialogismo
de Bakhtin, apesar de o próprio teórico soviético não ter delimitado exatamente os limites de
algo que seria a intertextualidade na acepção atual.

Os esforços por uma conceptualização da intertextualidade a partir de Julia Kristeva,
por seu ensaio “Le mot, le dialogue et le roman”, presente em Sémèiotiké, partem
essencialmente da noção de dialogismo. Teórico até então pouco lido para além dos países de
língua eslava e da antiga União Soviética, Bakhtin desenvolveu sua perspectiva dialógica da
literatura a partir da constatação de que obras como a de Dostoiévski e Rabelais tinham
características que demandavam um instrumental teórico diferenciado daquele utilizado pelos
formalistas russos. A partir do dialogismo, em determinada parte de seu ensaio, Kristeva se
detém em alguns exemplos possíveis de romance polifônico.

Ao explicar a ambivalência da linguagem a partir do dialogismo, a fim de introduzir os
conceitos de monofonia e polifonia, Kristeva nos lembra que Bakhtin partiu de Rabelais,
Swift e Dostoiévski para elaborar a segunda noção. Observe-se que Rabelais e Swift são
escritores do Renascimento, um francês e outro irlandês, e Dostoiévski, profundamente
inserido na cultura do século XIX. O teórico russo analisa os autores cada um em sua época,
com preocupações distintas, ainda que tenha partido dos três para estabelecer parâmetros
gerais para os estudos literários. Logo após mencionar esses nomes, Kristeva acrescenta
outros do “romance ‘moderno’ do século XX” – as aspas na palavra “moderno” são da autora
–, citando Joyce, Proust e Kafka, sem citar obras em especial, e tenta justificar rapidamente
essa inclusão, para em seguida associá-la à intertextualidade:

Une coupure s’est opérée à la fin du XIXe siècle, de sorte que le dialogue
chez Rabelais, Swift ou Dostoïevski reste au niveau représentatif, fictif,
tandis que le roman polyphonique de notre siècle se fait ‘illisible’ (Joyce) et
intérieur au langage (Proust, Kafka). C’est à partir de ce moment-là (de
cette rupture qui n’est pas uniquement littéraire, mais aussi sociale,
politique et philosophique) que le problème de l’intertextualité (du dialogue
intertextuel) est posé comme tel. La théorie même de Bakhtine (aussi bien
que celle des ‘Anagrammes’ saussuriens) est dérivée historiquement de cette
coupure: Bakhtine a pu découvrir le dialogisme textuel dans l’éscriture de
Maïakovski, Khlebnikov, Bjelyï [...], avant de l’étendre à l’histoire littéraire
comme príncipe de tout renversement et de toute productivité contestative.
(KRISTEVA, 1969, p. 91)

Chamamos a atenção para esse trecho, geralmente não ressaltado ao tentar se
explicitar o conceito de intertextualidade, pois consideramos importante perceber quais são as
referências dessa “produtividade contestativa”, associada à polifonia do romance moderno do
século XX em especial. A partir do dialogismo de Bakhtin, considerando-se a linguagem
poética como “dupla”, Kristeva define o texto como um “mosaico de citações”, sendo todo
texto “absorção e transformação de um outro texto” (KRISTEVA, 1969, p. 84-85, tradução
nossa). Essa seria sua noção de intertextualidade mais banal, citada com frequência em textos
teóricos posteriores, inclusive para dizer que a teórica franco-búlgara não teria avançado a
ideia muito além disso (cf. SAMOYAULT, 2008). No trecho citado, vê-se ainda que “o
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problema da intertextualidade” surge em uma ruptura (e essa palavra é muito significativa) no
fim do século XIX, com um novo romance polifônico, não apenas “representativo, fictício”,
mas também “ilegível” ou “no interior da linguagem”, sendo que os exemplos dessa evolução
seriam justamente Joyce, Proust e Kafka. Entende-se, assim, segundo a visão de Bakhtin dada
por Kristeva, a história literária como uma inversão que leva a essa produção literária
intertextual, não mais ligada a uma noção de representação.

Por esse ligeiro exemplo, apontamos em especial a ligação da crítica francesa com
uma determinada concepção de literatura que, se pensarmos na matéria literária da
Antiguidade greco-romana ou mesmo em expressões neolatinas posteriores, acredito ser um
pouco difícil de encará-las sob a mesma ótica. Por vezes, alguns aspectos intertextuais – se
nos utilizarmos ainda desse termo – frequentes na poesia antiga podem ser ignorados em uma
perspectiva herdeira da tradição francesa, como a de Samoyault. É evidente que a teoria
intertextual tem seus méritos, porém devemos repensá-la caso a caso. Mesmo ao analisar um
texto moderno como La Bataille de Pharsale, é possível ver como, através do intertexto
latino, alguns mecanismos de composição textual referentes a gêneros literários antigos são
retomados, de modo que se faz necessário compreendê-los como geradores de sentido assim
como as citações e outras formas contemporâneas de relação entre textos.

Se pensarmos na alusão, considerada como um dos mecanismos fundamentais de
relação entre textos literários da Antiguidade mesmo pela crítica recente (por exemplo, cf.
VASCONCELLOS, 2001), veremos que ela pode ser vista de maneiras drasticamente
diferentes. A partir da teoria intertextual segundo Kristeva e Genette, Tiphaine Samoyault
busca definir a alusão, que, segundo ela, “pode remeter a um texto anterior sem marcar a
heterogeneidade tanto quanto a citação. É às vezes exclusivamente semântica, sem ser
intertextual propriamente dita” (SAMOYAULT, 2008, p. 50). A autora percebe, ao contrário
de outros estudiosos, a falta de atenção que a crítica deu a esse tipo de intertexto, porém não o
valoriza, atribuindo um aspecto que o desqualificaria como intertexto de fato.

Não há grandes explicações a respeito desse caráter “exclusivamente semântico” da
alusão, porém há uma retomada pela crítica do problema da alusão páginas a frente, quando se
afirma que “a percepção da alusão é frequentemente subjetiva e seu desvendamento raramente
necessário para a compreensão do texto” (SAMOYAULT, 2008, p. 51), declaração que deixa
mais evidente a posição da crítica em relação à alusão. Ao mesmo tempo, em uma tipologia
das relações intertextuais, ela sente a necessidade de precisar o que seria a alusão,
demonstrando que há alguma ligação conceitual entre esse elemento e outros próprios da
intertextualidade.

Vê-se aí que a autora não consegue ver uma “necessidade” da alusão na compreensão
da produção textual, porém não deixa de validá-la como possibilidade de análise. Tal
definição depreciatória da alusão não se explica caso lembremos que, além de Kristeva,
Samoyault trabalha com a teoria proposta por Laurent Jenny, em “La stratégie de la forme”,
texto paradigmático para os estudos comparatistas que não deixa de mencionar a importância
da paródia como relação de transformação mesmo na Antiguidade, o que conduz
necessariamente seu autor a levantar também a alusão como meio para geração de sentido no
texto (JENNY, 1979, p. 22).

Samoyault, justamente ao retomar Jenny mais à frente em sua obra, quando tenta
definir o papel no leitor na construção da memória da literatura, se depara novamente com o
problema da alusão, percebe que o leitor pode reconhecer como um romance como La
Bataille de Pharsale – que também é um dos exemplos recorrentes da autora – estabelece
relações inevitáveis com a obra de Marcel Proust por meio da alusão, pelo uso de meras
palavras ou expressões que são usadas unicamente em À la recheche du temps perdu
(SAMOYAULT, 2008, p. 93). Assim como outros críticos, mesmo em tempos recentes, a
autora somente nota uma função real para um tipo de intertexto caso ele mesmo observe a
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ocorrência. Proust, para os críticos franceses, seria naturalmente um intertexto perceptível em
qualquer forma, mesmo por uma alusão, dada sua formação enquanto leitores da tradição
literária de seu país.

Ao pensarmos no intertexto antigo, esteja ele presente em outro texto antigo ou em
uma criação moderna, torna-se inevitável pensar nos modos de composição textual com os
quais se estabelece diálogo. Na análise de La Bataille de Pharsale, há muitos tipos de relação
que são estabelecidos, não necessariamente recorrentes no romance moderno, o que pode
conduzir o leitor ou não a outras tradições literárias e outras questões de gênero e construção
textual. A alusão, como dissemos, é um exemplo disso, do qual nos utilizamos aqui para
demonstrar certos conflitos que podem existir entre posições críticas que pretendem analisar a
intertextualidade enquanto característica intrínseca à literatura. É possível observar diferenças
se analisarmos algumas concepções levantadas por autores como Giorgio Pasquali e Giorgio
Biaggio Conte, referências para boa parte da produção dos Estudos Clássicos do século XX
em diante, inclusive do Brasil, ao qual nos remeteremos mais adiante.

De formação filológica clássica, Pasquali inicia seu texto, “Arte allusiva”, afirmando
que nunca buscou as fontes de uma poesia (cf. PASQUALI, 1968). Trata-se de uma
declaração particularmente interessante se considerarmos o inimigo comum de todas as
teorias sobre a intertextualidade da segunda metade do século XX em diante: a chamada
“crítica das fontes”. Após estabelecer esse primeiro ponto, o autor ainda afirma que as
comparações entre textos servem, em primeiro lugar, para compreender “vocábulos e
locuções”, não apenas em seu “significado racional”, mas em seu “valor afetivo” e em sua
“cor estilística” (PASQUALI, 1968, p. 275).

Para além da falta de rigor terminológico no artigo de Pasquali, algo perceptível
especialmente se partirmos da terminologia mais recente da teoria literária, podemos ver que
ele aponta direções para uma análise comparativa: a compreensão de elementos lexicais e
gramaticais em seu “significado racional”, em seu “valor afetivo” e em sua “cor estilística”. O
autor parece se situar numa corda-bamba, pois deseja sair do domínio retórico-hermenêutico
da poética (afetos e estilo) para abarcar também elementos mais próximos de análise de um
domínio lógico-gramatical (significação e “racionalidade”, em seus termos), próprio da
linguística moderna. No entanto, veremos que ainda se mantém ligado a alguns pressupostos
da poética tradicional.

Mais adiante, ainda no início do texto, Pasquali declara:
[...] io ricerco quelle che da qualche anno in qua non chiamo più
reminiscenze ma allusioni, e volentieri direi evocazioni e in certi casi
citazioni. Le reminiscenze possono essere incosapevoli; le imitazioni, il
poeta può desidere che sfuggano al pubblico; le allusioni non producono
l’effeto voluto se non su un lettore che si ricordi chiaramente del texto cui si
riferiscono. (PASQUALI, 1968, p. 275)

Vê-se uma primeira tentativa de categorizar as relações entre os textos e também negar
a opção de se analisar algumas. De qualquer forma, o que é claro é que Pasquali, apesar de
negar as “fontes”, ainda sente a necessidade de se deter no autor enquanto sujeito: seu texto
pode ser um reflexo de seu inconsciente (daí as reminiscências) e também de suas intenções
conscientes (as alusões em geral). No entanto, ao mesmo tempo, ele coloca a possibilidade de
um “efeito desejado” da alusão (sendo que o desejo ainda partiria do autor), que pode ser ou
não recordado pelo leitor (e não exatamente “detectado”). Aqui podemos observar, mais uma
vez, a transição teórica que o filólogo italiano quer efetuar, pois, para além de sua fixação nas
intenções do autor, ele já vê a possibilidade de uma participação do leitor na construção do
sentido do texto e também a existência de uma memória – literária, poderíamos adiantar – à
qual esse leitor poderia acessar a fim de também estabelecer esse sentido.
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Em seu texto, Pasquali ainda nos diz, após uma breve menção de relações entre a
poesia de Gabriele d’Annunzio e o Renascimento, que “l’allusione è il mezzo, l’evocazione il
fine” (PASQUALI, 1968, p. 276). Faz questão de diferenciar a alusão das “imitações pobres
de espírito” pela presença do moderno em contraste com o antigo, e, portanto, uma tensão que
dá sentido à obra sem fragmentá-la, algo que, em seu raciocínio, levaria à evocação no texto
ou nas obras de arte em geral. Vê-se que realmente Pasquali não tem a intenção de sobrepor a
fonte à influência, afinal colocar ambos os textos em um mesmo nível, que em conjunto move
a obra sem lhe fragmentar a unidade. Essa relação entre a alusão e a unidade da obra o levará,
por consequência, a estabelecer que “quel procedimento è in essa [na poesia] non soltanto
diffuso ma, direi, essenziale” (PASQUALI, 1968, p. 277).

Pasquali, em “Arte allusiva”, por meio de análises de Virgílio, também aponta para
possibilidades de ver a alusão não somente como relação, mas também como transformação,
de forma semelhante a teorias intertextuais mais recentes, ainda que com suas peculiaridades.
Pasquali, ainda que mantenha critérios avaliativos de um poética clássica, que conserva a
função de apontar o que é bom e o que é ruim no exercício da literatura, consegue abrir
caminho para uma crítica que pode reavaliar o cânone a partir de sua análise da arte alusiva.

Com essa mesma consciência, Giorgio Biaggio Conte, na introdução de sua obra
Memoria dei poeti e sistema letterario (1974), retoma a noção de arte alusiva, porém sob uma
perspectiva “cujo aspecto dominante é o uso de modelos explicativos derivados da linguística
e da retórica”, afinal, de acordo com sua visão, “a alusão [...] funciona como um tropo da
retórica clássica” (CONTE, 1996, p. 23, tradução nossa). Conte também declara que é
possível estudar essas alusões sem a intencionalidade pressuposta por Pasquali, que nos
levaria a uma noção subjetiva de criatividade. Sua estratégia seria se concentrar “na relação
entre textos (intertextualidade) em vez da imitação”, o que, na sua visão, retiraria a
possibilidade de estabelecer um diálogo entre “subjetividades” para conseguir abordar “a
realidade estrutural do texto” (CONTE, 1996, p. 27).

Torna-se claro que o objetivo do autor é se aproximar da teoria intertextual derivada
de teóricos estruturalistas franceses como Julia Kristeva, bem como do próprio Ferdinand de
Saussure, que não deixa de ser mencionado por Conte, para evitar cair nos mesmos erros da
filologia clássica praticada até então. Isso não significa, entretanto, que algumas ideias de
Pasquali não sejam apropriadas por Conte de modo declarado, que também deseja “descrever
como as semelhanças [entre textos] funcionam no texto literário” (CONTE, 1996, p. 28), ou
seja, parte da necessidade de estudar os efeitos das alusões na leitura para além de
simplesmente detectá-las. Para que essa leitura seja possível, Conte, assim como Pasquali,
prevê a existência de:

Leitores ou imitadores (que também são um tipo de leitor) que encarem o
texto já sendo eles mesmos uma pluralidade de textos e diferentes códigos,
alguns presentes e outros perdidos ou dissolvidos no fluido indefinido e
genérico da langue literária. A intertextualidade, longe de ser uma questão
de somente reconhecer os modos pelos quais textos específicos ecoam entre
si, define a condição da legibilidade literária. (CONTE, 1996, p. 29, tradução
nossa).

Desse modo, a partir tanto das conclusões de Pasquali quanto da noção de
intertextualidade e suas implicações estruturalistas, Conte propõe uma leitura que reconheça o
que ele chama de “memória poética” na definição do texto literário e que proponha uma
abordagem linguística e retórica para auxiliar na análise dessa memória. Sua proposta de
orientação é, então, aplicada a Virgílio e a outros poetas latinos persiste na crítica posterior,
como no artigo “Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell’intertestualità”, escrito com
Alessandro Barchiesi e incluso no volume 1 de Lo spazio letterario di Roma antica (1989).
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Sobre a produção de significado da alusão em especial, os autores afirmam que sua
“economicidade” é fundamental para sua eficácia, pois ela tem uma “capacidade de produzir
muito com pouco” (BARCHIESI; CONTE, 2010, p. 90). Esse “pouco”, no entanto, deriva de
muito também, por isso se afirma que:

O poeta [...] passa pela dimensão da memória para chegar a produzir o texto
novo. A memória é precisamente uma soma de linguagens. O percurso da
produção do texto é portanto exatamente inverso àquele que havíamos
delineado: procede de uma dimensão “velha” e familiar rumo à formação do
novo. (BARCHIESI; CONTE, 2010, p. 90)

Essa passagem pela memória, em si muito grande, lega ao escritor uma possibilidade
de escolha – ideia também presente no texto anterior de Conte –, o que, é claro, nos dá uma
“estrutura implícita, potencial” a qual nós, como leitores, podemos explorar esse contexto de
acordo com nossas capacidades. Uma discussão feita pelos autores a partir desse
desenvolvimento de ideias que se configura como uma novidade é aquela sobre a
terminologia teórica apropriada para se estudar as relações entre textos romanos antigos. Após
pensar nos usos das palavras “imitatio”, “aemulatio”, “alusão”, “arte alusiva” e “memória
poética” ou ainda “dos poetas”, chega-se à conclusão que o moderno conceito de
“intertextualidade” consegue englobar melhor todas as dinâmicas da economia do texto.
Apesar dessa escolha metodológica, vê-se a aproximação com algumas perspectivas postas
por Samoyault sobre a “memória da literatura”, ainda que haja ênfase na poesia romana.

No campo de pesquisa brasileiro, no que se refere aos Estudos Clássicos, há, como se
disse anteriormente, alguma tendência em tratar os textos de Pasquali e Conte como
referências, ainda que passem por alguma contestação e mesmo confrontação com outras
teorias, como feito neste texto (cf. CESILA, 2008; PRATA, 2007; VASCONCELLOS, 1999;
VASCONCELLOS, 2001). Entretanto, há ainda a necessidade de se avaliar a questão da
intertextualidade em toda sua abrangência também nas relações entre antigos e modernos,
como na análise do romance de Claude Simon.

Pensando-se no intertexto como mecanismo de leitura, torna-se claro que a presença
dos antigos em um moderno pode, inclusive, alterar a leitura desses antigos. Por exemplo, em
La Bataille de Pharsale, César e Lucano têm presença. César aparece por citação, como
simulação de exercício de tradução escolar, como “modelo” de representação da guerra a ser
seguido pelo narrador-personagem enquanto jovem, como as declarações do tio-mestre o
enfatizam. O intertexto aparece como meio de alcance de uma experiência, aquela do combate
na batalha de Farsália. Em contraposição, há também Lucano, cuja única citação é a todo
tempo reformulada no texto em suas diferentes ocorrências. Sua representação da guerra
como experiência surge também como referência, porém de modo distinto. A chamada
“memória da literatura”, nesse sentido, serve como meio para transmissão de modelos de
representação da realidade, cuja efetivação concreta se dá pela intertextualidade pelas formas
as mais diversas possíveis, de modo que é preciso estarmos atentos às implicações que esse
fato pode gerar na análise do texto literário.
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Introdução

A vivência do projeto teve início a partir do mês de maio de 2014, quando três
bolsistas, Lucas Nóbrega, Maria Caroline e Norma Meneses, na época, estudantes do segundo
semestre letivo na graduação em História, participantes do Pibid, foram designados à escola
estadual Profa. Olivina Olívia Carneiro da Cunha, em João Pessoa-PB, onde a partir daquele
momento, ficaram responsáveis de acompanharem, conjuntamente com o professor Alexandre
Abreu (professor da escola), as turmas de 1° ano do Ensino Médio da referida instituição.

Chegando a escola, iniciamos as nossas atividades como bolsistas da escola: um dia,
deveríamos realizar o acompanhamento com o professor e no outro dia, darmos reforço
escolar para os alunos. Porém, após 3 meses, Maria Caroline e Norma Meneses, saíram do
programa. A primeira, fez reopção de curso e seguiu os seus próprios caminhos no estudo de
Direito; a segunda, ingressou em outro programa universitário, o Pibic. Então, dois novos
bolsistas entraram para substituir a dupla: Yanderson e Isabelle. Assim, as turmas de primeiro
ano foram atendidas por estes três bolsistas e o professor colaborador do Projeto Pibid por
todo o ano letivo de 2014.

Com o passar do tempo, percebemos que além do horário de acompanhamento
escolar e do reforço escolar, os momentos de interação que tínhamos durante as aulas com os
alunos, em que podíamos complementar ou expor questões para os alunos e ao professor, das
situações em que éramos procurados para discutir ideias ou responder dúvidas, queríamos
fazer algo diferente e concreto. Assim, surgiu então, a oportunidade de participar da Semana
Olivina de Arte, Cultura e Conhecimento da escola (uma espécie de feira de ciências), onde
tivemos nossa primeira abertura para pensarmos em algo interessante para se construir na
nossa respectiva disciplina, a matéria de História.

Dessa forma, foi ganhando corpo o Subprojeto do PIBID  intitulado "Mitologia e
História na Cultura Contemporânea", no qual, teve participação efetiva na SOACC5, e a

1 Bolsista integrante ao Pibid (Programa Institucional de Bolsistas de Iniciação a Docência) e estudante do
5° período da graduação de Licenciatura Plena em História na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-
mail: lucasnobrega._@live.com

2 Bolsista integrante ao Pibid (Programa Institucional de Bolsistas de Iniciação a Docência) e estudante do
6° período de graduação de Licenciatura Plena em História na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-
mail: isabellesantos_92@hotmail.com

3 Bolsista integrante ao Pibid (Programa Institucional de Bolsistas de Iniciação a Docência) e estudante do
7° período de graduação de Licenciatura Plena em História na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-
mail: yandersomcpm22@hotmail.com

4 Graduado em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal da Paraíba (1998) e Doutor em
História Social pela Universidade de São Paulo (2003). Atualmente é Professor Adjunto do Departamento
de História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. É também
Coordenador do Pibid (Programa Institucional de Bolsistas de Iniciação a Docência). É experiente nessas
áreas de História: História do Brasil; História Agrária; História da Bahia; História de Campinas; Ensino de
História; Educação Patrimonial; História e Turismo; Movimento Estudantil e História do Brasil República.
E-mail: angeloepessoa@hotmail.com

5 A partir deste momento, sempre que for detectada a necessidade de se referir à “Semana Olivina de Arte,
Cultura e Conhecimento”, abreviaremos por “SOACC”.
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metodologia para a efetivação das atividades se deu primeiramente com discussões semanais
entre os bolsistas e o professor Colaborador, onde foi discutido qual seria a melhor forma de
aliar o assunto que os alunos estavam vendo em sala, que era Grécia, com o evento que se
aproximava no colégio. O objetivo desde então foi mostrar que “se o estudo da Antiguidade,
tantas vezes, parecia antes esotérico, distante e só eventualmente prazeroso e atrativo, hoje o
quadro é outro e as perspectivas são ainda mais alentadoras.” (KARNAL, 2005, p. 95)

1. Mitologia e História na Cultura Contemporânea

Mas o que é um mito? O que é história? O que é cultura? E finalmente, o que é algo
contemporâneo? Cada um destes conceitos, possuem as suas especificidades e nos trazem
reflexões importantes quando colocados em questão. Entretanto, o objetivo deste trabalho não
foi exatamente respondê-los, mas colocá-los em destaque. Optamos por valorizar a percepção
que os alunos tinham até aquele momento acerca destes temas. A discussão se deu nos
momentos em que os alunos se engajavam em maior grau no trabalho, principalmente nas
horas que necessitaram pensar acerca do que estavam fazendo e foram nestas oportunidades,
em que eles nos procuravam para perguntar algo que podíamos refletir acerca destas questões.
Nossa preocupação, também, na verdade, era demonstrar que “o ato de estudar, no fundo é
uma atitude frente ao mundo” (FREIRE, 1982, p.10) e se indagar sobre estes temas era algo
que permitia à eles, tecer novas formas de compreender o mundo.

Com relação a atividade em si, ela se fundamentou e ganhou força após ser passado
um questionário em todas as salas de primeiro ano, em que era perguntado o que eles
entendiam sobre o que é História, as atividades que eles fazem quando estão fora da escola, de
que forma gostariam de serem avaliados no semestre e por fim, quais ideias eles possuíam
para nos ajudar a fazer novas atividades, como no caso da feira de ciências.

Os resultados foram animadores, pois ficou claro que os alunos queriam algo
diferente, e a SOACC seria o divisor de águas nas aulas de História nesse sentido, e durante
outra reunião entre os bolsistas e o professor colaborador, foi definido na segunda semana do
mês de Setembro, o projeto que seria colocado em prática com os alunos, que era sobre
mitologia, pois era um assunto que eles já tinham visto e portanto, possuíam mais
familiaridade.

A SOACC foi programada para os dias 25,26 e 27 de setembro de 2014 na escola
Olivina Olívia. Assim ficou determinado que no dia 25/09 – das 07h30min às 17h – Seria o
espaço para a organização e montagem dos trabalhos. No dia 26/09 – das 8h às 12h/ das 13h
às 17h – Apresentação dos trabalhos nas salas, tendas ou espaço regulamentado. No dia 27/09
– das 8h às 12h – no ginásio da escola haveria a apresentação da parte cultural, como
apresentação musical, recitais, dramatizações, etc.

Os bolsistas junto com o professor Colaborador, na semana anterior ao evento, se
articularam para convidar e estimular os alunos dos primeiros anos para a participação no
projeto, obtendo bastante adesão deles, inclusive superando as expectativas, pois alunos do
segundo ano também demonstraram interesse em participar. Após uma reunião entre a equipe
do projeto e os alunos, todas as funções foram definidas de acordo com o interesse de cada
aluno e afinidade com o tema, pois era importante o uso da História no processo por parte dos
bolsistas e o professor, mas acima disso, a forma em que ela apareceria, viria de cada aluno e
sua afinidade subjetiva com o assunto Mitologia.

O dia 25 foi exclusivamente dedicado a preparação das salas para a exposição do dia
26, e conforme foi organizado previamente pelos bolsistas, uma grande parte dos alunos
inscritos vieram nesse dia para ornamentar e também para ajudar na confecção de cartazes,
recortes, pinturas, desenhos e arrumação em geral, já que não foi possível para todos os
discentes se inscreverem, apresentar trabalhos, dada a logística física da sala que foi sorteada
para ao projeto de Mitologia.
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No dia 26, a exposição começou às nove horas da manhã logo após a abertura da
SOACC no pátio do colégio. A disposição da sala ficou da seguinte maneira: Do lado
esquerdo uma mesa com mangás, livros e DVD’S, era a parte de literatura e cinema, primeiro
ponto de visitação para quem entrava na sala. Dois alunos apresentavam os objetos expostos,
e em seguida, o aluno vestido de Hermes, o Deus mensageiro dos Deuses Gregos, guiava e
situava os visitantes para o próximo local, que era o monte Olimpo.

O monte Olimpo estava localizado na parte de trás da sala, e as Deusas e Zeus
formavam o panteão de Deuses da mitologia Grega, Egípcia, entre outras. Cada Deus se
apresentava aos visitantes falando brevemente sobre si, e consequentemente, os convidados
chegariam ao submundo de Hades, uma tenda que estava no canto da sala, que após entrarem
no ambiente, um aluno caracterizado do Deus do submundo, e uma aluna de Perséfone, sua
esposa, fariam uma breve apresentação sobre ambos os personagens.

A sala dos jogos seria o próximo local de visita, onde dois alunos revezavam na
explicação dos jogos de vídeo game baseados na mitologia, trazendo relações interessantes
entre a mito, e como ele sobreviveu e é usado na indústria dos vídeos games, da mesma forma
que eles demonstravam como a ideia do mito chama tanta a atenção num jogo, o que muitas
vezes não ocorre ao ser retratado por livros no cotidiano escolar.

Por fim, o quadro da escola foi utilizado como painel de cartazes, onde vários alunos
apresentavam suas gravuras, trabalhos de pesquisas, com a ideia do mito ontem e hoje, como
ele era retratado pela historiografia, e como é utilizado pela cultura de massa na
contemporaneidade em seus diversos âmbitos.

2. Discussão e resultados

Durante a execução do projeto dentro da SOACC, observando o comportamento de
cada estudante e principalmente, a sua apresentação, relacionando o conteúdo que ele havia
sido incentivado a pesquisar e assim, partilhar com todos os visitantes, percebemos pontos aos
quais, consideramos acertos e outros, alguns erros, pontos à serem melhorados, aperfeiçoados
e neste sentido, uma das razões principais para a discussão do projeto em si.

Um ponto positivo que podemos destacar, foi a adesão dos alunos ao projeto.
Segundo as regras da SOACC, o número mínimo de participantes eram 5 e o máximo 20,
porém, a medida que fomos apresentando a proposta aos estudantes nas salas e eles foram
gostando da ideia, chegamos a ter uma lista com 45 pessoas solicitando participação do
projeto. Ou seja, um número significativo de pessoas, tendo em vista que a maioria das
disciplinas, de cada série (do 1° ao 3° ano), tinham projetos.

Outro ponto positivo foi na criatividade dos alunos em utilizarem as suas percepções
subjetivas sobre o tema de Mitologia e transformarem os materiais que nós damos a eles
(TNT, Isopor, cola, tesoura, tinta guache, etc.) em armaduras, pirâmides, espadas, roupas.

Um ponto negativo foi que desde o início estabelecemos uma metodologia na qual os
estudantes teriam total autonomia para transformarem a sala da forma como quisessem, se
vestissem como imaginavam que os deuses fossem e etc. Porém, salvo algumas exceções,
quando os visitantes perguntavam para alguns quem era o deus que ele representava, a sua
história, o seu significado, ou o por quê dele ter escolhido aquele deus, os alunos não sabiam
responder com segurança a estas questões.

Nesse sentido, o nosso diagnóstico é que de fato, o evento “parou a escola”, mas
acabou sendo uma empolgação efêmera; pior ainda foi que o ano letivo foi concluído um mês
depois da SOACC, o que reduziu a nossa oportunidade de continuar as atividades com
aqueles alunos.
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Em síntese, a atividade marcou os alunos do 1° ano de 2014 das turmas do A ao H
que participaram do projeto, demonstrou que é possível se construir algo prático no Ensino de
História e ter o apoio dos alunos.

Conclusões
O subprojeto “Mitologia e História na cultura Contemporânea” permitiu aos alunos

da escola tanta proximidade com o assunto, que eles se vestiram como os personagens
mitológicos, principalmente os deuses Gregos, alugando ou criando as suas próprias roupas,
fazendo interpretações de como os deuses se comportavam e finalmente, criando uma ponte
muito interessante entre o Conhecimento ao Ensino da História.

Foi gratificante ver os alunos se empenhando para que a sala de Mitologia ficasse a
melhor possível, mesmo com os defeitos estruturais do local oferecido. Além disso, notar uma
integração entre não apenas os primeiros anos, mas com alguns alunos do segundo, tornando
o trabalho em equipe ainda mais efetivo no sentido de estreitar laços entre os próprios
estudantes do Olivina.

O projeto tem considerado exitosa a experiência com a linguagem no ensino,
seguindo uma trilha que vem sendo aberta por outros pesquisadores do ensino, a exemplo de
Leandro Karnal (2005) e Circe Bitencourt (2004). Podemos concluir que os alunos realmente
gostaram e viram uma utilidade prática em relação ao cotidiano de cada um na História, e que
o evento se tornou um momento inesquecível na vivência escolar de cada aluno que fez parte
do projeto.

A atividade também foi muito importante para nós, bolsistas, que somos
privilegiados de fazer parte de um programa de iniciação a docência, o Pibid, cujo qual, nos
trouxe experiências em sala de aula, em um curso de Licenciatura que em muitos momentos,
parece-nos ser de Bacharelado, que por estas razões tem consequências muitas negativas para
os futuros professores do Brasil:

Arrisco dizer que, não fossem as disciplinas de Formação de Professores, os
alunos não teriam a mais rudimentar base pedagógica para entrar numa sala
de aula do Ensino Básico. Para piorar a situação, esses mesmos jovens
profissionais saem com uma visão preconceituosa da Educação, regojizando-
se pelo conhecimento que as disciplinas específicas da área lhe trouxeram,
mas contraditoriamente reclamam que ainda não sabem “passar” esse mesmo
conhecimento para suas futuras turmas da Educação básica.
(NASCIMENTO, p. 42)

Portanto, é importante considerar todo este quadro participativo que esteve
interligado na atividade. A universidade, através do curso de História e do Pibid e a
sociedade, representada a partir de uma escola estadual, que forma, anualmente mais de 2 mil
cidadãos.
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RESGATE DA CULTURA CLÁSSICA EM HOMENAGENS A VICTOR
HUGO NO PERIÓDICO “A SEMANA”

Gustavo de Pádua Rodrigues Gonçalves1

Orientador: José Amarante Santos Sobrinho (PPGLinC/UFBA)

Este trabalho faz parte de pesquisa intitulada “O latim e a cultura latina em periódicos
brasileiros do século XIX”, que busca estudar a cultura clássica no referido período.
Selecionou-se, inicialmente, o periódico "A semana", publicado - como o título sugere -
semanalmente, na cidade do Rio de Janeiro, tendo sua primeira edição datada de 03 de janeiro
de 1885. No presente trabalho temos, como objetivo central, trazer notícia acerca da maneira
como a recepção da cultura clássica se evidenciou, especificamente, nas homenagens
percebidas, naquele periódico, quando da morte do escritor Victor Hugo, salientando-se, de
antemão, as comparações realizadas entre o célebre francês e diversas figuras da antiguidade
greco-romana.

A escolha do “A Semana” se baseou numa série de características apresentadas pelo
semanário, que, como será explicitado pouco mais a frente, indicavam, em conjunto, que este
seria um bom objeto de pesquisa, tendo em vista os objetivos pretendidos. Dessa forma, é
importante destacar o lugar do periódico, tanto geograficamente quanto historicamente: o
semanário é datado já do final de um longo século, extremamente significante para o Brasil
em razão das mudanças acontecidas nesse período, desde a chegada da família real, no início
do século, até a independência e, posteriormente, proclamação da república. O momento em
estudo do periódico, 1885, é ainda marcado por uma decadência da monarquia e avanço do
movimento abolicionista. Igualmente, também impende salientar que se trata de periódico
publicado no Rio de Janeiro, centro político do país, à época, e local de grande concentração e
diversidade intelectual. Nesse sentido, importante perceber que grandes nomes compunham o
rol de assinantes das mais diversas colunas do jornal, a exemplo de Aluízio Azevedo, Luiz
Delfino e Machado de Assis. Por outro lado, a própria proposta do periódico chama a atenção:
na primeira edição já fica clara a intenção de abordar tudo quanto possível, objetivando
mesmo um relato fiel do que tivesse acontecido durante a semana, nas mais diversas áreas,
fosse artes, letras, comércio, indústria, costumes, religião, etc. Tendo isso em mente, se
justifica, mais uma vez, a escolha desse periódico para a nossa pesquisa, tendo em vista que
buscamos perceber, através de texto jornalístico, de que forma a cultura latina podia ser
encontrada na própria sociedade, nada mais natural que escolher um texto publicado em
momento relevante, em local relevante, com autores relevantes, e que se propõe a ser o mais
abrangente possível.

Assim, procurou-se ler, de forma completa, as edições 20 a 29 do “A semana”, num
total de 10 edições, selecionando eventuais ocorrências que se encaixassem com o nosso
objetivo, para posterior esquematização e catalogação. Iniciamos a leitura a partir da 20ª
edição, uma vez que, anteriormente, essa linha de pesquisa já foi abordada por outros
pesquisadores, que já trabalharam com as edições 01 a 19 do semanário. A partir dessa leitura,
foi feito, efetivamente, o estudo da ocorrência, da maneira mais adequada para cada uma, a
depender de sua natureza.

Perceba-se que, com o intuito de alcançar os melhores resultados possíveis,
classificamos o material encontrado em três categorias: as ausências, os usos e expressões
latinas, e as referências.

A primeira categoria, “ausências”, refere-se a momentos no texto em que observamos
referências a outros idiomas, inexistindo, em paralelo, qualquer menção ao latim. Tais

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia (PIBIC/FAPESB).
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ocorrências servem muito mais para levantar perguntas do que trazer respostas, especialmente
no sentido de se buscar entender a razão dessas “ausências” no contexto do periódico, em que
tantas outras ocorrências - seja de usos e expressões do latim, seja de referência à cultura
latina de forma geral - foram encontradas.

No segundo grupo, de “usos e expressões”, tentamos catalogar tanto as expressões que
fossem claramente em latim, quanto aquelas construções que indicassem conhecimento da
gramática da língua latina.

Por fim, no que chamamos de “referências”, buscamos agregar qualquer ocorrência
que fizesse referência à cultura antiga de forma geral, fosse abordando um aspecto cultural,
fosse retomando alguma passagem histórica, sem fazer qualquer distinção mais
pormenorizada – tentando abarcar tudo que fosse, de fato, uma “referência”. Obviamente, tal
categoria pode, eventualmente, se confundir com a anterior, de “usos e expressões”, mas, com
o intuito de evitar equívocos, delimitamos que a categoria de “usos e expressões” seria de
natureza mais específica quando comparada com a de “referências”, essa mais genérica.

Quanto aos resultados, apesar de neste trabalho, especificamente, focarmos nas
homenagens prestadas ao francês, é imprescindível, ao menos, dar notícia acerca do material
apresentado no Seminário Interno de Letras, evento interno da UFBA, ocorrido no final do
ano passado, em que expusemos algumas das ocorrências encontradas na leitura realizada,
especialmente aquelas da categoria de “usos e expressões”, nosso eixo central naquele
momento específico.

Ainda, é importante destacar que a pretensão deste trabalho não é imergir em um
estudo de Victor Hugo, tampouco das figuras históricas ou mitológicas que aqui
revisitaremos. Pelo contrário, ambos são apenas o meio para alcançarmos nosso fim, qual
seja, perceber a influência e a importância atribuída à cultura clássica naquele momento
cultural do Brasil.

Imagem 01
Dessa forma, ultrapassadas tais questões preliminares, antes de tudo, ainda é preciso

relembrar que Victor Hugo foi grande personalidade francesa, tendo se envolvido tanto com a
arte quanto com a política – fosse através de suas obras, fosse através de ativismo. Nasceu em
1802, tendo falecido em 22 de maio de 1885. Assim foi que o número 22 do periódico em
estudo (Imagem 01), o “A Semana”, foi dedicado ao francês – tal número foi posto à venda
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em 30 de maio de 1885. O número anterior, por sua vez, saiu em 23 de maio e, por isso,
apesar de trazer notícia acerca do falecimento de Hugo, não foi possível à redação
acrescentar, às já apertadas folhas do periódico, as homenagens de seus escritores a Hugo.

Entre os escritos do número 22, mais da metade das ocorrências em que se percebiam
vislumbres da cultura antiga verificadas encontravam-se nos textos de Luiz Delfino e de Luiz
Muriat. Delfino teve bastante destaque na poesia nacional, tendo mantido a publicação de sua
produção em periódicos. Assim como Delfino, por sua vez, Muriat dedicava-se ao jornalismo
e à poesia, tendo feito da cidade do Rio de Janeiro sua residência.

Imagem 02

O primeiro recorte apresentado é de Delfino (imagem 02), e nele é possível perceber
que o objetivo é comparar Hugo a grandes escritores da história humana. Importante tomar
um tempo para reconhecer essas personalidades. Homero foi poeta da Grécia Antiga, ao qual
tradicionalmente são atribuídas a Ilíada e a Odisséia; por outro lado, independentemente do
debate acerca da existência ou não do poeta, é fato que, ligado ao nome, encontra-se a carga
de todo um coletivo da Grécia antiga. Especialmente, Ilíada e Odisséia se destacam como
grandes obras na história da cultura ocidental (STRUCK, 2000). Sófocles, por sua vez, era
dramaturgo, autor de peças da Grécia antiga, famoso pelas suas tragédias, bem como pela
grande recepção de suas obras - é o autor de Édipo Rei e Electra (HARVEY, 19872). Péricles
foi, principalmente, estadista, reconhecido por sua atuação na liderança de Atenas. É atribuído
a ele grande incentivo às artes e à literatura na cidade de Atenas, inclusive a construção da
Acropóle de Atenas, onde se encontram os resquícios do Partenon. Ésquilo foi, igualmente,
dramaturgo grego, sendo reconhecido como o predecessor de Sófocles e Eurípedes. Merece
destaque por ter remodelado a forma como se comportavam as tragédias, especialmente a
quantidade de atores e personagens. Suas peças destacam-se pelo foco em eventos históricos,
ao invés de mitologia, com destaque para Os Persas.

O segundo recorte, (imagem 03, na sequência), mais uma vez, como será o traço
característico de todo o texto, busca aproximar Hugo de grandes personalidades da literatura e
da cultura humana, de forma geral, sempre o elevando ao máximo. Teremos, então,
novamente, Homero, Sofocles e Ésquilo. A novidade aqui é Virgílio, poeta romano, autor de
grandes obras, com destaque para a Eneida. Por vezes, é considerado o maior poeta de Roma
e, claramente, assim como Homero representa a Grécia antiga, o nome de Virgílio traz
consigo uma carga que representa a cultura romana. O texto de Virgílio influenciou diversos

2 As demais menções às personalidades greco-romanas, bem como obras e elementos da cultura clássica,
foram, consultadas, da mesma forma, nesta mesma fonte, não havendo outra referência direta.
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autores mais modernos, destacando-se Dante e Camões. Ainda, Delfino vai dizer que Hugo é
da raça “dos Prometheus”. Um pouco mais intrigante, em razão do plural, a conclusão a que
chegamos é que a ideia era mesmo aproximar Hugo dos Titãs, divindades da mitologia grega,
ao afirmar que aquele era da mesma raça de Prometheu, um titã que se destacou,
especialmente, por seu apego à humanidade, tendo inclusive sido o responsável por nos
entregar o fogo de Héstia. Lembrando que os titãs são divindades assemelhadas aos próprios
deuses gregos, sendo, por vezes, entendidos como seus opostos. Ressalte-se que Ésquilo,
anteriormente referido, escreveu acerca do mito de Prometheus em sua obra Prometeu
Acorrentado.

Imagem 03

Imagem 04

No terceiro recorte (imagem 04) temos, mais uma vez, a referência aos titãs, na forma
do adjetivo “titânicos”, cuja ideia era exprimir a grandeza da prosa de Hugo. O autor traz,
além das referências já abordadas até o momento, a figura de Eurípedes, também dramaturgo
grego que, em conjunto com Sófocles e Ésquilo, são utilizados como representação para a
literatura de tragédia grega.
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Imagem 05

Mais uma vez, em outro recorte (imagem 05), Delfino procura elevar a figura de
Hugo, aproximando-a de caracteres que entende como sendo elevados, de grande valor para a
humanidade. Destacam-se, portanto, Juvenal, Horácio, Virgílio, Homero, Demosthenes e
Cícero. Já revisitamos, dentre esses, até o momento, Virgílio e Homero. Juvenal foi poeta e
autor romano de sátiras, marcadas pelas características retóricas. Sua obra de maior destaque
foi Sátiras, essa fonte de diversas máximas filosóficas da atualidade. Horácio, também, se
destaca por sua poesia, apresentando gosto pela sátira. Era poeta romano, considerado um dos
maiores poetas da Roma Antiga. Demonsthenes foi orador e político grego. Cícero, por sua
vez, é normalmente visto como uma das mentes mais versáteis da Roma Antiga. Atuava nas
artes, na política e no direito romano, bem como na filosofia.

Imagem 06

Tacito, por sua vez, constante em outra ocorrência (imagem 06), foi historiador e
político romano. Dando seguimento às homenagens realizadas ao falecido poeta, perceba-se
que o autor pretende igualar Hugo ao melhor de Tácito, que foram seus trabalhos enquanto
historiador.
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Imagem 07

No sexto recorte (imagem 07), o autor coloca Hugo acima de todos os outros homens.
Aponta os grandes homens da França, terra de Hugo, como tendo natureza olimpiana, titânica,
para mostrar a grandeza destes, comparável com a dos deuses gregos, fossem eles de natureza
olimpiana ou de natureza titânica. Ainda, vale dizer que, mesmo perante esses homens, a
morte de Hugo gera uma sombra, tamanha a grandeza que ele possuía.

Imagem 08

O sétimo recorte (imagem 08) retoma Homero e as divindades da mitologia grega,
fazendo referência direta a Júpiter, a versão romana de Zeus. Esse trecho vai comparar Júpiter
com Victor Hugo que, de seu exílio, continuava a animar a França a rejeitar Napoleão,
defendendo suas ideias de democracia. O “traidor que cahio em Sodan” refere-se à derrota de
Napoleão.
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Imagem 09

No oitavo recorte (imagem 09), o autor retoma os grandes exércitos romanos e as
grandes obras e autores gregos. Destaque para a referência ao Laocoonte e a Lysippo. Lysippo
foi um dos mais famosos escultores do período clássico grego. Originalmente, o Laocoonte é
atribuído, por Plínio, aos escultores Agesandro, Polidoro e Atenodoro, todos da ilha de Rodes.
Por outro lado, não é incomum que se destaque a semelhança existente nos traços de
Laocoonte com aqueles das obras de Lysippo ou atribuídas a ele, especialmente o Farnese
Hercules (THOMASON, 2015). Da mesma forma, Winckelmann vai afirmar que é possível
perceber, no Laocoonte, demasiadas características artísticas que marcam a obra de Lysippo e
que, inclusive, o Laocoonte não seria, historicamente, anterior a Lysippo (URIBE, 2008).

Imagem 10

No nono recorte (imagem 10), tem-se referência a Homero, já conhecida, e Plauto.
Plauto foi um dramaturgo romano, destacado por ter realizado diversas adaptações de obras
gregas para o público romano. Seu trabalho influenciou, direta ou indiretamente, grande
parcela dos autores futuros, a exemplo do próprio Shakespeare e Moliere.
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Imagem 11

Imagem 12

O décimo recorte (imagem 11) dá continuidade à série de reverências apresentadas em
favor de Hugo por parte dos redatores do “A Semana”. Dessa forma, vão alegar que o século
XIX, de Hugo, nada tem a desejar ao século de Homero ou Virgílio, figuras da antiguidade
clássica anteriormente referidas. E por que deveriam? Tinham, afinal de contas, Victor Hugo
para lhes iluminar o caminho – Hugo, que era tão grande, senão maior, que os próprios
Homero e Virgílio. Na décima primeira ocorrência catalogada, ainda, tem-se a referência a
um busto feito por “David” - o autor se refere a essa escultura como sendo representativa de
um “Hugo-Virgílio”, “coroado pelo épico laurel dos victoriosos”, trazendo mais uma vez a
figura de Virgílio em comparação a Hugo como forma de engrandecer o segundo a partir do
reconhecimento da grandeza do primeiro. O escultor aqui referido é Pierre-Jean David
(também conhecido como David D’Angers), amigo de Hugo – o busto pode ser encontrado no
“Maisons de Victor Hugo”3, museu estabelecido em uma antiga casa ocupada pelo francês.
No mesmo imóvel encontra-se outro busto de Hugo, esse realizado por Rodin.

3 Informação consultada no site oficial do Maison de Victor Hugo, disponível em
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/, acesso em 20 de maio de 2015.
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Imagem 13

Consta, igualmente, entre as páginas do semanário, pequena homenagem de Valentim
Magalhães, editor do periódico que, em versos, diz que Victor Hugo – um “novo sol”, em
morte – sobe aos céus “entre Virgílio e Dante”, sendo portanto personalidade de tamanho
valor quanto os demais.

Imagem 14

Imagem 15

Por fim, na décima terceira (imagem 14) e décima quarta (imagem 15) ocorrências,
entre algumas referências repetidas, aparece a figura de Píndaro, um poeta grego, autor de
"Epinícios" ou "Odes Triunfais", bem como da célebre frase "homem, torna-te no que és".
Ainda, repetindo estrutura de homenagens anteriores, temos Hugo enquanto divindade
olimpiana – na hipótese específica, Zeus – e Hugo enquanto um “gigante de cem braços” –
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essa referência é, claramente, aos Hecatônquiros (ou centimanos), gigantes de cem braços e
cinquenta cabeças filhos das divindades Urano e Gaia.

Perceba-se que se trata, aqui, do estudo de uma única edição, composta por um total de
08 páginas, de modo que se percebe que A presença da cultura clássica se mostra fortíssima,
portanto, no recorte realizado. Não apenas isso, mas se trata de ocorrências caracterizadas
pela diversidade de natureza das referências, sejam a personalidades políticas, sejam aos
autores clássicos ou aos personagens da mitologia, demonstrando, pelo menos inicialmente, a
proximidade que os autores do periódico, bem como seus leitores, tinham, supostamente, com
a cultura clássica. Ficam ainda, entretanto, para outro momento, questões a serem revisitadas,
como a análise de certas referências repetidas, como aquelas a Homero, por exemplo.

Referências
A SEMANA. Rio de Janeiro: Valentim Magalhães, 1885. Semanal. Disponível em:
<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/639>. Acesso em: 14 ago. 2014.

HARVEY, Paul. Dicionário Oxford de Literatura Clássica Grega e Latina. Tradução [de]
Mário da Gama Kury. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1987.

STRUCK, Peter. Homer and Epic. Disponível em <
http://www.classics.upenn.edu/myth/php/homer/index.php?page=hande>. Acesso em 25 de
maio de 2015.

THOMASON, Alex. Influential Sculptors and their Works of Art from Ancient Greece.
Disponível em <http://ancientart.as.ua.edu/influential-sculptors-and-their-works-of-art-from-
ancient-greece/>. Acesso em 27 de maio de 2015.

URIBE, Carlos Arturo Fernández. Concepto de arte e idea de progreso en la historia del arte.
Medellin: Universidad de Antioquia, 2007. Disponível em <
https://books.google.com.br/books?id=4L64LAvKE2gC&pg=>. Acesso em 26 de maio de
2015.



138

POÉTICA CURATORIAL DO NOVO MUSEU DA ACRÓPOLE DE ATENAS

Celina F. Lage1

Quando me propus a discorrer sobre a poética da Acrópole de Atenas, fui levada a
pensar que não haveria uma única poética relacionada a este monumento cultural, mas sim
muitas poéticas. Esta afirmação leva em consideração todos os “poetas” que, no sentido
antigo do termo, contribuíram com seus atos criativos na construção deste universo de ideias e
narrativas ao qual damos o nome de Acrópole.

Em grego antigo, o termo poίesis, que corresponde em português à palavra 'poesia',
possui um significado bastante amplo. Ele significa o ato de fazer, fabricar, produzir e criar,
sendo que daí deriva o sentido da 'criação poética', tal como utilizamos em nossa língua.
Desta forma, podemos pensar que todos aqueles que contribuíram com suas produções para a
construção do monumento, ou mesmo para a construção das ideias e narrativas sobre o
monumento, construíram efetivamente poéticas da Acrópole. Assim, como criadores de
poéticas da Acrópole considero todos os seus idealizadores, seus construtores, arquitetos,
restauradores, escultures, pintores, escritores, fotógrafos, cineastas, estudiosos, etc.  Todos
estes “poetas” contribuíram a seu modo para a fabricação de poéticas da Acrópole, as quais
conferem sentidos diversos à este monumento, patrimônio da humanidade.

Entre estas poéticas, eu situo também a poética curatorial que foi criada com o ensejo
da construção do novo Museu da Acrópole em Atenas. Inaugurado em 20 de junho de 2009, o
museu foi construído com a proposta de apresentar ao visitante uma narrativa contemporânea
sobre este monumento antigo, através de um projeto curatorial inovador. Neste caso, o projeto
curatorial e o projeto arquitetônico do museu se convergem em muitos pontos, uma vez que
foram criados em conjunto por uma equipe chefiada pelo curador e diretor do museu
Dimitrios Pandermalis e pelo arquiteto suíço Bernard Tschumi.

Diferentemente de outros museus, este prédio foi planejado arquitetonicamente em
função do acervo e em consonância com a sua expografia. Assim, sob este ponto de vista,
projeto arquitetônico e expográfico são indissociáveis. A forma como o projeto foi concebido,
bem como as suas relações com o passado, presente e futuro abrem margem para diversas
reflexões. O Museu da Acrópole, visto sob este ângulo, inaugura ele mesmo uma nova poética
da Acrópole, na medida em que apresenta uma narrativa criada sobre a história da rocha
sagrada, capaz de apresentar visões distintas sobre ela.

1 O Museu e o seu contexto
O novo museu guarda afinidades com as concepções mais tradicionais da museologia,

relacionadas ao colecionismo de objetos de grande valor artístico e cultural. O conjunto maior
de objetos são provenientes do antigo Museu da Acrópole, construído em 1874 no alto da
rocha sagrada, o qual já não se adequava para abrigar e expor o crescente número de achados
(CASKEY, 2011, p.1). Ele abriga também achados que estavam sob a guarda do Museu
Arqueológico Nacional, do Museu Numismático e do Museu Epigráfico. Neste sentido, ele
foi concebido com o intuito de abrigar os artefatos e obras de arte que se relacionam com a
Acrópole, os quais foram encontrados neste local ou em seu entorno.

1 Professora Doutora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes, Escola Guignard da
Universidade do Estado de Minas Gerais. Vice-Presidente do Comitê Brasileiro para Reunificação das
Esculturas do Partenon.
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Além de abrigar estes objetos, o Museu pretende expor traços e rituais da vida
cotidiana em Atenas em diversos períodos, os quais foram se revelando através das
escavações feitas. Neste sentido, o prédio do museu projetado por Tschumi expõe à vista do
público visitante partes da cidade antiga que se encontra logo abaixo do museu e que foram
escavadas visando à sua construção, além de incorporar à exposição estes achados. As ruínas
continuam em processo de escavação por arqueologistas e futuramente poderão também ser
visitadas pelo público.

Tschumi cria camadas com painéis de vidro transparente que servem como pisos em
diversos pontos e andares do museu, de modo a fazer com que o prédio contemporâneo
estabeleça um diálogo com o seu contexto. A transparência do vidro faz revelar camadas
temporais que coexistem em um mesmo espaço, neste caso o impressionante prédio
construído no século XXI e as ruínas de Atenas da época clássica, romana e bizantina,
datando mais de dois mil anos atrás. É possível ao visitante que se encontra no terceiro andar
do prédio enxergar as escavações na sua base, aguçando a percepção sobre a passagem do
tempo e sobre a permanência de vestígios do passado na metrópole do século XXI. O museu
se torna, assim, uma interface entre passado e presente.

Da mesma forma, estando situado aos pés da Acrópole, o museu propõe um diálogo
com o monumento, estabelecendo-se ao mesmo tempo como uma interface entre a cidade alta
(em grego antigo akrópolis significa ‘cidade alta’) que pode ser visualizada através de suas
paredes de vidro e as coleções expostas no museu, permitindo aos visitantes estabelecerem
relações visuais entre ambos. Deste modo é possível ver as coleções de métopas, frisos e
frontões do Partenon e visualizar ao mesmo tempo o monumento. Adicionalmente, as imensas
paredes de vidro permitem que a luz natural da região da Ática iluminem as esculturas com
sua luz natural, proporcionando visões diferenciadas das obras de arte. Assim uma quarta
dimensão é adicionada às obras tridimensionais, no que diz respeito à este elemento temporal
presente nas variações da luz durante o dia e durante as estações do ano.

2 O futuro das esculturas do Partenon

Além de abrigar os artefatos e obras de arte que se relacionam com a Acrópole, os
quais foram encontrados neste local ou em seu entorno, e que estavam sob a guarda de
instituições gregas, o projeto do museu pretende abrigar as famosas esculturas (também
chamadas de mármores) do Partenon que encontram-se espalhados por vários museus do
mundo (ROBERTSON & FRANTZ, 1975). Em torno de 49% da esculturas encontram-se
atualmente no Museu da Acrópole, outras 49% encontram-se no Museu Britânico, e outros
2% encontram-se em outros museus, como o Museu do Louvre e o Museu do Vaticano
(KORKA, 2010). O museu ele mesmo se firma, deste modo, como o argumento mais
eloquente para o retorno destas esculturas para a Grécia, reinvidicada pelos gregos desde que
conquistaram sua independência do império Otomano em 1821.

O projeto do museu foi feito com os olhos voltados para o futuro, com a expectativa
de que algum dia estas esculturas serão novamente reunidas, devolvendo ao conjunto a sua
unidade perdida. Sob este ponto de vista, podemos afirmar que o projeto do museu foi
concebido em função de obras que ele ainda não possui. Esta é uma característica que parece
ter se tornado uma tendência nestas primeiras décadas do século XXI. Outros dois museus
importantes, o Grande Museu do Egito (em construção) e o Museu Nacional da China,
inaugurado em 2003, também foram projetados para abrigar obras que estão sob a guarda de
outros museus do mundo. Portanto, estes três museus potencialmente estariam preparados
para receber de volta grandes tesouros culturais que vêm sido reivindicados por seus países de
origem. Devo sublinhar neste ponto que desde a criação em 1978 do Comitê
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Intergovernamental para Fomentar o Retorno dos Bens Culturais a seus Países de Origem ou a
Restituição em Caso de Apropriação Ilícita da UNESCO, inúmeras foram as restituições de
obras de arte entre os países, com uma tendência para que este número cresça ainda mais.

Apesar do museu da Acrópole deter menos da metade das esculturas do Partenon
(HELLENIC Ministry of Culture, 2007a, 2007b), elas ocupam um lugar de destaque no
museu. Para abrigá-las foi construída uma grande galeria de vidro no alto do museu, com as
mesmas proporções e com o mesmo direcionamento do templo principal situado no alto da
Acrópole de Atenas, de onde elas são oriundas. A exposição proporciona ao visitante a
experiência de se movimentar em torno dos frisos, métopes e frontões, como se estivesse
andando em volta do monumento.

Este conjunto escultural se destaca pelo seu significado e simbolismo para a nação
grega, mas também para todo o mundo ocidental, uma vez que o Partenon é o símbolo
máximo dos ideais da democracia, da igualdade, da liberdade, da arte, da filosofia, entre
outros conceitos e noções que foram criados pela civilização grega antiga (BOADMAN,
1985). Não é sem motivo que a Acrópole possui o título de patrimônio da Humanidade e o
Partenon é o símbolo da UNESCO. Do mesmo modo pode-se observar em diversos prédios
públicos em diferentes países do mundo uma alusão à arquitetura do Partenon.

Para lidar com a ausência destas esculturas, o curador Pandermalis considerou três
diferentes propostas expográficas. A primeira delas seria deixar que espaços vazios na
exposição denunciassem fortemente a ausência das esculturas. A segunda opção seria utilizar
de uma projeção da imagem das esculturas faltantes sobre uma superfície de vidro ao lado das
esculturas originais, de modo que elas parecessem com fantasmas, o que segundo ele
denunciaria a sua ausência, mas de forma um pouco mais atenuada, se compararmos com a
primeira opção. Já a terceira opção, que foi a adotada pelo curador, coloca lado a lado as
esculturas originais com cópias das esculturas ausentes, sendo que as cópias foram feitas em
uma cor mais clara, de modo a que o visitante possa vislumbrar todo o conjunto, e ao mesmo
tempo perceber pela diferença de cor quais são as partes que estão em outros museus. A
terceira opção, segundo ele, é a que denuncia esta ausência de um modo ainda mais brando, e
por este motivo seria a mais apropriada, levando em conta todas as delicadas questões
diplomáticas envolvidas neste caso específico. Já na expografia das Cariátides no segundo
andar, a opção do curador foi de deixar um espaço vazio, em alusão à ausência da sexta
Cariátide que integra a exposição do Museu Britânico.

Pandermalis considera o fato de as esculturas estarem na Inglaterra como uma “atípica
exposição temporária de 200 anos no Museu Britânico”2, afirmando indiretamente sua
confiança na reunificação das obras em um futuro próximo. Nos últimos anos, desde a
inauguração do Museu, a questão da reunificação tem sido debatida mais intensamente, e o
governo da Grécia tem estudado quais seriam as formas possíveis de ação para garantir o
retorno das esculturas. Entre as várias opções, se destaca em primeiro lugar a via diplomática,
que envolve conversações e acordos entre Inglaterra e Grécia. Esta opção tem sido a escolhida
pelo governo, que parece pretender explorar ao máximo todas as suas possibilidades.
Recentemente, a Grécia fez uma tentativa, convidando a Inglaterra a participar de uma
comissão com a finalidade da reunificação mediada pela UNESCO, convite este que foi
recusado.

Por último, mas não menos importante, se encontra a opção da via legal, que propõe
ações judiciais para resolver a questão. Esta última opção não está totalmente descartada, mas
se coloca claramente como uma opção que não é prioritária para o país no momento atual.

2 Informação oral obtida na palestra proferida por Pandermalis na National Art Gallery em Washington, em
17 de Outubro de 2010. Disponível em: <http://www.nga.gov/content/ngaweb/audio-
video/audio/pandermalis-new-acropolis-museum.html>
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Apesar disso, o governo da Grécia conta com o aconselhamento de advogados experientes no
âmbito europeu e não o faz de maneira secreta: no ano de 2014, membros de um famoso
escritório de advocacia, entre os quais a advogada Amal Alamuddin Clooney, esposa do ator e
cineasta George Clooney, foram oficialmente recebidos em Atenas para discutir as
possibilidades legais. Esta visita, que inclui reuniões oficiais, vista ao museu e até mesmo
jantar com armadores milionários, foi noticiada em todo o mundo, e o que mais chamou a
atenção foi o fato de a publicidade do evento ter sido intensificada com a presença do marido
da advogada na visita, o que emprestou ares Hollywoodianos à questão.

Conclusão
A percepção dos diálogos que o museu estabelece com o seu contexto, nos leva a

afirmar que a curadoria do museu se estabelece como uma poética capaz de atribuir novos
sentidos e lançar novos olhares sobre a Acrópole, sobre o passado e o presente da cidade de
Atenas. Ao mesmo tempo, a curadoria propõe a construção de novas narrativas, em vista das
esculturas que estariam ausentes, vislumbrando sua reunificação no futuro. O museu não se
apresenta como uma obra acabada e um discurso fechado, muito pelo contrário, ele depende
também do seu público para que estas poéticas tenham lugar.

Os visitantes do museu são convidados, desta forma, a lançar novos olhares sobre a
Acrópole, fazendo assim com que eles participem da construção desta nova poética. A poética
curatorial, entendida desta forma, só poderia fazer sentido e se completar através das relações
que os visitantes estabeleceriam com as obras ali expostas, com o contexto da cidade, e
também com as obras que se espera ver ali no futuro. Não existe uma poética pré-
determinada, ou uma chave de leitura pronta do projeto curatorial. Somente o público, através
da sua fruição, pode acessar as inúmeras possibilidades de leitura, interpretação e vivência
que lhe são oferecidos pelo museu e suas exposições. Este fato o situa em uma posição
privilegiada entre os melhores museus do mundo, pois o seu projeto curatorial se destaca
justamente por estar afinado com as questões e os desafios mais pungentes da percepção
estética contemporânea.
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A “ARTE ALUSIVA” E O DESDOBRAMENTO DA TEORIA
INTERTEXTUAL NOS ESTUDOS CLÁSSICOS

Patricia Prata1

Introdução
Há uma arte alusiva específica na literatura latina, uma espécie de arte da composição,

sobretudo a partir da poesia helenística, que sempre foi considerada pelos escritores da Roma
antiga modelo de (e por) excelência. A literatura latina é considerada, desde os romanos,
como de “‘segundo grau’, isto é, uma reelaboração criativa de formas e temas emprestados à
cultura grega, considerada exemplar, paradigma de excelência” (VASCONCELLOS, 1996, p.
1). Desse modo, os estudos intertextuais vêm ganhando cada vez mais espaço no campo dos
estudos clássicos, mais especificamente nos estudos relativos à literatura latina, a despeito das
controvérsias teóricas que possam surgir. Tais controvérsias dizem respeito ao caráter de tal
procedimento literário, o que gera discussões em relação a qual terminologia seria melhor
para descrevê-lo.

O termo imitatio,2 por exemplo, muito utilizado pelos autores latinos e teóricos da
retórica clássica, como Quintiliano, Horácio3 e pseudo-Longino,4 para caracterizar, mais
geralmente, o processo criativo humano, e (o que nos interessa aqui) o procedimento literário5

que está na base da literatura latina e, pode-se dizer, de toda literatura clássica, pode dar

1 Professora Doutora de Língua e Literatura Latina do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade
Estadual de Campinas

2 Imitatio é o correlato latino do termo grego mimesis. Ainda que a noção primeira de mimesis, termo muito
utilizado na Antiguidade greco-latina para caracterizar a arte poética e retórica, aponte para a relação
existente entre qualquer tipo de arte representacional, na qual a literatura está inserida, e o mundo
(RUSSELL, 1979, p. 3-4) - lembrando que para Platão, no livro X da República, consiste na reprodução da
essência da realidade e para Aristóteles, na Poética, na estilização da mesma - essa noção foi alargada e,
por analogia, como comenta Russell (1979, p. 4), passou também a caracterizar, em geral na teoria poética,
a relação mimética entre um trabalho literário e outro. É nesse sentido que tal termo é considerado como
correspondente ao termo latino imitatio. Em nossa dissertação de Mestrado (mais especificamente no
capítulo I “O jogo alusivo” - para referência completa, ver referências bibliográficas), discutimos
detidamente o termo imitatio: comparamos tal procedimento literário com o ato de plágio, discutindo suas
diferenças, bem como estabelecemos um paralelo entre as noções de imitatio e mimesis, buscando traçar
uma aproximação entre elas.

3 Horácio, em sua Arte Poética (ou Epístola aos Pisões,v.119-120; 133-134; 268-269), faz algumas
referências a tal processo. Nesses versos, ele aconselha os Pisões, dois irmãos que desejavam escrever
teatro, a servirem-se da tradição estabelecida pelos seus predecessores, principalmente dos modelos gregos,
considerados desde a Antiguidade exemplos de excelência. Contudo, afirma que essa imitação não deve ser
uma mera cópia ao “pé da letra” do modelo utilizado, o que caracterizaria a incapacidade do poeta de
produzir algo que seja seu, pois a imitação de um modelo não deve ser meramente verbal e superficial.

4 Em seu tratado Do sublime (XIII), afirma ser a imitatio (em seu texto, em grego, aparece o termo mimesis -
ver observação feita na nota 1 acima) um elemento essencial da composição poética e retórica. Há
controvérsias acerca do autor esse tratado. De acordo com Hirata (1996, p. 113, nota 1), o manuscrito
Parisinus 2036 (século X), do qual provêm todos os outros, traz o nome Dionísio Longino no título, mas de
Dionísio ou de Longino no folio 1v. Essa disjunção fez com que os estudiosos pensassem em dois autores
possíveis: Dionísio de Halicarnasso, escritor do século de Augusto, ou Cássio Longino, o sábio amigo de
Plotino. Dada essa dúvida de autoria, preferimos utilizar a denominação pseudo-Longino.

5 Também o orador se utiliza do processo imitativo. Quintiliano comenta na Institutio Oratoria que a arte
retórica é constituída em grande parte da imitatio e que o orador deve, além de inventar, imitar seus
predecessores: Neque enim dubitari potest, quin artis pars magna contineatur imitatione. Nam ut inuenire
primum fuit estque praecipuum, sic ea, quae bene inuenta sunt, utile sequi. (Inst. Or., X, 2, 1) - “Nem se
pode duvidar que grande parte da arte (retórica) consiste na imitação. De fato, assim como inventar foi o
principal e continua sendo o mais importante, é útil seguir o que foi bem inventado.” (trad.: Vasconcellos,
retirada de um handout distribuído durante curso de pós-graduação em 1999 no IEL/UNICAMP).
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margem a interpretações errôneas por criar uma possível confusão com o ato de plágio6 ou
por ser entendido, num primeiro momento, como mera imitação, realizada por suposta falta de
engenho do escritor, graças ao sentido pejorativo que tomou conta do termo ao longo do
tempo.

O ato de plágio, contudo, não deve ser confundido com o procedimento criativo da
imitatio. A apropriação ilícita de escritos de outrem apresenta-se como algo vergonhoso e
desleal, como um crime que é cometido às escondidas, de forma inescrupulosa. A imitatio,
por sua vez, é um procedimento reconhecido e aceito pelos escritores antigos, tanto que a
apropriação e a reelaboração dos textos é feita às claras pelos escritores - os antigos tinham
predileção, principalmente os romanos, pela reelaboração de formas e temas já consagrados e
que fazem parte de uma mesma tradição literária. Desse modo, estabelecendo um paralelo
com o ato de plágio, entendemos tal recurso como a apropriação "lícita" e a reelaboração de
obras já consagradas pela tradição.

Além dessas possíveis confusões semânticas, o termo imitatio contempla mais o
sentido emulativo do que o caráter gerador de sentidos desse recurso, “uma vez que as
‘imitações’ eram vistas como forma de rivalizar com os predecessores, bem como ornamentos
que engrandeciam a obra e homenageavam os autores considerados dignos de citação”
(PRATA, 2002, p. 31-32). Sendo assim, por dar margem a interpretações errôneas e por
abarcar mais o sentido emulativo que o caráter gerador de sentidos desse recurso, Pasquali
considera o termo alusão7 mais propício à caracterização do processo imitativo literário, já
que não carrega o sentido pejorativo encerrado no termo imitação.

1. A Arte Allusiva de Pasquali8

A expressão arte allusiva foi cunhada por Pasquali em artigo homônimo, publicado
pela primeira vez em 1942.9 Nesse artigo, Pasquali distingue "das reminiscências

6 Os dicionários da língua portuguesa registram plágio como ato ou efeito de plagiar, que, por sua vez,
significa assinar ou apresentar como seu trabalho artístico ou científico de outrem; imitar, servil ou
fraudulentamente. O vernáculo plágio, através do latim plagium, provém do grego plágios ou plágion. Na
origem, plágios tem o significado de oblíquo, transversal, tortuoso, ambíguo, astucioso e doloso.
Posteriormente, no direito romano, plagium passou a significar sequestro, ocultação, doação, compra e
venda de escravo alheio sem autorização do dono, bem como o ato consciente de manter em servidão um
homem livre. De acordo com Christofe (1996, p. 20-21), "era um crime de corrupção, de simulação de
propriedade, mediado por interesses diversos e realizado de diversas formas, sempre envolvendo
apropriação desonesta, fraudulenta". A associação do ato de plágio ao roubo de textos escritos é posterior e
atribuída - como informado nos verbetes plagium do dicionário etimológico de Ernout & Meillet (1951), e
plagiarius do Lexicon de Forcellini (1940) - a Marcus Valerius Martialis (séc. I d.C): os estudiosos
apontam o epigrama 53 do livro I como o primeiro registro desse sentido para o termo.

7 Vale a pena apresentar a etimologia dos vocábulos alusão e aludir. Registra-se alusão, nos dicionários
vernáculos, como ação ou efeito de aludir; referência que se faz a alguma pessoa ou coisa sem a mencionar
expressamente; (figura de estilo) dito crítico que só alguns leitores ou ouvintes percebem. Tal vocábulo
derivou-se do étimo latino allusio, o qual é registrado nos dicionários de latim como ação de brincar,
acariciar, afagar. Forcellini dá a seguinte definição: Allusio (ou adlusio): ludus cum aliquo, seu lusorius ad
aliquem accessus. Como se observa, esse vocábulo apresenta em sua origem a noção de jogo (ludus), que
também está presente no sentido estilístico que o termo alusão adquiriu na teoria literária. O vocábulo
alusão, entendido por "toda referência, direta ou indireta, propositada ou casual, a uma obra, personagem,
situação, etc., pertencente ao mundo literário, artístico, mitológico, etc.", segundo Massaud Moisés (1995,
18-19), foi usado a partir do Trovadorismo, embora a ideia por ele expressa já se encontre presente nos
primórdios dos estudos das artes ditas miméticas. O verbo aludir, por sua vez, é derivado do étimo alludere
(ad+ludere): primeiramente, brincar, troçar; o sentido de fazer alusão a, aludir é posterior e é exemplificado
nos dicionários pela expressão de Valerius Maximus versibus alludere. Dessa forma, tanto no termo alusão
como no termo aludir, encontra-se uma origem comum que remonta à ideia de jogo.

8 Retomaremos sucintamente a partir deste item a discussão que fizemos em nossa dissertação e tese sobre as
similaridades e diferenças entre imitatio, arte alusiva e intertextualidade.
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involuntárias as alusões intencionais" (VASCONCELLOS, 2001, p. 28), bem como das
alusões às imitações. Para o autor, o poeta pode desejar que as imitações passem
despercebidas ao público, ao passo que as alusões só são percebidas pelo leitor que tem em
mente o texto ao qual se referem:

(...) em poesia culta, douta, eu procuro o que de uns anos para cá não chamo
mais reminiscências, mas alusões, e de bom grado diria evocações e, em
certos casos, citações. As reminiscências podem ser involuntárias; as
imitações, o poeta pode desejar que passem despercebidas ao público; as
alusões não produzem o efeito desejado senão sobre um leitor que se recorda
claramente do texto a que se refere.” (1968, p. 275)10

Para o autor, o termo alusão, isento de qualquer sentido pejorativo, elimina as
possíveis confusões que possa haver com o uso do vocábulo imitação, bem como o caráter
acidental e involuntário que carrega o termo reminiscências. Tal termo põe em foco o jogo
que se estabelece entre o texto alusivo e seus modelos, o qual, segundo o filólogo italiano, é
produzido intencional e conscientemente pelo autor e só pode entrar em funcionamento
quando as alusões são percebidas pelo leitor capaz de decodificá-las.

As alusões, então, que Pasquali (ibid.) considera um elemento essencial da poesia
clássica augustana, mais que da poesia moderna, já que, para ele, o leitor que lê, por exemplo,
Virgílio ou Homero deve ter em mente, nos mínimos detalhes, todos ou o maior número
possível de textos pertencentes a uma mesma tradição, tiram do jogo alusivo o sentido
emulativo, que dá mais ênfase à intenção do autor de se igualar ou superar um modelo para
filiar sua obra a uma tradição literária do que ao jogo que é posto em funcionamento no
momento em que o leitor dele toma consciência.

A alusão, assim como a imitatio, dá destaque à figura do autor, o qual também é
intencional e consciente - de fato, Pasquali prefere imitatio à reminiscência, porque este
último termo pode dar a entender que tal processo é involuntário e acidental, o que não lhe
conferiria status de figura de linguagem, pois ele não poderia ser intencionalmente utilizado
pelo escritor, como qualquer outro recurso estilístico. Esse autor, porém, mais do que rivalizar
com seus predecessores, como ocorre no processo imitativo, cujo foco está na emulação do
modelo, parece ser o criador de um jogo multiplicador de sentidos, graças às várias leituras e
interpretações que se podem entrever no texto alusivo,11 as quais só são acessadas e acionadas
se houver um leitor capaz de percebê-las e decodificá-las.

Desse modo, o termo alusão traz para o centro da cena o autor intencional e consciente
e o leitor que, por ser um leitor-decodificador, segundo comentário de Vasconcellos (2001) à
definição de alusão do filólogo italiano apresentada acima, também tem papel ativo no
processo alusivo. Sendo assim, entendemos que “(...) as alusões pressupõem a presença de um
leitor que seja capaz de identificá-las para entrarem em funcionamento, pois, somente por
intermédio dele, conseguirão produzir o efeito desejado - remeter o leitor ao texto evocado”
(PRATA, 2002, p. 32).

9 A edição do artigo que tenho em mãos data de 1968 (para referência completa ver referências bibliográficas
ao final).

10 (...) in poesia culta, dotta io ricerco quelle che da qualche anno in qua non chiamo più reminiscenze ma
allusioni, e volentieri direi evocazioni e in certi casi citazioni. Le reminiscenze possono essere
inconsapevoli; le imitazioni, il poeta può desiderare che sfuggano al pubblico; le allusioni non producono
l’effeto voluto se non su un lettore che si ricordi chiaramente del testo cui si referiscono. (Tradução nossa).

11 E também no(s) modelo(s), como propõe Barchiesi em seu artigo Otto punti su uma mappa dei naufragi
(1997) – ver referências bibliográficas. Para ele, o diálogo que se estabelece entre um texto alusivo e seu
modelo envolve a interpretação de ambos, não do texto que alude.
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Esse papel ativo do leitor, bem como do autor, no funcionamento do processo alusivo
também fica evidente na caracterização que Pasquali propõe en passant dos processos de
alusão e de evocação. No excerto citado anteriormente, o filólogo italiano aproxima as alusões
das evocações e das citações; ele não define, contudo, cada um desses termos, apenas diz que
“a alusão é o meio; a evocação, o fim”12 (1968, p. 276). Podemos divisar a definição de
ambos os termos pelo comentário feito por Pasquali antes de chegar a tal conclusão sobre a
presença do procedimento alusivo não só na literatura como também em todas as artes.

Para demonstrar tal afirmação, o classicista faz uso de exemplos: um pintor moderno
que coloca, por exemplo, numa paisagem que recorda os grandes impressionistas franceses
um personagem moderno, nesse momento, ele alude; um arquiteto, ao construir um edifício
público original, alude, mas aquele que percebe que se fez alguma alusão ao desenhá-lo, ele,
pode-se dizer, evoca (os grifos são meus). Desse modo, podemos concluir que “a alusão é um
processo que resulta na evocação percebida pelo leitor” (PRATA, 2002, p. 33) e que, para
entrar em funcionamento, faz-se imprescindível a presença do leitor e também do autor, uma
vez que a alusão é estabelecida, criada intencionalmente por esse autor.

Pasquali não salienta em seu artigo, como comenta Vasconcellos, “o aspecto crucial da
‘arte alusiva’ que é a criação de sentido”, mas mostra-se “ciente da importância do intertexto13

criado pela alusão, que não é mero adorno, mas integra a significação” (2001, p. 30-31 e 29,
respectivamente). Vasconcellos chega a tal conclusão através da análise feita por Pasquali dos
versos 621 e 622 do canto VI da Eneida. O filólogo italiano afirma que esse trecho evoca os
versos de Vário conservados nas Saturnais de Macróbio (VI, 1, 39) e que Virgílio
intencionaria que seu leitor fizesse tal alusão para que pudesse compreender melhor a
passagem virgiliana (PASQUALI, 1968, p. 278): “Vário por certo tinha em mente Marco
Antônio e nele Virgílio terá desejado que pensasse seu leitor...” (1968, p. 278, os grifos são
meus).14

Por esse comentário percebemos que o estudioso italiano tinha consciência de que a
alusão enriquece, por acrescentar outras leituras possíveis, a interpretação do texto.  Ele,
contudo, não explorou suas ideias através de análises mais exaustivas, nem discorreu sobre
todas as implicações do que chamou de “arte alusiva”, pois, pela estrutura breve do artigo,
inferimos que ele não teve a intenção de exaurir o assunto, mas sim de apresentá-lo e começar
a discuti-lo. Não devemos nos esquecer de que esse artigo de "apenas" dez páginas
influenciou e muito os estudos acerca da intertextualidade nos escritos clássicos, tanto que a
expressão "arte alusiva", por ele cunhada, como já comentamos, foi largamente acolhida pelos
estudiosos da Antiguidade clássica para denominar o jogo intertextual.

O termo alusão, contudo, acarreta um problema para os estudiosos da arte intertextual:
a intencionalidade do autor (como nos indicam ambos os verbos do excerto de Pasquali
acima, tinha em mente e terá desejado).15 A impossibilidade do acesso direto às intenções de

12 (...) l'allusione è il mezzo, l'evocazione il fine.
13 Consideramos como "intertexto" os efeitos de sentido gerados por uma leitura não linear, que pressupõe a

comparação entre o texto alusivo e seus modelos.
14 Vario intendeva certo M. Antonio, e a lui avrà voluto Virgilio che pensasse il suo lettore...
15 A intencionalidade do autor, tal como sugerida por Pasquali ao formular seu conceito de alusão, acarreta

um problema também em relação ao leitor, pois este, para o estudioso italiano, deve ser douto, capacitado
para reconhecer a alusão intencionada pelo autor. Com isso, poderíamos nos perguntar, sugestionados pela
discussão que Fowler apresenta na parte final de seu ensaio On the shoulders of giants: intertextuality and
classical studies sobre “a questão do direcionamento da referência intertextual” (...the question of the
directionality of intertextual reference, 2000, p. 129), se o leitor não pode divisar outras alusões, talvez não
intencionadas pelo autor, a partir de seu contexto histórico-cultural, de seu conhecimento de mundo, gerado
pelas informações a que teve acesso ao longo da vida, entendendo por informações tudo aquilo que faz
parte da formação do leitor, incluindo-se aí suas leituras. Sendo assim, podemos ter tantas leituras e
interpretações quanto for o número de leitores que têm acesso a uma dada obra.
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um dado autor, impossível, no caso dos estudos da Antiguidade, pela grande distância de
tempo que nos separa dos autores dessa época, leva alguns estudiosos a considerarem certas
ressalvas em relação ao emblema “arte alusiva” para denominar tal processo literário de
diálogo entre textos. Para se esquivarem da controversa figura do autor e, principalmente, de
sua intenção,16 os estudiosos recorreram a outro termo, intertextualidade, daí “arte
intertextual”. A intertextualidade trouxe para o foco o que realmente importa em tal jogo - o
texto e o leitor, que, através de suas leituras, multiplica as possibilidades interpretativas de um
dado texto -, descartando a subjetividade que carrega o termo alusão por pressupor a intenção
do autor.

2. Intertextualidade
O termo intertextualidade foi utilizado pela primeira vez por Kristeva (1974) em seu

ensaio A palavra, o diálogo e o romance,17 escrito a partir de Problemas da poética de
Dostoiévski e A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François
Rabelais de Mikhail Bakhtin, para caracterizar as noções de dialogismo e polifonia
formuladas pelo escritor russo. Kristeva afirma que Bakhtin foi o primeiro a introduzir na
teoria literária a noção de que

(...) todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é a absorção
e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade,
instala-se a de intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo menos
como dupla (1974, p. 64).

Para que a afirmação da autora fique mais clara, é necessário explicitar, ainda que
brevemente, a teoria proposta por Bakhtin. O autor considera, segundo Diana de Barros
(1994, p. 2), “o dialogismo como o princípio constitutivo da linguagem e a condição do
sentido do discurso”, pois, para ele, em todo discurso é possível encontrar uma relação
dialógica, seja na interação verbal, por exemplo, autor/leitor, seja na relação que os textos
estabelecem entre si. A interação verbal promove um dialogismo intersubjetivo, uma vez que
ela pressupõe uma correlação entre sujeitos: o eu do discurso interage com o outro (o
interlocutor), no texto. O sujeito, contudo, em Bakhtin, perde a unicidade, pois esse se
encontra multifacetado pelas vozes que o compõem, sejam essas históricas, culturais,
ideológicas etc. Dessa forma, concordamos com Graham Allen (2000) quando nos diz que
Bakhtin não anuncia a morte do autor, apenas destitui a autoridade de sua voz, considerada
um amálgama de muitas outras.

Outro aspecto do dialogismo discursivo é o diálogo entre textos de uma mesma cultura
“que se instala no interior de cada texto e o define” (BARROS, 1994, p. 4). Para o autor
russo, o discurso textual é “um mecanismo dinâmico, do qual vocábulo algum pode ser
compreendido em si mesmo, já que todos os termos de um texto vêm inseridos em múltiplas
situações, em diferentes contextos linguísticos, históricos e culturais; assim para Bakhtin, um
texto possui sempre um sentido plural” (LOPES, 1994, p. 70).

Em seu livro Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin complementa o conceito
de dialogismo com a criação da noção de polifonia. Em tal livro, ele distingue dois tipos de
romances - os monológicos e os polifônicos -, observando a relação entre o autor e seus
personagens. Os primeiros são aqueles centrados em um único ponto de vista, pois todos os

16 O autor, contudo, não é descartado, mas sim sua intencionalidade. Ele passa a ser visto como uma função
textual, segundo proposto por Foucault em sua conferência "O que é um autor?", proferida na Société
Française de Philosophie em 22 de fevereiro de 1969, (para referência completa, ver referências
bibliográficas), não como um indivíduo de “carne-e-osso” que faz valer seus desejos e intenções.

17 É um dos capítulos do livro Introdução à Semanálise (vide referências bibliográficas).
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personagens expressam a mesma ideologia - a do autor. Já o romance polifônico, em que se
enquadrariam as obras de Dostoiévski, se constitui pela pluralidade, pela presença de várias
vozes que compõem seu discurso, uma vez que cada personagem possui sua visão de mundo e
ideologia. A polifonia, então, é uma estratégia discursiva que faz parte da estrutura de certos
romances, diferentemente do dialogismo, que é o princípio constitutivo da linguagem e do
sujeito. Em outras palavras, “o diálogo é a condição da linguagem e do discurso, mas há
textos polifônicos e monofônicos, segundo as estratégias discursivas adotadas” (BARROS,
1994, p. 4).

Resumindo, para Bakhtin o dialogismo é uma característica essencial de toda
linguagem, bem como do sujeito; seria sua condição sine qua non. Para o autor, todo texto é
dialógico, pois ele pressupõe sua interação com o sistema do qual faz parte, ou seja, com
outros textos, para poder significar. O sentido de um texto, portanto, não é unívoco, e sim
plural, uma vez que esse é lido a partir de muitos outros. A noção de dialogismo é
complementada pela noção de polifonia, que, para ele, é somente aplicável aos textos
literários, que podem ser monofônicos ou polifônicos. Essa distinção presume que há textos
que só trazem um ponto de vista, uma ideologia - a do autor -, e outros que se constituem pela
pluralidade, advinda da interação de pontos de vista que não sejam necessariamente os do
autor.

Achamos discutível, contudo, o fato de somente os textos literários serem
considerados monofônicos ou polifônicos, e sobretudo essa distinção proposta pelo autor.
Consideramos que todo texto é polifônico, não só o literário, bem como que é pouco provável
que haja texto, mesmo literário, monofônico. Partindo do pressuposto de Bakhtin de que o
texto monofônico é aquele que traz somente o ponto de vista do autor e de que o autor é
multifacetado pelas muitas vozes que o compõem, sejam essas culturais, históricas etc., nos
questionamos, por consequência lógica, se o ponto de vista do próprio autor também não é
multifacetado por vários outros que o compõem. Se o autor é o eu do discurso que nasce
conjuntamente ao texto, e se o texto, para ser entendido como tal, está necessariamente numa
relação dialógica com outros, o que significa dizer que comporta vários pontos de vista e
ideologias, ambas as categorias são polifônicas, pois são compostas de muitas vozes, advindas
de lugares diversos e que lhes conferem um caráter plural.

Voltando para a discussão do surgimento do termo intertextualidade, é a partir dessas
ideias que Kristeva define o texto como um “mosaico de citações”, resultado da absorção e
transformação de outros textos. Esse processo de transposição mantém os textos em uma
relação intertextual, não intersubjetiva, pois, para a autora, a interação não ocorre pela
interlocução autor-leitor, mas sim no espaço criado entre ambos, no texto. Assim, o sujeito
(entendido como o autor) deixa de ser o centro da interlocução, que passa a ser mediada pelo
próprio texto. Ademais, o autor não cria um texto a partir de suas próprias ideias, mas sim,
como comenta Allen, compila-os de textos preexistentes, pois “o texto não é um objeto
individual, isolado, mas, antes, uma compilação de uma textualidade cultural” (2000, p. 36).
Dessa forma, o que importa é a interação textual, a qual se estabelece não pela vontade do
autor, mas sim pelo código intertextual, que é constitutivo de toda linguagem literária. A
intertextualidade, então, é entendida como a presença em um texto de outros (e vice-versa) e
não pressupõe a noção de sujeito, pois o que está em jogo é o diálogo textual.

Fowler, em seu ensaio On the shoulders of giants: intertextuality and classical
studies,18 ao apresentar a base comum dos trabalhos recentes em estudos clássicos sobre
intertextualidade e suas diferenças em relação às antigas discussões sobre alusão, comenta que

18 Esse texto foi publicado primeiramente em 1997, no número 39 da revista Materiali e discussioni, e é o
capítulo 5 do livro Roman constructions. Readings in postmodern Latin, 2000 (para referência completa,
vide bibliografia).
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a alteração dos termos - de alusão, imitação, para intertextualidade - teria provocado
mudanças nos pontos de vista dos estudos clássicos relativos à observação e análise do
diálogo que se estabelece entre textos.19 Ele aponta que, de uns anos para cá, tem havido uma
mudança expressiva na maneira como os estudiosos da Antiguidade clássica interpretam as
semelhanças entre os textos. Para ele, a primeira delas seria a de que enquanto o termo alusão
pressupõe que o diálogo entre os textos se dá na mente do autor, a intertextualidade pressupõe
que ele ocorre no texto, melhor dizendo, no sistema dos textos.

As implicações dessa primeira mudança, como comenta Fowler, que acarretou
transformações na forma de ver a relação entre textos são controversas entre os estudiosos da
Antiguidade clássica. Tais controvérsias podem ser ocasionadas pelo equívoco de que a
intertextualidade desconsidera por completo o autor, quando o que muda é o fato de o jogo
alusivo não ser estabelecido pela intenção do sujeito-autor, que, sem dúvida, é difícil, ou
melhor, impossível de ser apreendida, mas sim pelo/no sistema textual. O autor continua
existindo, mas ele não é o sujeito intencional e gerador do processo alusivo, e sim uma
construção, uma função, como diz Foucault (1969), do próprio sistema do texto. 20

Segundo Fowler, mesmo os estudiosos que julgam necessário recorrer à figura do
autor em suas análises para justificar uma dada referência intertextual (o autor pode, por
exemplo, indicar e preservar o direcionamento histórico), não o constroem fora do sistema do
texto, como um árbitro externo do significado, mas sim dentro e a partir desse sistema (o que
nos indica que eles mesmos querem se esquivar da intenção do autor). Isso então mostra que
alguns críticos parecem não ter entendido que o autor não foi descartado pela teoria
intertextual, mas sim reavaliado e repensado dentro do sistema textual; em suma, continua
existindo, mas não como o criador intencional do significado do texto.

Conclusão
Como vemos, mesmo o termo intertextualidade, independente das mudanças que

acarreta em relação ao vocábulo alusão, causa desagrados e discussão sobre sua importância e
inovação. Don Fowler (2000) inicia seu ensaio supracitado, apresentando como epígrafe um
excerto de David West (1995) que traz uma crítica “melancólica”, utilizando o adjetivo de
Fowler para caracterizar o tom de West, à teoria intertextual.21 Fowler comenta que o tom

19 Embora haja, como comenta Fowler, entre os praticantes da intertextualidade tanto desacordo quanto
acordo – Fowler tece esse comentário a partir de considerações sobre alguns artigos relativos à
intertextualidade publicados no número 39 da revista Materiali e discussioni, entre os quais está o seu
próprio ensaio, como informamos na nota anterior, e o texto de Barchiesi Otto punti su una mappa dei
naufragi, citado na nota 10. O ensaio de Barchiesi também foi publicado em inglês no livro Speaking
volumes. Narrative and intertext in Ovid and other Latin poets. London: Duckworth, 2001.

20 Como já comentamos na nota 15, Foucault, em sua conferência “O que é um ator?”, pensa o autor como
uma função discursiva e não como um ser vivo, cheio de complexidades, que não podem ser totalmente
abarcadas.

21 Para West, a intertextualidade não tem uma base teórica que possa nos ajudar a entender os textos, pois,
como comenta em relação ao campo dos estudos da literatura latina, ela não produz conhecimento novo,
“mas tão somente novos termos para descrever velhas práticas e com eles, obscuridade e banalidade, escrita
pretensiosa e leitura penitente”. West chega a fazer um apelo aos jovens estudantes para que releguem,
joguem fora (cast out) tal teoria. Na verdade, West renega, como vemos em seu comentário, toda teoria
utilizada nos trabalhos modernos relativos à Antiguidade clássica, mais especificamente, à literatura latina.
A noção de intertextualidade apenas exemplifica como é vão servir-se de teorias que, para ele, nada
acrescentam; em sua opinião, os estudiosos deveriam trabalhar diretamente com os textos, monumentos,
objetos que restaram, enfim, com as evidências: I am still convinced that a fair amount of modern work
with a theoretical basis has not helped us in any way to understand the texts... take intertextuality. In the
study of Latin literature this has not produced new knowledge, but new terms to describe old practices, and
with these terms nothing except obscurity and banality, pretentious writing and penitential reading. My
advice to the young would be to cast out theory, and get down to real work on the texts, the monuments, the



149

dessa crítica é bem familiar para os estudiosos da Antiguidade clássica (sobretudo, como ele
afirma, para os pesquisadores ingleses), pois, ainda que o termo esteja sendo muito utilizado
hoje em dia, tanto no âmbito dos estudos clássicos, como em outras áreas de estudo,22 “nem
sempre fica claro que aquilo que ele traz consigo seja uma novidade em comparação com
termos tais como “alusão” e como as práticas de leitura associadas a ele diferem daquelas
tradicionais dentro dos estudos clássicos” 23 (2000, p. 115-116). O estudioso afirma que as
críticas são até certo ponto justificáveis, pois não há nada de tão novo e de excitante nas
utilizações que os classicistas fazem da intertextualidade, mas aponta que, de uns anos para
cá, tem havido uma mudança expressiva na maneira como os estudiosos da Antiguidade
clássica interpretam as semelhanças entre textos.

Segundo Fowler, os estudiosos da Antiguidade clássica sempre se preocuparam “com
os ‘paralelos’ - com aquilo que está por trás da palavra ‘cf.’” 24 (2000, p. 116), uma vez que se
privilegia o comentário nessa área de estudo. O problema, segundo ele, é que nunca ficou
claro, com os estudos tradicionais, aonde se quer chegar com a constatação de passagens
semelhantes, paralelas, uma vez que não se dava foco ao ponto central da atividade: “como os
paralelos afetam a interpretação do texto”25 (ibid.). Para Fowler, somente com o
estruturalismo e seu insight de que o significado é produzido no sistema do texto, e não de
forma isolada, é que o foco mudou para o mecanismo de construção do significado do texto -
o qual não é estabelecido pela intenção do autor, mas sim pelo/no sistema textual.

Desse modo, apesar das controvérsias em relação ao termo, a noção de
intertextualidade26 parece resolver o problema presente no termo alusão, pois ela aponta para
“a presença num texto de outro(s) texto(s) por ele evocado(s) e integrado(s) para produzir
significação” (Vasconcellos, 2001, p. 33), e não para a figura do autor.27 Ao dar foco,
sobretudo para o texto, ou melhor, para o diálogo entre os textos, privilegiando a relação
leitor-texto, a intertextualidade parece eliminar a problemática implicação do termo alusão - a
subjetividade presente na figura do autor -, pois não é ele quem cria e põe em funcionamento
o jogo ao aludir de forma consciente e intencional, mas o leitor no momento da leitura. A
teoria intertextual, assim, parece proporcionar um caráter mais objetivo aos estudos
comparativos, de diálogo entre textos,28 uma vez que descarta o que não se pode alcançar: a
intenção do autor.

A preferência pelo vocábulo intertextualidade, então, deve-se ao fato de ele privilegiar
o texto e o leitor, ao contrário do termo imitatio e da expressão “arte alusiva” que levam em
conta também a intenção do autor. É difícil considerar, como já comentamos, a intenção do

surviving objects, the evidence. (WEST, D. Cast out theory. Classical Association Presidential Address,
1995, pp. 16-17, apud Fowler, 2000, p. 115).

22 Estendendo um pouco mais o conceito de intertextualidade, ela designa não apenas um mecanismo da
linguagem literária, mas também da linguagem em geral.

23 “Intertextuality” is a term much used today, both within classics and more widely, but it is indeed not
always clear what it brings with it that is novel in comparison with competing terms such as “allusion”,
and how the reading practices associated with it differ from those traditional within classical studies”.

24 Classicists have always been concerned with ‘parallels’ – with what goes after the magic word ‘cf.”
25 ... how the parallels affect the interpretation of the text.
26 Consideraremos o termo intertextualidade como um definidor da produção literária em geral, e,

principalmente, seu uso específico nos estudos intertextuais da Antiguidade clássica, sobretudo da literatura
latina.

27 Como vimos insistindo, a intertextualidade não elimina a figura do autor, apenas muda o ponto de vista
relativo a ela: o autor deixa de ser considerado um ser intencional e consciente, o único e verdadeiro
detentor do significado do texto, mas sim uma construção, uma função que nasce com o próprio texto e que
pode ser verificada em seu sistema.

28 Barchiesi nos mostra o contrário, que o estudo intertextual não é objetivo, mas “impreciso, conjectural,
retórico e subjetivo” (1997, p. 212), o que, como o autor comenta, não deve ser motivo de desespero para
os críticos.
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autor, sobretudo da antiguidade, uma vez que a grande distância de tempo impossibilita traçar
quais seriam suas vontades e desejos; até em se tratando de autor moderno é complicado
precisar sua intenção. Saliente-se, ainda, que o texto transcende a vontade de seu autor, haja
vista que mais de um escritor se surpreendeu com o que os críticos acabaram descobrindo em
seus textos, coisas que eles próprios não tinham percebido. O termo intertextualidade, assim,
elimina possíveis equívocos, bem como estabelece a relação necessária para que haja o jogo
intertextual - a relação leitor-texto.

Os termos intertextualidade, imitatio e arte alusiva podem, contudo, ressalvadas as
diferenças, ser tratados como sinônimos, como variantes de um mesmo processo, e
considerados ferramentas teóricas válidas para a análise e interpretação do diálogo entre
textos. Vasconcellos, em seu artigo Reflexões sobre a noção de “arte alusiva” e de
intertextualidade no estudo da poesia latina, publicado na Revista Clássica (2007, v.20, n.2),
defende o emprego da noção de ‘arte alusiva’ como ferramenta teórica útil e ainda válida”
(2007, p. 239) para o estudo da poesia latina. Mas não podemos deixar de observar mais uma
vez que a teoria intertextual expandiu a forma como os classicistas percebem, entendem os
textos e suas relações, possibilitando-nos hoje olhar com outros olhos para os processos
imitativos e alusivos, focando no que de fato importa: nos efeitos de sentido gerados por uma
leitura não linear, que pressupõe a comparação entre um texto e outros que ele evoca e que
cabe ao leitor perceber e interpretar. Isso só tem a enriquecer a interpretação dos textos, em
especial da literatura latina.
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JERONYMO SOARES BARBOSA (1737-1816):
RETÓRICA CLÁSSICA E GRAMÁTICA GERAL

Alessandro J. Beccari1

Neste artigo, discute-se o pensamento do gramático e educador português Jerônimo
Soares Barbosa (1737-1816) com base em suas atividades como educador, linguista e tradutor
de excertos da Institutio oratoria de Marco Fábio Quintiliano (ca. 35-95 d.C.).  Na história
dos estudos da linguagem, há um paradigma humanista, anterior ao séc. XVII, e outro
racionalista, hegemônico no séc. XVIII. No que diz respeito ao ensino da língua latina, a
tradição humanista segue Quintiliano, que, por sua vez, vincula-se à opção filológica e
morfológica do alexandrino Dionísio da Trácia (séc. II a.C.); este é sucedido, na Antiguidade
Tardia, por Apolônio Díscolo (séc. II d.C.), no contexto grego, Donato (séc. IV) e Prisciano
(séc. VI) no mundo romano.  Na Antiguidade predominam as reflexões gramaticais “de
caráter normativo-descritivo” (BORGES NETO; DASCAL, 2004) e filológico.  Se, em seus
estudos de retórica, Soares Barbosa toma Quintiliano e a tradição humanista como modelo,
segue, por outro lado, como gramático, o racionalismo francês de Port-Royal (séc. XVII) e do
séc. XVIII.  Daí perguntas como: de que maneira Soares Barbosa conciliava a retórica de
Quintiliano, à qual o humanismo vincula-se doutrinariamente, com ideias inspiradas na
gramática geral francesa do séc. XVII e XVIII, a qual rompia de forma intencional com o
paradigma humanista?  Ademais, o que um tradutor setecentista da Institutio oratoria tem a
dizer-nos a respeito da formação clássica no contexto intelectual luso-brasileiro do final do
séc. XVIII e início do XIX?

Palavras-chave: História e Filosofia da Linguística; Historiografia da Linguística;
Gramática; Retórica; Século XVIII; Jerônimo Soares Barbosa.

Introdução

Segundo Koerner (1989) o contexto histórico, político e até psicológico fazem parte
do clima de opinião em que ideias linguísticas surgem, desenvolvem-se e são superadas ou
abandonadas, cujo entendimento é essencial para a compreensão e a historiografia das teorias
linguísticas.  Nesse sentido, nos parágrafos a seguir, serão apresentadas informações sobre a
vida, a obra e a época de Jerônimo Soares Barbosa que servem de auxílio na elucidação de
suas ideias sobre a linguagem.

1 Jerônimo Soares Barbosa: dados biográficos
Apresenta-se, a seguir, uma breve cronologia de Jerônimo Soares Barbosa:
1762: Ordenado presbítero – Seminário Episcopal de Coimbra;
1768: Bacharel em Cânones – Universidade de Coimbra;
1766-1790: Professor no Colégio das Artes;
1789: Correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa;
1790: Jubilado da cadeira de Retórica e Poética;
1792: Visitador das escolas de primeiras letras e língua latina;
1792: Editor de autores clássicos para uso nas escolas;
1799: Deputado da Diretoria Geral dos Estudos.

De acordo com a cronologia acima, Soares Barbosa teve uma vida completamente
dedicada ao magistério, à edição de materiais didáticos e ao exercício de cargos públicos

1 Professor Assistente Doutor – Departamento de Linguística, UNESP, Campus de Assis/SP.
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ligados à educação.  Essa tríade – professor, pesquisador e organizador dos estudos – talvez
seja o primeiro indício do interesse do gramático português pela tradução da Institutio
oratoria de Quintiliano, que, como se sabe, é eminentemente uma reflexão a respeito do
ensino.

De fato, as publicações de Soares Barbosa demonstram um alto nível de coerência
com suas preocupações práticas como educador:

1786: Instituições oratórias de Marco Fábio Quintiliano;
1788: Poética de Horácio;
1791: Escola popular das primeiras letras;
1807: As duas línguas;
1822: Gramática filosófica da língua portuguesa (póstuma);
1859: Análise dos Lusíadas;
1859: Excelências da eloquência popular (Antonio Muratori).

É de notar-se que as obras acima, de cunho linguístico e pedagógico, são as que
chegaram até nossos dias.  Há outras que ainda aguardam publicação (TRINDADE, 1989).

1.2 Contexto histórico: ilumismo português
Talvez a característica mais importante a ser levada em consideração no estudo do

pensamento de Soares Barbosa seja o fato de desenvolver-se no contexto do iluminismo
português.  O iluminismo em Portugal foi construído paulatinamente nos reinados de D. João
V (1689-1750), D. José I (1750-1777) e D. Maria I (1734-1816) como processo de abertura
para a Europa. Tal processo intensificou-se com as reformas pombalinas (1750-1777).

Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1783), primeiro Conde de Oeiras e Marquês
de Pombal, deu início a uma verdadeira revolução no sistema educacional em territórios sob o
domínio da coroa portuguesa.  Entre suas iniciativas contam-se: a expulsão dos jesuítas
(1759), com a extinção de seus colégios; o Alvará Régio (1759), que reformava os estudos
menores; a laicização do ensino: criação das chamadas “aulas régias”; criação do cargo de
Diretor Geral dos Estudos; extinção da Universidade de Évora (fundada no séc. XVI); censura
aos enciclopedistas franceses, que, apesar disso, continuavam a ser lidos clandestinamente até
mesmo nas colônias.

As ideias sobre a educação que deram fundamento para a reforma pombalina,
principalmente no seu documento oficial, o Alvará Régio de 1759, inspiram-se no “O
verdadeiro método de estudar” (1746) de Luís Antônio Verney (1713-1792), uma série de
cartas literárias que apresentam um projeto de reforma do ensino lusitano.  Verney foi um
clérigo português da Congregação do Oratório que, no período em que esteve expatriado em
Roma, conheceu a obra de Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), fundador da moderna
historiografia italiana, com quem teve contato epistolar.  Muratori inspirou Verney na adoção
de valores iluministas tais como o de uma educação orientada pela ciência empírica e do
reformismo. Em seu método, Verney opõe-se ao ensino aristotélico dos inacianos (jesuítas),
que então dominavam os estudos em Portugal, e propõe um ensino embasado em princípios
iluministas semelhantes aos de Muratori.  Em Roma, Verney é um “estrangeirado”: um
intelectual português que vive no exterior e quer a modernização de seu país de origem.  Os
estrangeirados opunham-se aos “castiços”, a saber: aos portugueses que viviam em Portugal e
defendiam a manutenção de valores tradicionais, inclusive os métodos de ensino da Ratio
studiorum, que representava o delineamento geral dos estudos conforme a ordem Jesuíta.

Jerônimo Soares Barbosa, ao ser nomeado deputado da Diretoria Geral dos Estudos e
como encarregado da publicação de obras didáticas e da supervisão das escolas, foi
provavelmente um dos mais importantes realizadores das ideias de Verney e da sua
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interpretação, em forma de lei, de acordo com o Alvará Régio.  Assim, a hipótese deste artigo
é que o estudo da obra de Soares Barbosa leve a uma melhor compreensão da natureza desta
ampla e profunda reforma dos estudos que foi a reforma pombalina.  Ao mesmo tempo, como
será visto a seguir, estudar Soares Barbosa leva à constatação, talvez surpreendente, da
manutenção, no quadro racionalista do séc. XVIII, dos ganhos que este herdou do paradigma
humanista para os estudos da linguagem.  Para entender essa manutenção, é necessário um
breve excursus pelo paradigma humanista, que é o que será feito na seção a seguir.

2 Humanismo e racionalismo nos estudos da linguagem
Como foi dito acima, há uma mudança de foco nos estudos da linguagem entre o séc.

XVII e XVIII.  De um ensino preocupado com a manutenção do latim dos clássicos e o ensino
dessa língua como idioma de uso efetivo, parte-se para uma reflexão racional da linguagem e
um ensino do latim apenas para a leitura de textos canônicos.

Para que a natureza e a extensão dessa mudança fiquem mais claras, as teorias da
linguagem humanista e racionalista serão apresentadas a seguir, de maneira sucinta, apenas
em suas linhas gerais.  Nessa apresentação, não se assume que um paradigma represente
sempre uma mudança global, como o faz Kuhn (2009 [1962]), mas também mudanças em que
existe manutenção de ganhos de paradigmas anteriores (KOERNER, 1989).

2.1 O paradigma humanista
De acordo com o paradigma humanista, predominante nos estudos da linguagem entre

o séc. XV e XVII, o ensino e aprendizagem do latim devem ser feitos por meio da leitura,
interpretação, escrita e fala.  Na perspectiva humanista, esses procedimentos têm como fim
último a fala.  Quintiliano (séc. I d.C.) estabeleceu claramente esse método: “Com efeito,
tanto as regras da escrita (ortografia) se combinam com as do falar (ortoépia), como uma
leitura correta (prosódia) precede a explicação (exegese) e um juízo crítico (filologia) permeia
a ambas” (Institutio Oratoria, I, IV, 3).

Segundo Quintiliano e a tradição clássica e humanista, a gramática da língua latina é
uma arte que se caracteriza por possuir três finalidades principais: ars bene scribendi (“a arte
de escrever bem”); enarratio poetarum (“a interpretação dos autores”); recte loquendi scientia
(“a ciência do falar corretamente”); esta última é sua característica principal não só na
Antiguidade, mas até o séc. XVI.  Como recte loquendi scientia, a gramática é disciplina
propedêutica, e indissociável, da retórica: “[…] se cabia à Gramática determinar, a partir do
exame dos autores (crítica) que formavam o cânone clássico, que usos da língua eram
‘legítimos’ (repertório de lugares comuns), cabia à Retórica, então atualizar no discurso
aqueles usos, com vistas a torná-los eficientes em seu propósito” (PEREIRA, 2006, p. 49).

No séc. XV, com a preocupação humanista pelo aperfeiçoamento do latim, para que
este atingisse o patamar dos clássicos, há o desenvolvimento de uma concepção quintiliânica
da gramática.  De acordo com essa concepção, os usos dos melhores autores são associados à
elegância.

Na verdade, o paradigma humanista defendia a imitação dos melhores usos e, ao
mesmo tempo, condenava a reflexão sobre os princípios imanentes da linguagem.  Essa
condenação está ligada a uma reação global contra a ciência aristotélica da gramática, que
havia sido amplamente cultivada durante a Alta Escolástica (séc. XII a XIV) e que
imediatamente antecedeu o humanismo do séc. XV.

Exemplo de humanismo nos estudos da linguagem é a opinião de Despauterius (1480-
1520), que assevera que os estudos gramaticais devem depender completamente da autoridade
dos doutos e não dos raciocínios ou da analogia desautorizada e que esse preceito tem o
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respaldo da maior autoridade no assunto: Quintiliano, em seu primeiro livro sobre a
instituição oratória.

Portanto, o paradigma humanista pretende estudar o latim como um patrimônio a ser
recuperado e não como um objeto de análise lógica, que é exatamente o que a Idade Média
havia feito e, como será visto a seguir, o que o racionalismo do séc. XVII viria a fazer.

2.2 O paradigma racionalista
Tanto a Historiografia da Linguística quanto os estudos sobre a história das ideias

linguísticas ainda não estabeleceram uma cronologia ou periodização mais exata a respeito de
uma tradição lógico-filosófica nos estudos da linguagem.  Embora o objetivo deste artigo não
seja mapear essa tradição, assume-se que ela existe.  De um ponto de vista retrospectivo, essa
tradição começa em Aristóteles e nos estoicos, passa por Donato, Apolônio Díscolo e
Prisciano, entre outros, na Antiguidade Tardia, retorna no renascimento carolíngio da Alta
Idade Média, ressurge com os modistas do Medievo Tardio, passa por um período de
marginalidade no Renascimento das belas-letras, em que o humanismo é predominante, e
retorna no pensamento de Sanctius, no século XVI, e, de maneira marcante, nos trabalhos dos
gramáticos da abadia jansenista de Port-Royal (ROBINS, 1983).

Sobre essa tradição ou paradigma, que, tendo em conta o séc. XVII e XVIII, aqui será
chamado de racionalista, duas observações gerais podem ser feitas: internamente, está quase
sempre associado aos estudos de sintaxe; externamente, sempre é antecedido e sucedido por
períodos de descontinuidade, em que a corrente principal dos estudos gramaticais passa a se
interessar mais pelos dados da linguagem do que por aspectos teóricos (Koerner, 1989).

As duas gramáticas produzidas por Soares Barbosa enquadram-se no paradigma
racionalista. O gramático português propõe, já na introdução de sua Gramática filosófica da
língua portuguesa (1822 [1803]), uma gramática geral e razoada que dê fundamentação lógica
para regras de gramáticas particulares, que ele chama de rudimentárias:

[...] toda grammatica particular e rudimentaria, para ser verdadeira e exata
em suas definições, simples nas suas regras, certa nas suas analogias, curta
nas suas anomalias, e assim facil para ser entendida e comprehendida por
principiantes; deve ter por fundamento a grammatica geral e razoada
(SOARES BARBOSA, p. ix, 1822 [1803]).

Soares Barbosa insere-se, portanto, em uma tradição lógico-filosófica que remonta a
Aristóteles e aos estoicos.  Todavia, como educador, o mesmo autor mostra-se um cultor dos
clássicos e, de um modo aparentemente paradoxal, assume e cumpre a tarefa de traduzir a
Institutio oratoria de Quintiliano.  A discussão dos parágrafos seguintes é um ensaio inicial
de solução para esse aparente paradoxo.

3 Discussão
Embora Jerônimo Soares Barbosa seja um gramático racionalista, é também o tradutor

de Quintiliano; este, como se sabe, foi o idealizador do modelo de ensino gramatical adotado
e desenvolvido pelo humanismo a partir do séc. XV.

O modelo humanista inspira-se na gramática latina anterior à Prisciano (séc. VI).  É
um modelo prescritivista que, como se viu acima, não admite a analogia desautorizada, o que
faz com que esse modelo entre diretamente em colisão com a necessidade de uma gramática
racional defendida pela tradição lógico-filosófica no séc. XVII e XVIII.  Assim, ao
reformular-se o paradoxo da seção anterior, esta discussão parte de duas perguntas:
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2. Em Soares Barbosa, haveria uma síntese entre a concepção humanista dos estudos da
linguagem e o novo paradigma da gramática geral francesa?

3. De que maneira a aceitação da autoridade dos doutos, defendida pela tradição
humanista, permite uma busca por explicações racionais para todos os fatos da língua,
primeiro princípio da teoria racionalista?
Como veremos a seguir, a resposta a essas duas perguntas está no caráter

iminentemente educativo da obra e do pensamento de Jerônimo Soares Barbosa, que era
coerente e estava em plena consonância com o clima de opinião em que se inseria.

3.1 A retórica racionalista do séc. XVIII
Como foi discutido anteriormente, Soares Barbosa foi um intelectual reformador da

segunda metade do séc. XVIII.  Todavia, as reformas iluministas do séc. XVIII não aboliram
a retórica, pelo contrário.  Em primeiro lugar, houve a manutenção do trivium: lógica e
gramática ainda eram propedêuticas a todos os estudos, mesmo os universitários – como
haviam sido desde a criação das primeiras universidades, na Idade Média.  Uma mudança
mais radical no currículo de estudos só começaria a acontecer no final do séc. XIX, quando o
positivismo tornar-se-ia preponderante e os estudos de humanidades (que incluíam a retórica)
seriam relegados a um plano inferior nos currículos (FIORIN, p.12-3, 2013).

No séc. XVIII, e em boa parte do XIX, não há distinção disciplinar claramente
demarcada entre sintaxe e retórica, como bem explicou Matos e Silva (p. 46, 1989) a respeito
das teorias de Soares Barbosa: “entram na teoria e descrição da construção de J. S. Barbosa,
os solecismos, as elipses as anástrofes e os hipérbatos”.  Essa indistinção entre retórica e
sintaxe, na verdade, é típica da tradição lógico-filosófica anterior ao séc. XIX: ocorre, por
influência do humanismo, em Sanches de las Brozas, no séc.XVI, por exemplo.  Na verdade,
as relações entre sintaxe e retórica mereceriam provavelmente um capítulo próprio na
historiografia da tradição lógico-filosófica.

Portanto, as partes da retórica estão perfeitamente preservadas na tradição lógico-
filosófica do séc. XVIII.  De fato, os tratados de retórica racionalistas apresentam a divisão
clássica dos procedimentos da arte da persuasão que vinham sendo desenvolvidos desde a
Antiguidade: inventio (a seleção de argumentos), dispositio (a disposição desses argumentos)
e elocutio (a atualização desses argumentos no discurso falado).

A diferença entre a retórica do séc. XVIII e dos séc. XVI e XVII é possivelmente
muito mais ideológica do que técnica.  No séc. XVIII, e em parte do XIX, a retórica
continuou a ser uma ferramenta (ars) hermenêutica e heurística (SCHWENGBER, 2011), mas
seu propósito mudou.  O conflito desencadeado pela Reforma Protestante, fez com que a arte
da persuasão estivesse muito a serviço da fé cristã nos dois séculos imediatamente anteriores
ao tempo de Soares Barbosa.  Já no “Século das Luzes”, a verdade é iluminada pela Razão e a
retórica torna-se instrumento desta.  Assim, pode-se entender porque, em sua Grammatica
philosophica, Soares Barbosa discute figuras de estilo com o auxílio de teorias sintáticas.

Como se disse acima, a distinção disciplinar entre sintaxe e retórica só surgirá no final
do séc. XIX, com o paradigma positivista, que postulava uma “neutralidade do discurso
científico” e, no séc. XX, com a dicotomia estruturalista “Langue-Parole”.  Na verdade, os
fenômenos específicos da fala (Parole) e a interface “língua-fala” ficaram excluídos da
linguística até meados do séc. XX quando aparecem os estudos do texto e um novo interesse
pela retórica (PERELMAN, 1958).

O séc. XVIII não só via a retórica como uma ferramenta válida de expressão de uma
verdade capaz de ser alcançada pela razão, mas também a propunha como disciplina para uma
language achevé, uma “linguagem arrematada”, ou seja, como um instrumento para a
expressão linguística completa da razão humana (MATOS e SILVA, 1989, p. 29).  Nesse
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sentido, a retórica, para Soares Barbosa e outros intelectuais setecentistas, certamente não
tinha o sentido pejorativo de discurso vazio que terá a partir de meados do séc. XIX.

3.2 As concepções antagônicas do oitocentos
A falta de delimitação entre sintaxe e retórica no pensamento gramatical de Soares

Barbosa pode causar surpresa em um leitor moderno por uma série de motivos.  Todavia, a
origem principal desse estranhamento, está sem dúvida na maneira como duas visões de
mundo, concentradas nas metades opostas do séc. XIX julgaram a retórica.

A primeira delas, o romantismo, defendeu a originalidade, a experiência individual e a
livre expressão da subjetividade como fontes da única verdade possível: a subjetiva.  Nesse
sentido, a linguagem representa apenas a perspectiva do indivíduo e o uso de um repertório de
lugares comuns, essencial na tradição retórica, indicaria não só falta de originalidade, mas
também uma limitação para a expressão livre do indivíduo.  Portanto, o romantismo exclui,
por princípio, o cultivo da arte da persuasão clássica.

O positivismo, a outra dessas duas visões de mundo, defendera a neutralidade do
discurso científico como princípio supremo.  Assim, para a escola positivista, a linguagem
não pode ser ornada, pois o ornato impediria a neutralidade de um discurso verdadeiro sobre o
mundo.

Portanto, tanto o romantismo quanto o positivismo, concepções antagônicas em
praticamente tudo mais, talvez concordem apenas nisto: a retórica devia ser excluída de uma
formação intelectual “séria”.

4 Considerações finais
Como foi visto acima, o séc. XIX foi unânime em sua exclusão da retórica como

disciplina de estudo.  Apesar disso, os estudos da fala tiveram seu retorno na segunda metade
do séc. XX, no pensamento de linguistas e filósofos da linguagem como Benveniste, Barthes,
Perelman e Austin.  Começou-se a perceber a importância do discurso retórico como
formador das opiniões: a mídia, as ideologias, as visões de mundo passaram a ser
consideradas formalmente, dos pontos de vista de diferentes disciplinas de estudo.  Ademais,
tanto a experiência subjetiva do romantismo como fonte de uma verdade, quanto a
neutralidade do discurso científico, defendida pelo positivismo, passaram a ser amplamente
criticados.

Ao mesmo tempo, o inatismo e o universalismo, fundamentais para o entendimento da
gramática racionalista do séc. XVII e XVIII, voltam à tona na segunda metade do séc. XX
com o surgimento de uma nova vertente da tradição lógica-filosófica: a linguística formal.
Autores representativos dessa nova vertente são Jespersen, Tesnière, Hjelmslev, Chomsky.
Além disso, o séc. XX opõe discurso público e discurso do sujeito, e critica a neutralidade do
discurso científico.   Com tudo isso, do ponto de vista da Historiografia da Linguística, talvez
o séc. XXI pareça-se mais com o séc. XVIII do que com XIX.  Nesse sentido, o pensamento
de Jerònimo Soares Barbosa e de outros gramáticos e pensadores da linguagem do séc. XVIII
possa ser uma fonte importante para uma reflexão histórica e filosófica a respeito dos estudos
linguísticos e literários atuais e futuros.
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SOBRE O ENSINO DE LATIM NA REGIÃO NORTE

Vivian Carneiro Leão Simões1

“O pior serviço que se pode prestar a essa
disciplina é justamente o de conservá-la sem
nenhuma crítica, por puro saudosismo” (COVA,
1982, p. 24).

“No fundo, nós queremos que o nosso trabalho
chegue ao homem e não apenas ao nosso aluno”
(LIMA, 1992a, p. 12).

1 Breve nota sobre o ensino de Latim

As ideias de Pier Vicenzo Cova desenvolvidas em seu livro de 1982 sobre didática
do latim, e que servem como epígrafe a este artigo, constituem o objeto de uma reflexão em
curso acerca dos estudos clássicos: são inúmeros os argumentos arrolados que buscam
justificar o estudo e o interesse pelo latim, bem como a obrigatoriedade dessa disciplina no
currículo básico da graduação em Letras, entretanto, todo esse rol de argumentos daria conta
de apagar todos os estigmas que a tradição cristalizada do ensino dessa língua construiu e de
cessar de vez aquelas perguntas como “pra quê você usa o latim?”, “alguém ainda fala
latim?”, com que todo professor de Latim se defronta quando, interpelado, revela sua
profissão?

H. Schnitzler, por exemplo, defende o latim como instrumento de erudição, também
imprescindível àqueles aspirantes ao sacerdócio. C. Pastorino destaca o ganho intelectual e o
desenvolvimento do raciocínio como propriedades que o estudo do latim proporciona.
Napoleão Mendes de Almeida adiciona outros tantos motivos para a dedicação aos estudos
dessa língua antiga, tais como a ampliação da capacidade de observação, aperfeiçoamento
do poder de concentração do espírito, compromisso maior com a atenção, etc., além daquela
outra justificativa bastante comum de que para saber bem a língua portuguesa é preciso
saber latim e, por isso a disciplina seria fundamental em um curso de formação de
professores de português.2

Se por um lado as justificativas antes brevemente elencadas tornam o estudo do latim
esvaziado de razões – uma vez que para desenvolvimento do intelecto é possível lançar mão
de outros expedientes, como por exemplo o estudo das ciências exatas, de outras línguas que
não o latim, ou mesmo a prática do xadrez; ou ainda que é perfeitamente possível o domínio
da gramática normativa do português sem necessariamente ter algum contato com a língua
latina – por outro, a própria tradição do ensino dessa disciplina, que tem apresentado aos
estudantes “uma coleção de itens morfossintáticos, exemplificados em sentenças

1 Professora da Universidade Federal de Roraima (UFRR); doutoranda em Estudos Literários pela
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Araraquara); membro do Grupo de
Pesquisa "Linceu - Visões da Antiguidade" (UNESP-CNPq).

2 Para descrição mais detalhada acerca da fundamentação teórica dos classicistas H. Schnitzler, C.
Pastorino e Napoleão Mendes de Almeida, cf. PRADO, 1992b, 71-2.
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descontextualizadas, em listas imensas de paradigmas e tabelas” (FORTES, 2010, 64),
acessadas por intermédio da memória mecânica, desligado de qualquer contexto ou reflexão
linguística, contribuiu para a permanência de mitos e preconceitos de todo tipo. Prado
argumenta que através da literatura há “motivos bastantes para que exista um estudo de latim
em qualquer nível do aprendizado, sem ser necessário recorrer a estratégias de valorização
falaciosas e mascaradoras” (1992b, 73-4).

Se o trabalho e o esforço do professor não estiverem alicerçados numa postura
reflexiva sobre a língua latina e o que a fundamenta, isto é, a civilização do mundo romano
antigo, atingirão ao aluno, e não ao homem, como o deseja Lima aqui epigrafado, de modo
que o que se pode esperar como resultado será “estudantes atulhados de fórmulas (...)
sabidas de memória e de listas de declinações, desinências verbais, etc., ainda sem serem
capazes de pensar com autonomia” (PRADO, 1992b, 73). Lima salienta que esse tipo de
prática de ensino pouco reflexiva “encobre um imenso vazio cultural, ainda que sob a capa
de um escolarismo tolo, apesar de bem intencionado” (LIMA, 1992b, p. 25).

Assim, será insensata qualquer motivação para o estudo do latim que não tome como
ponto de partida e de chegada a própria língua, os textos legados pela tradição clássica, bem
como a sociedade e cultura em que foram produzidos, em diálogo ou não com a posteridade.

Seja como for, gostaríamos de que ficasse claro o nosso intento, que é o de
fazer com que o latim saia de uma espécie de ‘estranheza’ com que é
percebido e, por isso, refutado. Parece-nos, com efeito, que só assim é
possível defender motivações que justifiquem o estudo do latim.
Motivações intrínsecas à sua natureza e partilhadas, numa perspectiva
ampla, com as disciplinas linguísticas (PROVERBIO, 1984, p. 3-4. Apud
LIMA, 1995, 55).

Modernamente, os trabalhos de professores como Alceu Dias Lima3, Antonio
Martinez Rezende4, João Batista Toledo Prado5, Giovana Longo6, Isabela Tardin Cardoso e
Paulo Sérgio Vasconcellos7, Fábio da Silva Fortes8, Charlene Miotti9 e José Amarante10,

3 LIMA, Alceu Dias. O golpe do latim. In:________ et al. Latim: da fala à língua. Araraquara: UNESP,
1992. p. 67-70, para outros, Cf. Referências Bibliográficas.

4 REZENDE, A. M. de. Latina Essentia. 3ª Edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.
5 PRADO, J. B. T. Língua Latina: anotações de aula. Araraquara: [s.n.], 2004. Não publicado

(distribuído digitalmente a estudantes da disciplina Língua Latina I, via Moodle), para outros, Cf.
Referências Bibliográficas.

6 LONGO, Giovanna. Ensino de Latim: problemas linguísticos e uso de dicionário. Araraquara, 2006.
105f. Dissertação (Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa). Faculdade de Ciências e Letras,
Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2006; LONGO, Giovanna. Ensino de Latim: reflexão e
método. Araraquara, 2011. 248f. Tese (Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa). Faculdade de
Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2011.

7 JONES, Peter V. Aprendendo Latim: textos, gramática, vocabulário, exercícios/Peter V. Jones, Keith C.
Sidwell; tradução e supervisão técnica Isabella Tardin Cardoso, Paulo Sergio Vasconcellos; revisão
técnica Alessandro Rolin de Moura. – São Paulo: Odysseus Editora, 2012.

8 FORTES, Fábio da Silva; MIOTTI, Charlene M. Cultura clássica e ensino: uma reflexão sobre a presença
dos gregos e latinos na escola. Organon. (UFRGS), v. 29, p. 20-37, 2014; FORTES, Fábio da Silva. A
'língua' e os textos: gramática e tradição no ensino de latim. Instrumento (Juiz de Fora), v. 12, p. 63-70,
2010; FORTES, Fábio da Silva; PRATA, P. Considerações sobre métodos e metodologias de ensino de
latim no Brasil. In: José Amarante; Luciene Lages. (Org.). Mosaico Clássico: variações acerca do mundo
antigo. 1ed.Salvador: UFBA, 2013, v., p. 167-187;
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para citar aqueles com os quais o presente trabalho travou contato mais próximo, têm
buscado rever as práticas didático-pedagógicas relacionadas ao latim, em especial no nível
superior, e lançadas novas propostas metodológicas que levam em consideração não
somente a competência receptiva do aluno de latim, isto é, de modo a prepará-lo para o leitor
de textos latinos, mas também a fim de desenvolver uma postura crítica que permita
apreender o latim como uma “língua viva do passado” (LIMA, 1995, p. 21) (grifo do autor)
ou, como define Lana:

O latim – como língua – é o veículo necessário para entrar em contato
direto com o mundo romano antigo e para conhecê-lo, abordando-o de seu
interior; ao estudo da língua confiamos, na escola secundária essa função e
não outra: o latim como língua é instrumento, e não fim, do estudo. (I.
Lana, 1983, p. 25.) (grifos do autor).

Tomando o ensino de latim por essa perspectiva e como inspiração os trabalhos e os
métodos desenvolvidos acima mencionados, a disciplina de Língua Latina I do Curso de
Letras da Universidade Federal de Roraima, ministrada no segundo semestre de 2014, foi
planejada para extrapolar os conteúdos previstos inicialmente pela sua ementa, com uma
carga de leituras e práticas que proporcionassem ao aluno não somente o domínio e
exercícios sobre a sintaxe latina, mas também o levantamento de questões mais abrangentes,
como a própria inserção do latim em um curso de formação de professores, bem como
tópicos que contivessem elementos de cultura da Roma antiga e literatura.

2 Novas perspectivas para o ensino de latim na UFRR

I. Da UFRR e do Curso de Letras

Por meio do Decreto nº. 98.127, de 8 de setembro de 1989, foi criada a Universidade
Federal de Roraima, no mesmo ano em que o Território Federal do Rio Branco foi elevado à
categoria de Estado de Roraima, com sua capital Boa Vista.

O Curso de Letras foi implantado no primeiro ano de funcionamento da UFRR, em
março de 1990 e, desde então, vem oferecendo quatro habilitações: Língua
Portuguesa/Literatura, Língua Espanhola/Literatura, Língua Francesa/Literatura e Língua
Inglesa/Literatura.

O estado de Roraima é um ambiente culturalmente plural, resultante da
proximidade dos países vizinhos, da convivência de migrantes de todas as
partes do Brasil, de povos indígenas, de diversas etnias e falantes de
diferentes línguas, e de não-indígenas naturais do Estado. Considerando

9 MIOTTI, C. M. Universidades estaduais paulistas: o latim na berlinda. In: 6º Círculo de Estudos
Linguísticos do Sul, 2004, Florianópolis. Anais do 6º Encontro Celsul - Círculo de Estudos Lingüísticos
do Sul, 2004. MIOTTI, C. M. O ensino do latim nas universidades públicas do Estado de São Paulo e o
método inglês Reading Latin: um estudo de caso. In: XIX Semana de Estudos Clássicos de Araraquara,
2004, Araraquara/SP. Scripta Manent: Anais das Semanas de Estudos Clássicos de Araraquara, v. 5, n. 1.
Araraquara/SP: Secretaria Regional Sudeste 2 (SE2-SBEC) da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos
(SBEC), 2004. v. 5. p. 25-25.

10 AMARANTE, José. Latinitas: leitura de textos em língua latina. Fábulas mitológicas e esópicas,
epigramas, epístolas. Salvador: EDUFBA, 2015; AMARANTE, José. Latinitas: leitura de textos em
língua latina. Elegias, poesia épica e odes. Salvador: EDUFBA, 2015.
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que a área de Letras põe em relevo a relação dialética entre o pragmatismo
da sociedade moderna e o cultivo dos valores humanistas, o Curso de
Letras da UFRR prioriza o respeito à diversidade, dedicando-se aos estudos
das línguas e da literatura locais, visando à articulação destes
conhecimentos com o global. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
UNIFICADO DO CURSO DE LETRAS, p. 3)

Se é possível definir Roraima em uma expressão, tal expressão seria pluralidade
cultural. A mistura de diferentes culturas ali tão aproximadas faz de Roraima um Estado
singular. São venezuelanos, guianenses, diversos povos indígenas, migrantes cearenses,
manauaras, maranhenses, gaúchos e paulistas que compõem a população roraimense e que,
por sua vez, atuam positivamente nas atividades que movimentam a capital Boa Vista. Na
Universidade, não é raro encontrar funcionários, alunos e, em especial, docentes, que trazem
de seus locais de origem muito conhecimento que podem colocar à disposição dos cursos em
que atuam.

O Curso de Letras da UFRR atua, na graduação, na formação de professores para o
Ensino Básico e, na pós-graduação, com o curso de Mestrado em Letras, implantado em
2010 com linhas de pesquisa voltadas para os estudos de linguagem e cultura regional: 1.
Língua e Cultura Regional e 2. Literatura, Artes e Cultura Regional.

A proximidade do espanhol dos venezuelanos e do inglês guianense é uma referência
cultural e mesmo idiomática muito diferente das referências que os estudantes dessas
mesmas línguas encontram no sudeste do país, por exemplo. As várias etnias indígenas têm
presença relevante na graduação e na pós-graduação; são muitos os professores que se
dedicam a estudar temáticas tais como descrição de línguas, educação em situações de
bilinguismo e a construção de traços identitários. Tudo concorre para que o Curso de Letras
da UFRR ultrapasse fronteiras, aquelas que delimitam países, idiomas e culturas diferentes e
atue sobre o homem que vive nessas terras do Norte.

II. Do perfil do aluno do Curso de Letras da UFRR

Desde o início do curso nos anos 1990, a maioria dos ingressantes correspondia a
uma faixa etária mais elevada e era, em grande parte, formada por professores do Estado que
buscavam qualificação. “No decorrer dos anos, com a capacitação dos professores, o
crescimento da capital Boa Vista e a crescente credibilidade da UFRR, alunos mais jovens
têm ocupado os bancos escolares.” (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO UNIFICADO
DO CURSO DE LETRAS, p. 6)

Os dados numéricos evidenciam uma mudança que os professores mais antigos do
curso testemunharam nos corredores da própria unidade: os alunos mais jovens, que antes
buscavam a graduação fora de Roraima, foram ocupando gradualmente o lugar daqueles
professores do Estado que tiveram a sua formação concluída nas salas de aula da UFRR.

A busca pelo Curso de Letras está associada, muitas vezes à identificação com o
estudo das humanidades, em geral com a literatura, e ainda à motivação voltada ao ensino ou
à vocação para pesquisa e tradução tornados possíveis pelo ambiente acadêmico.

No Projeto Político Pedagógico do curso, há outros dados que compõem um relatório
sócio-econômico do aluno da UFRR e que permitem traçar um perfil mais preciso desse
alunado: 87% dos ingressantes do Curso de Letras estudaram no sistema público e 13%, no
privado; e 63% concluíram o ensino fundamental em Roraima.

Dos dados acima elencados, chama a atenção o número de estudantes ingressantes no
Curso de Letras oriundos da escola pública. É patente que a educação no Brasil está bem
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abaixo dos patamares adequados de qualidade no ensino básico, e em especial a do ensino
público, e em Roraima não é diferente. Muitos alunos chegam ao curso de Letras com um
repertório muito limitado de leituras e confundindo os variados níveis e subníveis de
gramática e a sintaxe, o que dificulta a prática da leitura, da interpretação e da análise de
textos. Entretanto, não seria redundante repetir que, no que tange à (baixa) qualidade do
ensino básico no Brasil, Roraima não representa particular exceção.

III. Do latim no Curso de Letras da UFRR

O latim figura no curso como uma das disciplinas comuns às quatro habilitações,
obedecendo aos parâmetros estabelecidos pelo Currículo Mínimo Federal de Letras:

sua inclusão na parte comum define-o como simples matéria instrumental
(grifo meu), sendo assim necessário intensificá-lo e tornar obrigatória a sua
literatura na hipótese de que venha a figurar como objeto de habilitação
específica... (Currículos Mínimos, p. 266)11

Para a habilitação em Língua e Literatura Vernáculas, os componentes curriculares
para a área de latim e filologia somam 180 horas teóricas e 120 horas práticas, distribuídas
em 4 disciplinas obrigatórias, sendo elas Introdução à Língua Latina, Latim I, Latim II e
Filologia Românica e Portuguesa. Para as habilitações em línguas modernas, a carga horária
destinada à área de latim e filologia reduz-se à metade a apenas 2 disciplinas, sendo elas
Introdução à Língua Latina e Filologia Românica e Portuguesa.

O Projeto Político-Pedagógico Unificado do Curso de Letras com Licenciaturas
Plenas em Língua e Literatura Vernáculas e Língua e Literaturas Modernas, em vigor desde
2009 prevê as seguintes ementas para as disciplinas de língua latina.

Introdução
à Língua Latina

Estudo teórico e prático para fundamentação do ensino da Língua Latina:
Estrutura do idioma latino, conversação e influências do Latim (expressões)
no vocabulário Português. Estudo de vocábulos latinos para tradução e
versão. Desenvolvimento de habilidades necessárias à prática dos conteúdos
estudados para que se estabeleça a associação entre teoria e prática.

Língua Latina I Estudo teórico e prático para fundamentação do ensino da Língua Latina:
Estudo dos fatos de morfologia da língua latina extraídos de textos clássicos.
Tradução de frases em Latim e conversação em sala de aula explorando
textos, em que a pronúncia será avaliada. Desenvolvimento de habilidades
necessárias à prática dos conteúdos estudados para que se estabeleça a
associação entre teoria e prática.

Língua Latina II Estudo teórico e prático para fundamentação do ensino da Língua Latina:
Estudo dos fatos de sintaxe da língua latina. Tradução de textos e
conversação em Latim. Desenvolvimento de habilidades necessárias à
prática dos conteúdos estudados para que se estabeleça a associação entre
teoria e prática.

Tabela 1. Ementas das disciplinas da área de latim da UFRR12

11 Para uma discussão mais aprofundada acerca do caráter instrumental do latim nos cursos superiores de
Letras no país, leia-se LIMA, 1995, 16 et sq.

12 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO UNIFICADO DO CURSO DE LETRAS, p. 120)



167

A despeito da desatualização das ementas em vigor, uma vez que um novo Projeto
Político Pedagógico está em fase de elaboração, é possível destacar que, para o novo PPP,
alguns dos conteúdos e metodologias acima descritos precisam de reformulação, como a
prática da conversação em latim, a versão do vernáculo para o latim e a conceitualização do
próprio termo “prática” de latim.

Seguindo a proposta de trabalho idealizada por Alceu Dias Lima e levada a cabo por
João Batista Toledo Prado e Haroldo Bruno, o que se propõe é o que se poderia chamar de
um ‘ensino linguístico do latim’:

Uma educação linguística pretende fazer adquirir (ou reforçar, no
caso da língua materna), por parte dos alunos, uma competência para
estabelecer comunicação com os falantes de uma determinada comunidade
linguística (...), ou seja, a competência de produzir e receber mensagens.

No caso do latim e de todas as línguas antigas, essa competência é
apenas receptiva, dada a ruptura espacial, temporal e linguística, havida
desde a morte de seu último falante legítimo. (...)

A competência receptiva destina-se, por sua vez, à compreensão da
única língua latina de que dispomos hoje em dia: o latim dos textos latinos.
(PRADO, 1992a, 33)

De modo que os dispositivos da conversação em latim e da versão de sentenças do
vernáculo para o latim percam seu sentido na medida em que se afastam dos textos originais
latinos. Outra questão é a enunciação em voz alta das frases latinas, a oralidade: por razões
didáticas é necessária em diversos momentos em sala de aula, entretanto, tais
performances13, como destaca Lima, são inconcebíveis uma vez que “nenhum estudioso
moderno poderia discriminar a pronúncia autêntica de um romano” (Lima, 1995, p. 51). Se
em sala de aula a oralização é necessária, essa prática fundamenta-se em um conhecimento
artificialmente forjado a partir de descrição metalinguística, e não parece sincero que seja
tomada como medida de avaliação direta como propõe a ementa em vigor.

IV. Da experiência em sala de aula.

O que se apresenta a seguir são relatos de atividades, executadas durante o segundo
semestre de 2014 na disciplina Língua Latina I, e que tiveram por motivação as questões
teóricas brevemente abordadas acima, bem como a discussão em curso entre os docentes de
latim e filologias da UFRR respeito das ementas para as disciplinas da área no novo PPP.

Iniciaram o semestre 14 alunos matriculados na disciplina, porém, antes do primeiro
mês, 4 alunos desistiram de seguir o curso por motivos alheios à disciplina. Assim, a turma
de Língua Latina I de 2014 contou com 10 alunos inscritos, sendo que, desses, 8 cursavam-
na por força da grade curricular da habilitação em Literatura, enquanto o restante escolheu o
latim como optativa.

Para o estudo dos tópicos morfossintáticos, foram escolhidos dois métodos que,
mesmo de modo fragmentado, já que a compra de qualquer um dos livros seria inviável para
os alunos, foram fundamentais para o desenvolvimento da disciplina. São eles: Latina
Essentia, elaborado pelo professor Antônio Martinez Rezende, e o Reading Latin de Peter V.
Jones, na sua tradução em português, Aprendendo Latim, elaborada pela equipe da Unicamp
liderada por Isabella Tardin Cardoso e Paulo Sergio Vasconcellos.

13 LIMA, 1995, p. 50.
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Aos estudos da gramática eram associadas leituras de artigos selecionados, cujos
assuntos variaram entre o estudo do latim, a inserção do latim como disciplina elementar do
curso de letras, bem como de literatura, à medida que autores e obras eram abordados em
sala de aula por demanda dos materiais didáticos. A cada semana ou quinzenalmente os
alunos levaram para casa, somadas aos exercícios de gramática, leituras complementares,
sobre as quais ora fizeram trabalhos escritos como resenha crítica ou fichamento, ora
ocuparam-se de debates em sala de aula, de forma que os alunos fossem avaliados pela
leitura crítica e postura reflexiva, além de realizarem avaliações em formato tradicional com
exercícios gramaticais e tradução de textos, com adaptações quando necessário, seguindo o
modelo de atividade proposto pelos métodos adotados.

Durante o semestre, a resposta dos alunos às leituras cujos temas abordados era
literatura sempre foi acima de satisfatória. Era evidente o interesse pela literatura, de modo
especial face à dificuldade com a gramática, por vezes agravada pela falta de domínio da
estrutura da própria língua materna.

V. Da gramática aos palcos.

A gramática e os exercícios da primeira seção do material Aprendendo Latim
exploram os seguintes tópicos gramaticais: formação da primeira e segunda conjugações do
presente do indicativo; os casos em latim, sua terminologia e significado; formação do
singular e plural; gêneros masculino, feminino e neutro; substantivos da primeira e segunda
declinações; e preposições. Dada a densidade do conteúdo, foram necessárias várias
semanas para atingir ao final da seção e, por vezes, foram acrescentados exercícios
complementares extraídos do material Latina Essentia.

Nessa primeira parte do material, o exercício dos tópicos gramaticais se deu com
base em textos que versavam a respeito da comédia de Plauto. Assim, durante as semanas
em que o trabalho pairou sobre a primeira seção do capítulo intitulado Plauto e a tradição
cômica romana, os alunos da disciplina aprofundaram seus estudos com a leitura de textos
sobre teatro e o gênero cômico14 e sobre Plauto15.

O teatro despertou o interesse dos alunos para os estudos do latim de tal modo que
aceitaram prontamente o convite para conhecer Plauto mais intimamente, o que se fez
propondo uma leitura completa da peça Os Menecmos. Para a escolha da tradução,
considerou-se a possibilidade de uma encenação da peça, assim elegeu-se o trabalho de
tradução e adaptação do professor da Unesp/Araraquara José Dejalma Dezotti, e as
atividades do Grupo Giz-en-Scène de leituras dramatizadas dessa mesma universidade como
inspiração. Os alunos deslumbraram-se com o texto e, para incitá-los ao projeto de
encenação da peça, a eles foi apresentado o vídeo16 de um dos trabalhos do Grupo Giz-en-
Scène, a leitura dramatizada de Um deus dormiu lá em casa17.

14 HUNTER, R. L. A Comédia Nova da Grécia e de Roma. Trad. Rodrigo T. Gonçalves et alii. Curitiba:
Editora da UFPR, 2010. (Capítulos selecionados)

15 CARDOSO, I. T. “Ilusão e engano em Plauto”, in: Cardoso, Z. A.; Duarte, A. S. (orgs). Estudos sobre o
teatro antigo. São Paulo: Alameda, 2010, pp. 95-126. PLAUTO. Comédias. Seleção, introdução, notas e
tradução direta do latim por Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 1978. (Capítulos selecionados)

16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TPPlHcfEzew&index=2&list=PL03B2C909DD
E919B3. Acesso em 15 de abril de 2015.

17 Um deus dormiu lá em casa é uma adaptação de uma das mais popularmente conhecidas peças de Plauto,
Anfitrião. Na peça, o deus Júpiter, tomado de amor por Alcmena, assume a aparência de seu marido, o
general Anfitrião, e, com o auxílio de Mercúrio, que por sua vez toma a forma de Sósia, escravo de
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A leitura da obra e o vídeo suscitaram, além da motivação para a montagem da peça,
discussões sobre o trabalho de estabelecimento do texto teatral, isto é, sobre a tradução e
adaptação do original latino, bem como sobre a cultura do teatro na Roma Antiga, de modo
que foi necessário complementar os estudos com textos e horas extras.

Foram selecionados artigos e/ou capítulos de livros sobre a sociedade romana que
abordavam desde a prática dos festivais de teatro até as técnicas antigas de encenação18, que
fundamentassem o estudo do teatro.

Também em sala de aula foram discutidas questões que envolviam as técnicas para a
elaboração do texto escolhido. Na Introdução19 à obra, Dezotti menciona os mecanismos de
que lançou mão para o estabelecimento dos textos da Coleção Giz-en-Scène: inclusão,
eliminação, modificação, “enxugamento”, adequação do nível da linguagem. Para cada um
desses processos, foram selecionados trechos do original latino e da tradução que
exemplificasse o trabalho e justificasse as escolhas do tradutor e, a esse trabalho,
acompanharam ainda leituras extras a respeito da tradição da tradução clássica20.

Uma dificuldade conflitante com a vontade de fazer um trabalho mais aprofundado é
encontrar tempo hábil para isso. Para dar continuidade ao estudo, durante dois meses as
aulas ministradas nas tardes de sábado, que inicialmente eram quinzenais, passaram a
acontecer semanalmente e quase sempre extrapolavam em mais de duas horas o horário
inicialmente previsto, com as atividades do teatro, sem que a vontade dos alunos
esmorecesse. As atividades com o texto teatral ficaram reservadas para os sábados, enquanto
os estudos gramaticais com os métodos Latina Essentia e Aprendendo Latim seguiam seu
curso nas aulas no meio da semana, embora, sempre que possível, sentenças plautinas eram
retiradas do original dos Menaechmi21 como exemplos de gramática. O projeto todo,
envolvendo as aulas teóricas, o estudo do texto, montagem e ensaios para a encenação,
durou cerca de dois meses e configurou-se de modo semelhante a um curso de extensão que,
dada à burocracia envolvida, acabou não se formalizando.

Determinados a montar a peça, os alunos buscaram o suporte do professor Francisco
Alves, que na Universidade é o responsável pela disciplina de Literatura Infanto-Juvenil,
mas que em projetos pessoais trabalha com teatro. O professor Francisco atendeu gentil e
prontamente à participação no projeto, dividindo com todos a sua vasta experiência com os
palcos. Fica singelamente registrado, aqui, o nosso ‘muito obrigado’ ao professor Francisco
por sua valiosa contribuição.

Anfitrião, desfruta dos encantos da amada naquela que se tornou, por obra do deus, a noite mais longa de
todos os tempos. Quando o verdadeiro Anfitrião retorna de viagem, no entanto, a confusão se instala no
palco. As referências mitológicas, a importância da peça dentro da obra de Plauto, a ocorrência do duplo
– fenômeno cômico que também ocorre em Os Menecmos –, e o brilhante trabalho do Grupo Giz-em-
Scène com a peça motivaram a escolha.

18 PEREIRA, M. H. da R. Estudos de história da cultura clássica: cultura romana. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984. v. 2. CIRIBELLI, M. C. O teatro romano e as comédias de Plauto. Rio de
Janeiro: Sette Letras, 1996. (Capítulos selecionados); BORNECQUE, H.; MORNET, D. Roma e os
romanos. Tradução de A. D. Lima. São Paulo: EPU, EDUSP, 1976. (Capítulos selecionados).

19 PLAUTO, 2002, p. 3
20 GONÇALVES, R. Comédia latina: a tradução como reescrita do gênero. Phaos, n. 9, 2009, p. 117-142.

CAMPOS, H. de. Da tradução como criação e como crítica. In: ______. Metalinguagem. Petrópolis:
Vozes, 1970. p. 21-38. VASCONCELLOS, P. S. A tradução poética e os estudos clássicos no Brasil de
hoje: algumas considerações. Scientia traductionis, n. 10, p. 68-79, 2011.

21 Texto original disponível em: http://www.thelatinlibrary.com/plautus/menaechmi.shtml. Acesso em:
Acesso em 15 de abril de 2015.
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A leitura dramatizada da peça Os Menecmos de Plauto, feita pelos alunos da
disciplina de Língua Latina I da UFRR, foi realizada no dia 22 de outubro de 2014 nas
dependências do Laboratório Imprimatur de Tradução (LABIM22), no Campus Paricarana da
Universidade Federal de Roraima. Foi o primeiro trabalho já registrado na UFRR realizado
nesses moldes. Para execução, o projeto contou com o apoio do LABIM, da Coordenação do
Curso de Letras e com a assistência técnica da Coordenação do Curso de Jornalismo e
Comunicação Visual da UFRR e da Rádio Universitária que filmou e gravou em mídia
digital a atividade.

Figura 1. Menecmo I e Vassourinha Figura 2. Elenco23

22 Site oficial: http://ufrr.br/labim/. Acesso em 19 de abril de 2015.
23 Por ordem, da esq. para a dir. da foto: Sarah da Silva Peixoto, Vassourinha; Histayllon Conceição dos

Santos, Menecmo I; Everton Oliveira Silva, Menecmo II; Carolina Dias Rocha, Erócia; Maria Dinalva
Lima Barroso, Cilindro; Elida Moreira Silva, Messênio; Victoria Borges Silva Chagas, Criada; Erika
Patricia Ferreira Alves, Esposa; Jorge Macêdo de Souza Filho, Velho; Deize de Lima Miranda, Médico.
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Conclusão

Paralelas às perspectivas do novo Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras da
UFRR, que se encontra em níveis adiantados de elaboração, têm-se estudado propostas, em
conjunto com os professores das áreas de Língua Portuguesa e Linguística, para a oferta de
um curso de curta duração de Gramática Normativa, cujo propósito é atender sobretudo ao
público ingressante, de modo a minimizar as dificuldades posteriores com as disciplinas de
Língua Portuguesa, Linguística e as da área de Latim.

Outra medida em debate com a Coordenação do Curso é a concessão de uma vaga de
monitoria para a área de língua latina e filologias. O projeto inicial é que o monitor venha a
desenvolver pesquisa individual na área de ensino de latim e filologia, coordenando pesquisa
com atendimento aos colegas de curso, para a solução de dúvidas e acompanhamento das
disciplinas da área que estiverem sendo ministradas.

Até onde pôde constar pesquisa prévia, a UFRR não produziu, até o momento,
pesquisa de nenhum nível, seja em orientação departamental, Iniciação Científica ou
Trabalho de Conclusão de Curso, na área de língua e literatura latinas. Ao revestir a
disciplina com novos ares e ânimos, teorias e práticas, o que se espera é fazer surgir no
aluno de Letras da UFRR o desejo de conhecer mais profundamente a língua de Plauto, mas
também a de Virgílio, Horácio, Cícero. E como atividade de extensão, o LABIM também
contará, em breve, com monitor de latim desenvolvendo pesquisa individual e atendendo à
demanda social.

Por mais que persista ainda hoje aquela tradição do ensino de latim que contemple
essa língua mais pelo louro individual, pelo prestígio acadêmico, ou “por puro saudosismo”,
para lembrar Cova (1982, p. 24), há já hoje uma série de novas experiências que relatam um
ensino de latim voltado para a formação de uma postura crítica e reflexiva do aluno frente a
essa língua viva do passado24. Essas experiências bem-sucedidas de ensino de latim, levadas
a cabo no exterior e de norte a sul do país, servem como fundamentação teórica e, ao mesmo
tempo, como um estímulo para se discutir com a devida profundidade o problema da
didática das línguas clássicas e, obviamente, o rumo das disciplinas de latim na UFRR.
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PERIPÉCIAS CLÁSSICAS

Michelle Bianca Santos Dantas1

Introdução

Fábulas, mitos, heróis... Estes temas são conhecidos por nós, mas pouco trabalhados
em sala de aula. Por isso nosso trabalho pretende discutir os desafios que estes textos
apresentam, seja a nível linguístico ou de prática pedagógica. A importância da leitura dos
clássicos é defendida por Italo Calvino, em Por que ler os clássicos?, e por Ana Maria
Machado, em Como e porque ler os clássicos universais desde cedo? Contudo, nas salas de
aula, constatamos pouco trabalho com eles, principalmente os clássicos greco-romanos.
Assim, além de discutirmos os desafios desse ensino, apontaremos sugestões de leituras e
propostas didáticas, para que o professor possa trabalhar os clássicos em sala de aula.

Para a realização de nosso trabalho, consideramos importante especificarmos o
sentido da palavra clássico que será utilizada muitas vezes no decorrer deste artigo. Sabemos
que há várias utilizações deste termo, inclusive, em nosso dia-a-dia, mas o que nos interessa
aqui é a representação deste termo em relação à produção literária realizada no período da
Antiguidade Clássica, que inicia em VIII a.C e vai até V d.C. Ao longo desses treze séculos,
temos a redescoberta da escrita, o desenvolvimento filosófico, literário e político pelos
gregos, como também a fundação de Roma, a expansão de seu império, e também uma vasta
e relevante produção artística e literária. Sendo assim, no momento em que citarmos textos
clássicos, estamos fazendo referência aos escritos literários dos gregos e dos romanos,
durante a Antiguidade Clássica. Só para ilustrar os grandes autores desse período, citamos os
romanos Virgílio, Ovídio, Sêneca, Plauto, Catulo, Horácio, Cícero entre outros. Já os
gregos, destacamos Homero, Hesíodo, Ésquilo, Eurípedes, Sófocles, Aristófanes, Safo entre
outros.

Tendo em vista a explicação dada acima sobre o termo clássico, podemos continuar
as reflexões sobre o presente trabalho. Este que acreditamos ser uma iniciativa valiosa para o
processo educacional do alunado como um todo, à medida que será oportunizado a ele o
contato com um texto literário clássico. Ou seja, o aluno irá ter a oportunidade, de ler,
conhecer e interpretar obras que além de possuírem relevância universal e atemporal, foram
também responsáveis por influenciar outros textos e autores que vieram ser também
consagrados como clássicos. Sendo assim, defendemos que o trabalho com esses textos na
escola venha contribuir para o ensino de Literatura como um todo, até porque sabemos que
muitos autores clássicos brasileiros, como Machado de Assis, Gonçalves Dias, Olavo Bilac,
Guimarães Rosa, foram inspirados pelos clássicos Greco-romano. Dessa forma, entendemos
que o conhecimento destes poderia também favorecer a leituras daqueles outros clássicos.

Também destacamos que o conhecimento da produção literária românica e helênica
pode vir auxiliar na realização de um trabalho interdisciplinar com matérias como História,
Geografia e Filosofia, já que essas obras possuem relevante riqueza etnográfica. A cultura
dos povos antigos, o modo de vida, os ritos, os mitos, os valores, os costumes, entre tantos
outros aspectos, poderia servir de elo interdisciplinar, ato que amplia e aprofunda o
conhecimento escolar.

Além de todos os benefícios citados acima, cremos que o ensino de textos clássicos
no Ensino Básico, possui como característica das mais significativas, o fato de propiciar ao
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aluno do Ensino Básico conhecer sua própria origem. E, quando o aluno conhece sua
origem, seu passado, ele tem a oportunidade de voltar-se para a sua própria história, e,
consequentemente, voltar-se para si mesmo, conhecer-se melhor, entender seu presente e
projetar o futuro. E, nesse ato de ressignificação do clássico, o passado faz-se presente e
perpetua-se no futuro, a partir do momento em que influencia mais uma geração de leitores,
escritores e cidadãos conhecedores e críticos de sua identidade.

Por tudo isso, aproveitamos a reflexão de Jorge Luís Borges, e invocamos para que
leiam este artigo e, ao final, abram e leiam as obras clássicas, pois, só assim, as palavras
farão sentido. Estou certa de que as estantes das bibliotecas estão cheias de obras clássicas,
mas, “dormindo”, elas não poderão significar, inspirar, mudar vidas, emocionar, enfim,
exercer poderes comuns a arte literária. Veja o que ele nos diz:

Pegar um livro e abri-lo guarda possibilidades do fato estético. O que são
as palavras dormindo num livro? O que são esses símbolos mortos? Nada,
absolutamente. O que é um livro se não o abrimos? Simplesmente um cubo
de papel e couro, com folhas; mas se o lemos acontece algo especial, creio
que muda a cada vez. (Jorge Luís Borges)

A fim de que possamos atingir o objetivo deste presente artigo, desenvolveremos
nossa discussão em três tópicos: no primeiro, explanamos sobre o questionamento Por que
estudar os clássicos no Ensino Básico?, no segundo, Desafios do Ensino com textos
clássicos, discorreremos sobre as possíveis dificuldades encontradas no percurso do
processo educativo, e, no terceiro, Peripécias clássicas, comentaremos sobre alguns
trabalhos realizados nas escolas do Vale do Mamanguape nos anos de 2013 e 2014.

4. Por que estudar os clássicos no ensino básico?

Inicio esta propensa resposta ao questionamento cima, ressaltando que ela deveria
ser, num modelo ideal de educação, desnecessária. Contudo, dentro de nosso quadro atual,
de pouca leitura, dentro e fora de sala de aula, essa pergunta acaba fazendo significativo
sentido, tendo em vista que os textos clássicos, por muitas vezes serem destacados como de
difícil compreensão, acabam sendo deixados de lado. Ou, quando são selecionados, já que
são clássicos, dizem muitos professores nas reuniões, o resultado acaba não sendo tão
proveitoso, seja por rejeição dos alunos, seja pela dificuldade de compreensão, ou pelo
pouco tempo disponível em sala de aula para o trabalho com um texto tão rico, com tantas
referências e símbolos. Essas dificuldades serão tratadas mais detalhadamente, no próximo
tópico, agora o que nos interessa é respondermos o porquê estudar os clássicos, tendo em
vista os desafios já citados.

Questionar o porquê de estudar os clássicos remete-nos a outra questão Por que ler?
Considero que a essa eu não preciso responder nada, pois, mesmo que na prática não
vejamos o exercício pleno da leitura, é sabido e, posso dizer, até inquestionável, a
importância da leitura, pois ela é capaz de fazermos escrever, conhecer e avaliar o mundo
que nos cerca. E obviamente concordo com a defesa da leitura integralmente. Mas o que me
incomoda é deparar-me, como professora de Língua e Literatura Clássica, com a questão:
Por que estudar os clássicos?. Reafirmo que essa pergunta e, consequentemente, sua
resposta, deveria ser de todo inútil. Mas encaramos o desafio e, para auxiliar-nos nessa
tentativa de reposta, utilizaremos duas obras intituladas Como e por que ler os clássicos
universais desde cedo?, de Ana Maria Machado, e Por que ler os clássicos?, de Italo
Calvino.
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Nessa busca em respondermos Por que estudar os clássicos no Ensino Básico?,
utilizaremos as ponderações de Ana Maria Machado, em sua obra Como e por que ler os
clássicos universais desde cedo?. A autora inicia sua exposição referindo-se a sua própria
experiência de leitura, destacando a primeira obra clássica que leu e marcou sua vida, foi o
Dom Quixote das crianças, uma adaptação feita por Monteiro Lobato, do livro de Miguel de
Cervantes. A partir daí, Ana Maria Machado (2002) cita célebres escritores que, ao dizerem
as obras que marcaram sua vida, remetem sempre aos clássicos. Por exemplo, ela cita
Clarice Linspector, que foi marcada pela leitura do clássico Reinações de Narizinho; Paulo
Mendes Campos, Alice no País das Maravilhas; o francês Roland Barthes, que ficou
fascinado com a descoberta, ainda na adolescência, da mitologia grega, entre outros.

Após explanar sobre o marco que os textos clássicos podem fazer na vida das
pessoas e de escritores consagrados, a autora foca na importância de se propiciar, desde a
infância, o contato com essas obras, mesmo que seja através de adaptações. Por isso enfatiza
“O primeiro contato com um clássico, na infância e na adolescência, não precisa ser com o
original. O ideal mesmo é a adaptação bem feita e atraente.” (MACHADO, 2002, p. 15).
Isso porque devemos considerar a maturidade da criança ou do adolescente no momento da
escolha do texto para ser trabalhado em sala de aula, vejamos:

Não estou propondo nem sugerindo que crianças e jovens se ponham a ler
filosofia, tragédias teatrais em sua forma original, poesia metafísica.
Nessas áreas e em várias outras, há obras maravilhosas, imprescindíveis,
enriquecedoras do espírito humano. Mas não estão ao alcance da
compreensão imatura da garotada. (MACHADO, 2002, p. 12)

Como vimos, a escritora deixa claro que devemos iniciar os jovens na leitura dos
clássicos de uma forma apropriada a seu nível cognitivo para apreensão da riqueza e, até
mesmo, da complexidade literária que eles possuem. Por isso ela sugere o uso de boas
adaptações como uma forma positiva de realizar essa iniciação. De todo modo, a ênfase do
texto está direcionada na necessidade de oportunizar aos jovens esse contato, pois esse seria
o ponto inicial para formação de leitores que, gradualmente, podem deixar as adaptações e
debruçar-se na leitura dos originais. Outro ponto que chamamos atenção é o de que a autora,
assim como Italo Calvino (2007), destaca o papel da escola e do professor em realizar esta
tarefa. Mas devemos observar também que o modo como a escola e/ou o professor realiza
esse processo será fundamental para o sucesso ou fracasso dos objetivos.

Segundo Ana Maria Machado (2002), devemos ter atenção com a escolha dos
textos/trechos clássicos, pois é importante que o próprio professor tenha entusiasmo, pois
esse sentimento ajudaria no despertar do aluno para essa mesma paixão. Assim, a seleção do
texto a ser trabalhado deve estar pautada, não apenas na temática ou na maturidade do aluno,
mais também na relação que o professor tem com esse texto, para que possa trabalhá-lo com
envolvimento, paixão. Ela afirma:

Se o leitor travar conhecimento com um bom número de narrativas
clássicas, desde pequeno, esses eventuais encontros com nossos mestres da
Língua Portuguesa terão boas probabilidades de vir a acontecer quase
naturalmente depois, no final da adolescência. E podem ser grandemente
ajudados na escola, por um bom professor que traga para sua classe trechos
escolhidos de algumas de suas leituras clássicas preferidas, das quais seja
capaz de falar com entusiasmo e paixão. (IDEM, p. 14)
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Os professores de Língua Portuguesa, há muito tempo, percebem que um dos
grandes desafios encontrados, na sua atuação docente, é o processo de formação de leitores.
E essa é uma discussão a que não aprofundaremos, pois existem muitas questões envolvidas
e que não são de ordem apenas escolar, mas também familiar e social. De todo modo,
fazendo um recorte deste panorama geral, em que a escola é apenas um núcleo de atuação
social, dentro de uma sociedade midiática e imagética, consideramos ser importante, sim, a
leitura orientada e planejada. Pois essa oportunidade poderá propiciar que outras
experiências de leituras venham a ser realizadas, até mesmo, voluntariosamente. E, neste
caso, a escola exerce papel fundamental e por isso é importante que sejam selecionados
textos diversos, com estruturas, temáticas, abordagens e suportes diversos, para que possam
atingir as mais diversas necessidades dos alunos.

Dentre as várias motivações que existem para que os livros clássicos sejam lidos e
apreciados, a autora cita o fato de “Clássico não é um livro antigo e fora de moda. É um
livro eterno e que não sai de moda.” (MACHADO, 2002, p. 15). E isso ocorre, porque são
textos atemporais, sem tempo e lugar definidos. Mesmo na sociedade de consumo em que
vivemos, em que tudo é tão efêmero e, muitas vezes, desnecessário, o clássico permanece.
Além do mais, a leitura de um clássico ou não, é um direito e um ato de resistência. Os
clássicos são parte da sociedade construída há milênios e nós, como parcela dessa sociedade,
temos o direito a ter acesso ao que nos pertence, e, nesse sentido, a autora afirma:

Assim, a minha reinvidicação de ler literatura (o que, evidentemente, inclui
os clássicos), porque é nosso direito, vem se somar uma determinação de
ler porque é uma forma de resistência. Esse patrimônio está sendo
acumulado há milênios, está a minha disposição, uma parte é minha e
ninguém tasca. (...) de boa qualidade, é evidente, porque já que há tanta
coisa atraente no mundo e tão pouco tempo para tudo, não vou desperdiçar
minha vida com bobagem. (IDEM, p. 19)

Seja enquanto direito, reinvindicação ou ato de prazer e deleite, não podemos negar a
importância dos textos clássicos Greco-romanos para a humanidade ocidental. E,
compreendendo tal situação, a autora destaca em sua obra um tópico para descrever algumas
histórias originais ou adaptadas que devem servir para a introdução das crianças e dos jovens
no universo da leitura. E a dedicação especial em tópico para discussão do legado grego,
deve-se ao fato de:

Guardada por tanto tempo e reconhecida como um tesouro da humanidade,
a cultura grega antiga sempre despertou o entusiasmo de leitores
apaixonados, em diferentes épocas históricas. São uma fonte inesgotável,
onde sempre podemos beber. Para muita gente, eles são os mais fascinantes
de todos os clássicos. Provavelmente, são os que mais marcaram toda a
cultura ocidental. (MACHADO, 2002, p. 26)

A partir das ponderações de Ana Maria Machado (20002) realizadas acima,
pariremos para discussão de Italo Calvino (20007), em Por que ler os clássicos?

Primeiramente, sabemos que as possibilidades de interpretação de um texto literário
são diversas, mas quando se trata de um texto clássico, verificamos que ele consolida-se
como atemporal. Sobre tal fato, Italo Calvino elucida-nos “Toda releitura de um clássico é
uma leitura de descoberta como a primeira.” (CALVINO, 2007, p.11), destacando o caráter
inesgotável das interpretações. Mesmo porque “Os clássicos são livros que, quanto mais
pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais se revelam novos,
inesperados, inéditos.” (IDEM, p. 12). E isso pode ser constato, através das teses,
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dissertações, artigos e livros que são lançados, anualmente, e que se detém em analisar obras
como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, compostas no século VI a.C; ou as tragédias gregas,
a épica de Virgílio, os poemas de Safo, enfim.

Outro fator essencial que os textos clássicos propiciam aos seus leitores é que eles
“chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de
si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente
na linguagem ou nos costumes).” (IBDEM). Essa riqueza cultural presente nos textos
clássicos é relevante, porque transporta-nos a conhecermos outros textos e outros registros
culturais. Por exemplo, ao lermos a Eneida, de Virgílio, temos a necessidade de recorrermos
a Ilíada e a Odisséia; do mesmo modo, ao lermos os poemas do latino Catulo, percebemos
uma estreita ligação com a poetiza grega Safo. Mas, como diz-nos Italo Calvino (2007), a
conexão dos clássicos não se dá apenas com outros textos ou autores, mas também com
outras culturas e linguagens. Sendo assim, num clássico como Satyricon, de Petrônio, temos
o registro da linguagem clássica e também da linguagem vulgar, através dos personagens de
baixa estirpe, além disso, observamos também as marcas culturais, ritualísticas, religiosas,
comportamentais entre outros.

Entre tantas ponderações acerca dos clássicos, Italo Calvino (2007) chama-nos
atenção ao destacar o papel da escola na formação de leitores capazes, não só de interpretar,
como também de vir, futuramente, a escolher os seus próprios clássicos. Por isso diz-nos
“(...) os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor. Exceto na escola:
a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos dentre
os quais (ou em relação aos quais) você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos.”
(CALVINO, 2007, p.13). Percebemos que o autor destaca o fato de que, apesar da leitura,
fora da escola, dever ser um ato voluntarioso, feito com afeto; no meio escolar, a leitura,
inclusive de clássicos, deve ser orientada e planejada pedagogicamente.

Assim, a escola exerce sua função de propiciar ao alunado os conhecimentos de
diversos gêneros textuais, para que ele possa vir a fazer suas próprias escolhas. Essa reflexão
de Calvino (2007) faz todo sentido, pois muitos alunos dizem até não gostar de clássicos,
mas porque nunca o leram e, se o fizeram, muitas vezes foi de forma não orientada,
planejada. Por exemplo, se passamos a leitura de uma epopeia, é necessário que seja feito
uma pesquisa das referências míticas. Também é importante dar algumas explicações sobre
a cultura, os costumes (o que pode ser trabalhado em conjunto com a disciplina de História),
para que o aluno possa compreender o texto de uma forma mais ampla.

O autor destaca que os clássicos formam uma espécie de genealogia, tendo em vista
as intertextualidades realizadas, demonstrando a riqueza textual, cultural e interpretativa. Por
isso ele afirma “Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos; mas quem leu
antes outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia.” (IDEM, p.13).

Estamos em pleno século XXI e, mesmo assim, o clássico persiste, encontramos nas
prateleiras das livrarias, nas estantes das bibliotecas, sempre há algum leitor, um filme
lançado com as guerras, amores, histórias e lendas gregas e romanas. Verificando tal
circunstância, Ítalo Calvino também define o clássico como “aquilo que persiste como
rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível.” (CALVINO, 2007, p. 15).
Ou seja, ele persiste através de tempos e lugares diferentes, pois, inevitavelmente,
recorremos aos clássicos para conhecermos a origem da Literatura, da História, da
Antropologia, Política, Filosofia, do Direito, Dramaturgia, Arquitetura, Medicina, enfim,
recorremos a eles, pois “os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos
(...).” (IDEM, p. 16). Sendo assim, considero que demos subsídio suficiente para que você
agora possa responder a pergunta Por que ler os clássicos no ensino básico? Acredito que a
explanação acima fez-nos perceber o quanto essas obras são valiosas, quanto perdemos em
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não lê-las, o quanto podem contribuir na educação dos jovens, enfim, o quanto poderiam ser
importantes em nossas vidas.

5. Desafios do ensino com textos clássicos

A proposta aqui defendida, que é o trabalho de leitura em sala de aula com textos
clássicos, enfrenta, inevitavelmente, alguns desafios. Para esse momento, convém
apontarmos dois. O primeiro refere-se a uma situação que não é específica do nosso objeto
em questão, pois se trata da falta do hábito de leitura, seja em sala ou, principalmente, fora
dela. Essa problemática é complexa e pode e deve ser amplamente discutida, mas, nesse
trabalho, daremos algumas considerações que corroboram com o nossos objetivos atuais.

Leitura e formação de leitor, em nosso país, ao invés de ser um processo natural,
caracteriza-se como um desafio. Na maioria das vezes, o ato de ler está associado a castigo,
a algo entediante, cansativo, sem graça ou até como solução para insônia. E várias pesquisas
são realizadas com o intuído de saber o porquê dessa falta de hábito com os textos escritos,
vejamos uma possível explicação para esse fato:

Segundo a pesquisadora Eni Orlandi, do Instituto de Estudos da
Linguagem da Unicamp, a preferência pela língua falada no Brasil não
estaria apenas ligada a um traço psicológico ou às altas taxas de
analfabetismo do país. “Minha tese é de que essa preferência vem do fato
de que convivemos durante séculos com 2 línguas: a portuguesa, usada nos
documentos, e a chamada língua geral (o tupi adaptado pelos jesuítas para
converter os índios), falada no dia-a-dia, dentro das casas”, diz Eni.
(Revista Superinteressante, setembro/2005)

De modo geral, apesar da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, ter instituído a
Política Nacional do Livro, percebemos que a leitura não se tornou ainda uma prática
relacionada ao prazer e ao hábito de muitos estudantes brasileiros. Grande parte da
população prefere passar o tempo disponível, assistindo televisão, do que lendo um livro.

O ato de ler, seja obra clássica ou não, sofre de certa impopularidade. E essa falta de
hábito prejudica o desenvolvimento da leitura, interpretação, escrita, mesmo porque, só
teremos prazer em ler um texto que compreendemos ou que buscamos compreender. Como
diz-nos Maria Helena “o homem é um ser pensante por natureza, mas sua capacidade de
raciocínio precisa de tanto treinamento quanto necessita seu físico para, por exemplo, tornar-
se um atleta.” (MARTINS, 1986, p. 84). Por tudo isso, destacamos a falta de leitura como
um desafio para nossa proposta, pois, se os alunos não leem textos de estética, linguagem e
estrutura mais simples, naturalmente, terá dificuldade de ler os clássicos, que são ricos em
intertextualidades, conhecimentos culturais, históricos e possuem linguagem exornada.

Mas, como todo desafio exige uma solução, observamos que ele impulsiona, ainda
mais, a necessidade e urgência que temos em trabalhar com os clássicos em sala de aula.
Essa seria uma boa oportunidade de conectar os alunos ao mundo da fantasia, mitologia e
aventuras. Pois, se o alunado não gosta de ler, é bem provável que gostem de filmes e jogos,
em que estão acostumados a ver minotauros, deuses, semideuses, sereias, entre outros.
Assim, o professor pode aproveitar aquilo que o aluno já conhece, através da televisão,
cinema, internet e jogos, para transportá-los aos livros clássicos, em que esses mitos podem
ser desvendados e aprofundados. E, nesse processo em que o professor tem o papel de
conduzir o aluno, destacamos também a importância da leitura por parte do professor. Este
deve ler, compreender, interpretar, selecionar, pesquisar, e, assim, planejar uma boa aula.
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Provavelmente, o trabalho não tem como ser bem-sucedido, se o professor escolhe um texto
que não conhece ou não gosta.

Outra solução que o trabalho com os textos clássicos nos favorece é o fato de que, se
o aluno não se interessa pela disciplina de Língua Portuguesa, é certo que goste de outra
como História, Geografia, Filosofia, Educação Física, enfim. E aí temos uma ótima
oportunidade para trabalhar a tão falada interdisciplinaridade. Por exemplo, você sabia que o
conteúdo História Antiga trata, justamente, das conquistas, derrotas e cultura do povo
Greco-romano? Sabia que a geografia do Mar Mediterrâneo, conquistado pelas Guerras
Púnicas, propiciou aos romanos dominarem o mundo? Sabia que o grego Tales de Mileto foi
o primeiro filósofo do Ocidente? Sabia que os Jogos Olímpicos surgiram em Olímpia,
cidade grega, e que eram jogos feitos em homenagem a Zeus? Bem, como pudemos ver, os
clássicos estão bem próximos de nós, até quando não os reconhecemos, e, além de tudo, são
uma valorosa fonte de sabedoria, cultura, história e arte.

Considerando que o primeiro desafio exposto já teve consideráveis opções de
soluções expostas, partamos para o segundo desafio. Este está relacionado à questão da
linguagem, dos textos originais Greco-romanos, das traduções e adaptações. Sabemos que os
textos clássicos foram, originalmente, escritos em Língua Grega ou Latina, portanto, as
leituras dos originais não são acessíveis aos professores e alunos de maneira geral. Por isso
existem as traduções que nos possibilitam conhecer essas grandes obras universais e existe
uma infinidade delas no mercado livreiro. Como sugestão para esse desafio, indicamos que o
professor selecione uma tradução acessível à maturidade do aluno. A depender do caso,
pode também ser utilizada uma boa adaptação.

Temos várias opções de traduções e adaptações que podemos adequar ao nosso
contexto escolar, assim, cabe a nós, professores, fazermos as escolas mais coerentes. Assim,
pudemos perceber que o segundo desafio aqui exposto, o da linguagem, tem como ser
solucionado, a partir da escolha de uma boa tradução ou adaptação, compatível com a
maturidade dos alunos. Vemos que não há justificativa para não trabalharmos os clássicos,
em sala de aula, e sim alternativas para que sejam realizados.

6. Peripécias clássicas
Em “As várias formas de ler os clássicos literários: uma proposta com adaptações”,

de Girlene Formiga (2011) temos importante informações que nortearam nossa perspectiva
de trabalho, vejamos:

Trata-se das adaptações dos clássicos, gênero que se verifica na Roma
Antiga no século I d.C, quando os retóricos se apropriavam de obras
clássicas integrais adaptando-as aos seus pupilos. (…) Nessa perspectiva,
vemos, pois, a grande contribuição da adaptação de textos literários, vista
como instrumento que concorre para a formação do gosto artístico dos
jovens leitores, preparando-os para serem consumidores das Belas-Letras.
(…), perspectiva com a qual podemos restabelecer a fé nas reescrituras
como textos que não substituem a obra integral, mas que, para uma
determinada época da vida do leitor, possibilita o acervo dos primeiros
contatos com a literatura universal.(…) Para a realização desse fenômeno,
são consideradas diferenças de natureza linguística, cultural, temporal,
espacial, e até ideológica, o que possibilita a produção de um outro texto,
permitindo a sobrevivência do ‘primeiro’, o integral; bem como promove a
valorização da cultura humana ao tentar garantir a leitura dessas obras por
meio de um outro artefato. (FORMIGA, 2011, p. 27-37).
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Nessa citação, destacaremos dois pontos essenciais: a adaptação não é um método
moderno e ela não substitui a obra original. Dessa maneira, utilizamos das adaptações como
início, meio, e não como fim. Ou seja, ela é a porta de entrada para uma nova perspectiva
cultural num contexto em que, sem ela, ficaria difícil ou inacessível de se atingir esse saber.
E por creditarmos fé nessa afirmação, baseamos nosso trabalho, quando necessário, no uso
de adaptações, sejam textuais, cinematográficos, teatrais, entre outros.

Ao longo das atuações em 2013 e 2014, o projeto foi executado por diferentes meios
e em diferentes contextos. Possuímos uma base: os textos clássicos greco-romanos,
adaptados ou não, mas as escolhas desses textos foram sendo feitas pelas turmas, pelos
bolsistas e voluntários, pelos materiais disponíveis e de melhor acesso, entre tantos outros
critérios. Vejamos os temas norteadores:

Nº Tema Série
2013 A Odisséia infanto-juvenil 6° ano
2013 Percy Jackson e o ladrão de raios 7° ano
2013 Games, leitura e mitologia 8º ano
2014 A Eneida infanto-juvenil 1º ano
2014 Hércules e seus doze trabalhos 8º ano
2014 Game Deus da Guerra 1º ano
2014 O mito de Apolo e Dafne, Metamorfoses, de Ovídio 6º ano
2014 Percy Jacson e o ladrão de raios 7 ° ano

A partir dos temas trabalhados, acreditamos que o nosso trabalho repercutiu
positivamente na formação acadêmica dos estudantes do Curso de Letras, à medida que
puderam aprofundar os conhecimentos acerca dos clássicos, vivenciarem a prática docente
(leitura/discussão de textos, elaboração de planos de aula, execução de estratégias didáticas),
assim também como semeou a leitura dos clássicos e motivou aos alunos do Ensino Básico
do Vale do Mamanguape a aventurem-se nos livros e em suas enriquecedoras histórias.
Durante o percurso, fizemos rodas de leitura, gravuras e figuração dos enredos lidos, vídeos,
diários de recriação dos mitos e tantas outras estratégias didáticas, a fim de que o lúdico
fizesse parte desse processo de introdução dos textos literários clássicos.

Ao longo do projeto, tivemos 3 bolsistas e 5 voluntários, todos regulemente
matriculados no Curso de Letras, da Universidade Federal da Paraíba, Campus IV, a saber:

- Francisco André Filho
- Gilberto Marinho de Aguiar
- Eduardo Fernandes da Silva
- Maria Amanda Ramos Barreto
- Milena Verissimo Barbosa
- Josefa Caroline Xavier da Silva

Embasados teoricamente e motivados pelo entusiasmo, levamos aos alunos das
escolas da Rede Municipal e Estadual do Vale do Mamanguape, conhecimentos sobre a
cultura e a riqueza literária que os gregos e os romanos nos legaram. E estamos certos de que
esse legado será de fundamental importância, um marco, na vida desses jovens que foram
oportunizados e que se interessaram por seguir buscando mais informações sobre. Vejamos
o que eles disseram:
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Alguns relatos
- “eu conheci muitas coisa nova nuca tinha coesido odisséia”
- “sim muitas senas ficarão marcadas e sempre vou lembrar”
- “Eu achei muito legal e interessante. Eu gostei muito desse projeto me

ensinou          a te corage e carate.”
- “Influenciam em quase tudo, porque tirando os monstros, a realidade é a

mesma, nós aqui enfrentamos os monstros das dificuldades na nossa vida”.
- “Eu já gostava de ler mas agora gosto ainda mais com esse projeto”.
- “primeiro Carol trouxe o filme daí que gostei do filme, fui procurar na

internet e agora estou lendo a duas semanas.”
- “Influenciou em muitas coisas, como o interesse em escrever histórias, se

interessar em mitologia grega como: o minotauro, satiros, meduza, fúria, nárias e
outros.”

- “Eu achei super importante porque ajudou a gente a aprender mais sobre os
clássicos e sobre o jogo.”

- “O projeto ajudou em muitas coisas até porque eu nem me interessava muito
pelo clássico agora eu já estou mais interessado...”

- “estamos muito inteligentes kkkk”
- “para mim a importancia é muito boa. Aprendi muitas coisas, e por sinal são

coisas boas que um dia vai ajudar no nosso futuro...”2

Como pudemos perceber, os alunos reconhecem que estiveram diante de uma rica
gama de conhecimento que será importante para eles no futuro, além do mais, alguns
passaram a ter a noção empírica do mito e sua intrínseca relação com a vida humana, algo
bastante diferenciado para o entendimento de um aluno do Ensino Fundamental. E esse
aprofundamento filosófico e abstrato da vida humana é propiciado pelos textos clássicos,
tendo em vista toda riqueza que esses textos possuem. Assim, com o nosso trabalho,
instigamos a leitura dos clássicos e a reflexão sobre a importância que eles possuem para o
nosso contexto dentro e fora dos muros da escola.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE LATIM:
EXPERIÊNCIAS DE MONITORIA
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Introdução
Os primeiros momentos do Latim em nossas terras ocorrerram quando os

portugueses chegaram ao Brasil, e a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha seguimos o
relato da primeira missa, conduzida por Frei Luís de Coimbra. Além de usos no domínio
eclesiástico e no domínio acadêmico, é possível que, em algum momento e para fins bem
específicos, o Latim possa ter servido de língua franca no Brasil1.

A língua latina foi uma disciplina obrigatória nas escolas até a década de 60 e passa a
ter, a partir dos dispositivos da primeira Lei das Diretrizes e Bases da Educação, um caráter
facultativo no currículo escolar. No entanto, permanece senmdo cultivado, basicamente nos
meios acadêmico e eclesiástico. Academicamente, o Latim é priorizado em alguns cursos de
Letras, no Brasil, para que os estudantes tenham acesso à história, à língua e à cultura que
estão na base da origem do português, mas, sobretudo para o acesso à leitura original das
obras que nos legaram os romanos.

Este trabalho objetiva, então, principalmente, dar notícias de nossas atividades
enquanto monitoras de disciplinas introdutórias de língua latina, estabelecendo, desde já, o
seu caráter de relato inicial sobre uma experiência didática, em um dos cursos brasileiros em
que a presença do latim ocorre como subsídio ao português.

Nossa experiência está focada nas propostas de atividades de ensino-aprendizagem
numa perspectiva atual, no âmbito universitário, a partir da aplicação da proposta
metodológica do Latinitas, de José Amarante, em projeto de monitoria desenvolvido para
estudantes da disciplina de Fundamentos da Língua Latina na UFS/Campus Prof. Alberto
Carvalho, em Itabaiana/SE.

Os alunos, nos cursos iniciais de Latim, geralmente apresentam dificuldades de
aprendizagem e assimilação dos conteúdos de Língua Latina. O acompanhamento das
especificidades de cada aluno apenas em sala de aula não é suficiente para sanar todas as
dificuldades dos discentes, sendo necessário o monitoramento aos iniciantes na disciplina. O
que anotamos aqui diz respeito ao nosso próprio processo de compreensão da língua e
esperamos que essas questões possam ser úteis a outros alunos que estão tendo seus
primeiros contatos com a língua (como autodidatas ou em experiências de monitoria).

 Graduandas do curso de Letras Português do Campus Universitário - Professor Alberto Carvalho/UFS.
Integrante do Projeto de Monitoria Voluntária dessa instituição, na disciplina Fundamentos de Língua
Latina, trabalhando com o Método Latinitas, de José Amarante, sob a orientação de Profª. Drª. Luciene
Lages Silva. E-mail: lages.ls@gmail.com

1 Cf., por exemplo, um relato sobre o uso pragmático do latim entre portugueses e holandeses no Brasil no
vídeo “Você tem notícia do latim?” (José Amarante, 2014). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=TN_QljVp4Eo
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1. Metodologia
A fundamentação teórica utilizada para a elaboração deste trabalho, como também

para o acompanhamento dos alunos no projeto de monitoria, foi o que se apresenta no
método Latinitas, Leitura de Textos em Língua Latina, de José Amarante (2015), que traz
uma proposta de ensino ancorada em uma abordagem textual, diferentemente do que muito
se fez no passado, quando grosso modo o estudo do latim se resumia ao estudo da gramática,
priorizando o método didático tradicional de ensino.

O método Latinitas possui sua composição estrutural voltada ao ensino-
aprendizagem e (re)conhecimento da importância da língua latina, a partir da valorização da
relação entre língua e cultura, de forma que história, literatura e cultura contribuem para a
criar uma identidade para a disciplina língua latina, com o estudo da morfologia, fonologia e
gramática latina através de textos.

Nosso trabalho prático, enquanto monitoras, se centrou no estudo do gênero fábulas
mitológicas e aplicação de atividades complementares relacionadas às unidades do método
em que o gênero é tratado. Assim, estabelecemos como objetivo um trabalho que levasse o
aluno a traduzir os textos em Latim, não apenas fixando declinações e casos, mas
aprendendo de fato como funciona o uso dessa língua na tradução para o português, de
textos de base mitológica.

Como estudantes iniciantes de latim, também nos deparamos com nossas próprias
dificuldades para o entendimento da língua. Diferentemente de outras línguas que possuem
suas funções gramaticais determinadas pela posição que a palavra ocupa na frase, o Latim
tem suas funções determinadas pelos casos, e com suas palavras distribuídas em declinações.
Dizemos, por isso, que o latim é uma língua de casos. O Latim possui seis casos
(nominativo, genitivo, ablativo, acusativo, dativo e vocativo), cinco declinações e três
gêneros (feminino, masculino e neutro, este último inexistente no português).

No método, os casos estão associados à nomenclatura gramatical da língua
portuguesa. O caso nominativo desempenha a função de sujeito ou predicativo do sujeito; o
genitivo, de adjunto adnominal restritivo; o acusativo, de objeto direto ou, também, um
adjunto circunstancial regido por preposição (havendo casos em que a preposição é
dispensada); o dativo tem a função de objeto indireto; o ablativo, de adjunto adverbial e, o
vocativo tem a mesma funcionalidade como no português, utilizado para chamamento ou
aclamação. A partir da abordagem metodológica esses aspectos gramaticais vão sendo
ampliados e compreendidos em seu uso nos textos.

Para a tradução de um texto latino, ao estudante iniciante, são necessárias, desse
modo, associações entre os casos das palavras, sua declinação e o modo como elas estão
dicionarizadas. Dentro desse contexto, quando o aluno se depara – no início – com um texto
em latim, uma tabela de declinações, um vocabulário, ele encontra suas primeiras
dificuldades: juntar a interpretação de um texto latino às utilidades gramaticais, funções e
significados possíveis dos termos. Dessa maneira, o monitor da disciplina contribui para
tentar levar o aluno ao entendimento do conteúdo, tirando-lhes as dúvidas que nas aulas
regulares com a docente não encontram tempo suficiente para serem resolvidas
individualmente.

Durante as aulas com a docente, os alunos eram preparados e estimulados a realizar,
antes da tradução, uma leitura dos textos em latim, e, assim, passavam a compreender não
somente a parte estrutural da língua, como também a área fonológica.

Fazendo um detalhamento de como o método Latinitas foi estruturado, tem-se que,
nas unidades didáticas, inicialmente, era apresentada a fábula mitológica associada às
iconografias. Nesse ponto, era possível trabalhar a leitura do texto em língua latina, na
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sequência, situava-se o autor da fábula em questão em um determinado período da história,
somado a um vocabulário prévio que seria utilizado para a tradução do texto.

Na parte denominada “Compreensão”, o aluno era levado à interpretação da fábula e
ao contato com a escrita em latim no momento que estruturava suas respostas. A parte
intitulada “Salvar como” seleciona dentro do texto palavras que o aprendiz irá utilizar em
outros textos e, assim, levá-lo à memorização. Na realidade, toda estrutura do método vem
colaborar para o aprendizado do aluno, fazendo-o compreender a língua e, não somente,
apresentar uma assimilação parcial do conteúdo interpretativo e gramatical.

Essa abordagem metodológica do Latinitas (2015) está integrada ao novo olhar que
se deve traçar sobre o ensino do latim na atualidade, pois vão surgindo, no decorrer dos
anos, outras formas de aprimoramento no ensino, tanto escolar quanto no meio acadêmico,
em diversas áreas do conhecimento, e nesse viés, há a necessidade do ensino da língua latina
se adequar a essas mudanças, saindo do conservadorismo didático e buscando métodos de
aprendizagem mais eficazes para aguçar a curiosidade de acadêmicos ou estudiosos.

2. Experiências de Monitoria: Língua Latina
A motivação na monitoria surgiu, antes de qualquer coisa, pelo interesse em

conhecer mais a fundo os usos da língua latina. Os seis meses frequentando as aulas
regulares da disciplina de Fundamentos de Língua Latina foram muito instigantes, aguçaram
a curiosidade através da elaboração da linguagem do método Latinitas, da perspectiva da
gramática e da proposta de tradução de textos latinos, estes bem selecionados para a
aquisição dos casos e declinações das palavras e dos usos dos tempos verbais.

Também atraiu o nosso interesse as iconografias utilizadas nos textos a serem
traduzidos. Em geral, certos temas clássicos são apresentados superficialmente nas
disciplinas de literatura, no curso de letras, mas no método há a perspectiva da educação do
olhar, do ensino pela arte e pela cultura. Assim, as imagens, no Latinitas, trazem pistas que
informam aos alunos sobre o tema que a fábula mitológica retratará, mesmo que essa
iconografia não corresponda à época em que esses textos foram escritos ou criados, podendo
ser de artistas mais modernos, mas sem deixar de lado a ligação dessa iconografia com a
proposta temática das fábulas.

A monitoria foi vista como uma possibilidade efetiva de conhecer mais
profundamente a utilidade do Latinitas para o ensino de língua latina, além de favorecer a
iniciação à experiência de docência. Nessa experiência, se destacam as dificuldades
enfrentadas pelos estudantes ao se depararem com uma disciplina que, para muitos, era
inexistente em nossa herança linguística, já que chegamos à conclusão que 99% dos
estudantes em nossa realidade não sabiam absolutamente nada sobre a disciplina que iriam
cursar no Ensino Superior de Letras - Português.

Apesar de os textos do método apresentar palavras de todas as declinações, cada uma
é estudada em separado. Assim, o primeiro contato com a língua inicia-se com a
familiarização com as primeiras declinações, com os casos nominativo, genitivo, acusativo e
dativo, pois formam a base da estrutura de uma frase, sujeito e objetos diretos e indiretos; o
genitivo se explica por ser o caso gerador da palavra, de onde tiramos a raiz. Na tradução do
texto de latim para o português, havia muitas incompreensões por parte dos alunos, para
formular a interpretação das fábulas, ao fazerem uso de suas tabelas de declinações, ao
associar a apresentação de casos e suas declinações à função de cada palavra latina do texto.

Até obter mais contato com a tabela, os estudantes passavam a traduzir de maneira
mais próxima a uma interpretação individual, se esquivando da associação descrita acima,
vejamos o exemplo: Iupĭter Amphitryonem simulauit (Júpiter simulou Anfitrião).
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Nominativo Genitivo Acusativo Dativo Ablativo Vocativo
Iupĭter Iouis -im/em -i -i/e = Nominativo
Amphitryion -onis -im/em -i -i/e = Nominativo
Tabela 1

Ao iniciar o trabalho, o aluno em geral checa as formas dicionarizadas, observando a
sequência: nominativo e genitivo; o aluno deve verificar na tabela as terminações das
declinações que correspondem ao genitivo e depois, ao nominativo e, assim, confirmar na
tabela a qual declinação pertence a palavra; para traduzir um termo, ele também que se
atentar ao gênero e ao número. Identifica-se, então, a função sintática que a palavra ocupa na
frase.

Então, o aluno poderia traduzir de forma errônea, por não se atentar a essas estruturas
gramaticais. Na tabela acima, pela terminação, os nomes são da terceira declinação, gênero
masculino, a função dependerá da terminação exposta na frase. Iupĭter é nominativo, o
sujeito na frase, e Amphitryionem, acusativo, o objeto direto, caso fosse interpretado assim,
Anfitrião simulou Júpiter, o aluno não estaria buscando a interpretação adequada ao texto
em que se insere essa frase, portanto haveria um comprometimento da tradução de todo o
texto da fábula mitológica em latim.

No caso do verbo, deve-se ter cuidado também com os tempos no infectum, ação
inacabada, e no perfectum, ação concluída. Dessa forma, a tradução dos verbos deve refletir
essa formação. Por exemplo: simulauit, que está no pretérito perfeito do indicativo, com a
estrutura do perfectum, na terceira pessoa do singular, traduz-se (ele) simulou.

No dicionário esse verbo aparece: simŭlo, -as, -are, simulaui; sendo os três primeiros
correspondentes ao infectum, respectivamente ao radical da 1ª e 2ª pessoas do presente, o
terceiro a terminação do infinitivo e, a última é o radical do perfectum, que se refere aos
tempos do pretérito perfeito, mais-que-perfeito e futuro perfeito.

As dificuldades dos alunos começam na conjugação dos tempos verbais da gramática
da língua portuguesa. Ao observarem o verbo latino não identificam, inicialmente, se este
corresponde ao radical do infectum ou do perfectum, e seguem direto para as terminações na
tabela de verbos. No início, não prestam atenção a detalhes da morfologia verbal e
encontram dificuldades também em realmente compreender as conjugações em português.
As dificuldades são ainda maiores, para os estudantes iniciantes, principalmente nas
conjugações de verbos irregulares, como o verbo sum (estar, ser, existir) ou seu derivado
possum (poder).

Outra dificuldade inicial que observamos está em saber, em certos tempos verbais, a
diferenciação entre um verbo conjugado ou um infinitivo, como em: terreo, -es, -ere, -terrui
(aterrorizar), pois ao conjugar qualquer verbo na terceira pessoa do plural do pretérito
perfeito do indicativo, o mesmo pode apresentar as terminações -erunt ou -ēre. Assim,
conjugado o verbo aterrorizar em latim, tem-se terruere/terruerunt; sendo o que diferencia
o infinitivo do verbo conjugado é a observação do radical, que não estará no infinitivo
quando o mesmo se referir ao radical do perfectum.

Há nomes especiais em que o radical do nominativo se diferencia do genitivo, e ao
serem declinados os alunos tem dificuldades. Como já se sabe, no dicionário a palavra é
enunciada pelo nominativo seguido do genitivo, e os demais casos como ficam? Essa é uma
das dúvidas dos alunos, então, é necessária uma grande atenção ao genitivo, não apenas para
perceber a declinação da palavra como também para observar as possíveis diferenças
temáticas entre nominativo e genitivo. Atentos a isso, os alunos podem declinar a palavra
seguindo a raiz do genitivo, a qual, nem sempre será a mesma do nominativo (já que o
nominativo costuma ter perdas fonéticas importantes que ocasionam dessemelhanças com o
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genitivo). Respeitando essa particularidade, os demais casos acompanham o radical do
genitivo, como nos exemplos: ager, -gri (campo) e liber, -libri (livro), ambos da segunda
declinação.

Singular Plural Singular Plural
Nominativo ager agri liber libri
Genitivo agri agrorum libri librorum
Acusativo agrum agros librum libros
Dativo agro agris libro libris
Ablativo agro agris libro libris
Vocativo ager agri liber libri

Tabela 2: Casos e declinações

Em relação à leitura, os alunos precisam de uma atenção aos fonemas latinos, mas
não só a eles. Evidentemente, por não terem o hábito da leitura em latim, os estudantes não
se atentam a também particularidades fonológicas da língua. Por exemplo, é comum não se
atentarem ao funcionamento das vogais breves e longas, como incĭdo, com o ĭ (i breve),
significa eu caio; incīdo, com o ī (i longo), significa eu golpeio. Neste caso, não só os
siginificados são diferentes, os alunos ainda têm que se atentar à diferença quanto à
pronúncia de certas letras no português, que nem sempre são iguais na pronúncia
reconstituída do latim. Em Cicěro, angělus, musa, maxĭme, qui, as letras tem as seguintes
sonorizações: C /k/, G /g /, Q /k /, S /s/, X /ks/.

Outro ponto interessante a discutir sobre as percepções dos alunos iniciantes na
disciplina está em tentarem modificar, sem perceber, a estrutura da leitura interpretativa
latina para obter uma coerência textual, no ato da leitura, dadas as dificuldades iniciais, mais
próxima de um sentido que imaginam que certos termos teriam no português. Por exemplo,
na frase: cui reginae Amazonis balteum detraxit (a esta rainha Amazona arrancou o
cinturão), muitos dos alunos, para não causar “estranhamento” na leitura, adequou a frase
sem perceber, retirando a palavra cui (pron. rel.; a esta) e, acrescentando no lugar dessa a
preposição da, traduzindo por “arrancou o cinturão da rainha Amazona”. Assim, os
estudantes modificaram a estrutura original do texto latino, ao excluir a tradução da palavra
cui.

O exemplo, já utilizado mais acima, Iupĭter Amphitryonem simulauit (Júpiter
simulou Anfitrião), na tradução de alguns alunos ficou “Júpiter simulou ser o Anfitrião”,
incluindo na tradução o verbo de ligação, ser, que não faz parte da composição da frase em
latim (nem sempre isso representa problemas, mas é preferível, a nosso ver, que o estudante
iniciante busque observar atentamente a estrutura latina, somente depois devem partir para
traduções mais livres). Isso se deve pelo fato do verbo simulauit no português significar,
tomar a aparência de, simular, o que subtende, sobretudo na linguagem falada do português,
ser outra pessoa.

O dicionário de latim, para as outras classes gramaticais, como advérbios e adjetivos,
segue uma forma diferenciada de enunciação, diferente da forma como os substantivos são
enunciados (com nominativo e genitivo) ou , mais ainda, da forma como os verbos se
enunciam. No caso do advérbio, é invariável, e do adjetivo, sua dicionarização enuncia,
respectivamente, masculino, feminino e neutro. Exemplo:

abiectiis, -a, -um (ou abiectus). I — Part.
pass. De abiicio. II — Adj.: 1) Baixo, abjeto (Cíc.
Mil. 47). 2) Abatido, desanimado, sem coragem (Cíc.
Lae. 59). Na língua da retórica: 3) Banal, sem relevo.

aliquāmdiu (aliquāndíu), adv.
Durante algum tempo, por algum tempo
(Cíc. Ac. 1, 12).

Tabela 3: dicionarização de adjetivo e advérbio, respectivamente
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Já o dicionário de português não traz essas particularidades, então, os alunos tiveram
dificuldades, no início, em se familiarizar com essa estrutura de dicionário.

O uso da tabela, do dicionário e, consequentemente, da tradução exigem atenção dos
alunos, pois, assim como cada local tem sua maneira de transmitir sua cultura e sua história,
adquirir o conhecimento de uma língua também traz uma adequação ao seu uso efetivo.
Então, é necessário que o iniciante de língua latina se adeque as concepções estruturais dessa
língua para que seu uso ocorra de maneira efetiva, principalmente na tradução de obras no
original, no decorrer do contato sistemático com a língua.

Conclusões
As experiências de monitoria foram fundamentais para ampliar o conhecimento e o

contato com a língua latina, além de servir como um modo de obter uma iniciação à
docência antes de enfrentar a realidade educacional fora do ambiente acadêmico.

Como estudantes do curso de Letras de Vernáculas, temos a necessidade de buscar
conhecimentos em diversas áreas afins e campos de atuação que promovam nosso
desenvolvimento discente. Sendo a monitoria, assim como os projetos de extensão, de
pesquisa e de iniciação à docência, uma das oportunidades de interagir com outras áreas seja
da língua e cultura, da literatura ou da língua e literatura.

Estudar o latim e optar pelo mesmo como foco de interesse de uma monitoria foi
uma consequência da experiência que tivemos como alunas, num curso de Fundamentos de
Língua Latina, a partir do método Latinitas, Leitura de Textos em Língua Latina, de José
Amarante (2015), que põe em foco a necessidade de reformular o aprendizado dessa língua e
de fazê-lo acompanhar as transformações educacionais atuais.

O método mostra que é possível trabalhar com a gramática não partindo apenas da
memorização dos conceitos gramaticais, mas da leitura de textos, que por sua vez consolida
os conhecimentos gramaticais latinos. Dessa maneira o aluno desenvolve a aprendizagem de
forma mais profunda, fazendo com que o aluno aprenda o latim e não apenas memorize as
regras de declinações e os casos.

Por fim, a prática nas traduções de textos latinos nos faz conhecer a cultura
linguística e literária latinas, através do ensino e aprendizagem do latim no ensino superior,
consequentemente leva os alunos em formação acadêmica a permanecerem estudando essa
língua e transmitindo seu conhecimento a outros estudantes, que podem ser futuros
estudiosos interessados nessa área.
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LATINIZANDO EM SALA DE AULA

Michelle Bianca Santos Dantas1

Introdução

Quando eu era menino, achava o Latim tedioso. Só
depois de adulto debrucei-me sobre a língua e
compreendi sua importância para o domínio do
Português. Todos deveriam aprendê-la. Não é uma
questão de gostar ou não. É uma necessidade. (Jô Soares)

Apesar da Língua Latina possuir extrema relevância na formação cultural e
intelectual do indivíduo, algumas normatizações da Lei de Diretrizes e Bases da
educação, acabou por praticamente eliminar o seu ensino na Educação Básica e
diminuir a sua presença nas instituições de Ensino Superior. Nos últimos anos, vários
pesquisadores procuram dedicar-se na (re) valorização dessa língua e na investigação de
propostas educacionais e métodos de ensino, a fim de mudarmos esse quadro.

Ao longo dos anos, trabalho nacionais e internacionais são publicados, a partir
da motivação da temática latinista. Assim, um artigo de 1979 da educadora Nancy
Mavrogenes, que apareceu na revista acadêmica Phi Delta Kappan, destaca uma
pesquisa que comprovou que mais de quatro mil alunos de quarto, quinto e sexto graus,
que receberam lições diárias de latim, de quinze a vinte minutos, apresentaram
desempenho avançado em diversas habilidades e contextos diferentes. Um outro grupo
de alunos, das mesmas séries, mas que não tiveram os estudos do latim, apresentou
desempenho bem abaixo do grupo latinizado.

Reportagens jornalísticas e blog na internet também passaram a destacar os
impactos que o ensino do Latim está ocasionando nas escolas secundaristas do Brasil,
principalmente após descobrirem que a escola com a segunda nota maior nacional no
ENEM veio de uma instituição que tem, entre outras disciplinas, o latim em sua grade
curricular. Ou seja, mesmo após a Lei de diretrizes e Bases da Educação, em 1962, ter
posto o ensino dessa língua como facultativo, a Escola Dom Barreto, de Teresina
(Piauí), mantém o ensino do Latim e ganhou destaque com o excelente desempenho no
ENEM. Além desse cenário nacional, na Europa, nos Estados Unidos e em tantos outros
países, os educadores têm observados as consequências positivas que o Latim traz para
o desempenho dos alunos. Vejamos as citações abaixo:

O Estado do Piauí, que tem um dos piores índices na
classificação geral do exame, conseguiu emplacar dois colégios
privados entre as 10 melhores escolas do País. (...) A escola, que pela
terceira vez conquistou a segunda posição no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), com média de 754,13 pontos, tem disciplinas
de latim e xadrez no currículo dos alunos. (13/09/2011, Portal Terra)

A “língua morta” é o terceiro idioma estrangeiro mais
estudado nas escolas alemãs, atrás do inglês e do francês. Defensores
dizem que o latim estimula o pensamento lógico e facilita o

1 Professora de Língua e Literatura Latina da Universidade Federal da Paraíba.
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aprendizado de novas línguas. (...) O estudo do latim está em alta nas
escolas da Alemanha. O idioma de Ovídio é a terceira língua
estrangeira mais estudada no país, atrás apenas do inglês e do francês.
Cerca de 800 mil jovens alemães aprendem latim. Mas para ela e
outros amantes do latim, o antigo idioma é muito mais do que uma
base para aprender novas línguas, estimular o pensamento lógico ou a
disciplina no aprendizado: “É uma parte de nossa cultura que nos leva
de volta às nossas raízes”, afirma. (19/09/2012, Deutsche Welle)

Apesar das circunstâncias em contrário, Josafá Inácio ainda
alimenta o sonho de que o Latim voltará a ser ensinado um dia no
Ensino Médio, juntamente com Sociologia e Filosofia, também
excluídas do currículo dessas escolas. (...) Um exemplo disso, atesta, é
que pelo menos 90% das palavras do nosso vocábulo são originárias
do Latim. “Mãe vem do latim mater, fraternal, de frater, que é irmão;
manual, de manus, que é mão; secundário, que vem de segundo e que
se origina do latim secundus”, aponta Josafá Inácio. O professor
também defende que o estudo do Latim facilita a compreensão do
Português. (11/04/2002, O mossoroense)

O latim é uma língua exigente. Para se compreender um texto
latino é necessário explorar, decompor e analisar as suas frases, mas
também é preciso saber sintetizar as ideias condutoras do todo para
não perder o sentido geral; entender um texto em latim exige o treino
e interiorização de métodos de leitura analítica, contextualizada e
assistida por um firme domínio da gramática. A procura, paciente e
criativa, do exato vocábulo alemão, que traduza tão fidedignamente
quanto possível a palavra latina, habitua os alunos a consultar
dicionários e a refletir sobre a polissemia das palavras, o que contribui
para a expansão do seu vocabulário materno ativo com conhecimentos
de raiz. (...) Parece que muitos (pais e alunos, professores e
responsáveis pelo ensino) entendem o latim como uma disciplina que
alicerça um consistente fundo (gramatical e) cultural com que a
formação e a instrução liceais alemãs devem/deveriam apetrechar os
seus alunos. Alunos que, ao qualificarem-se para o estudo
universitário, serão os futuros guardiões do património (linguístico e)
cultural e os potenciais investigadores que asseguram e desenvolvem a
riqueza e a diversidade cultural, tecnológica e científica da Alemanha
e da Europa. (30/10/2010, Blog De Rerum Natura)

Como pudemos perceber com a leitura acima, muitas são as reflexões acerca da
contribuição do latim para o aprendizado e desenvolvimento cognitivo dos jovens.
Desse modo, pretendemos com o nosso artigo “Latinizando em sala de aula”, discutir
sobre as contribuições para a ampliação reflexiva e cultural que esse conhecimento pode
propiciar aos alunos do Ensino Básico do Vale do Mamanguape.

É importante destacarmos ainda que o Latim, além de ser a Língua Mãe da nossa
Língua Portuguesa, também originou outra disciplina obrigatória no currículo dos
alunos secundaristas, o Espanhol. Além do mais, o inglês, apesar de não ter sido
originado pelo Latim, também teve forte influência. Vejamos a citação abaixo para
compreendermos a relevância do Latim para o estudo linguístico:

Conhecer sua estrutura e seu funcionamento, a produtividade de suas
raízes, de seus prefixos e sufixos, faz-nos deslindar melhor verdadeiro
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significado das palavras em português, isto é, seu étimo. Facilita, além
disso, na aprendizagem de outras línguas românicas: espanhol,
francês, italiano, romeno. O inglês, apesar de não ser derivado do
latim, participou da mesma força unificadora. Mesmo línguas
distantes, como o alemão e o russo não se revelaram indiferentes ao
latim. Em latim, o comandante se diz dux, donde o português duque, o
italiano duce, o veneziano doge. Ora dux vem do verbo duco “aquele
que puxa, isto é, que conduz”. O mesmo se vê, como empréstimo, no
inglês duke e, por decalque, no alemão: Herzog “aquele que puxa
(radical do verbo herziehen)”, donde, “duque”. (VIARO, p.10, 1999)

Nesse nosso percurso de levantar dados e pesquisas sobre a importância do
ensino do Latim, podemos também destacar a posição de diversos intelectuais, que cedo
ou tarde, perceberam o quanto o conhecimento do Latim, sua história e sua cultura, são
relevantes para a formação educacional, social e cultural do indivíduo. Inclusive, boa
parte da razão pela qual o Latim foi retirado do currículo escolar, deve-se ao fato da
prática escolar centralizar-se apenas na estrutura linguística, sem considerar aspectos tão
relevantes como os fatores contextuais, históricos e artísticos, que compõe a riqueza
dessa língua clássica. Seguem abaixo algumas considerações de grandes nomes da
ciência mundial, da Literatura Brasileira, entre outras áreas:

O Latim é uma fonte inesgotável à qual recorro para conseguir a
substância verbal de minhas poesias. É um tesouro de que ninguém
que fale uma língua neolatina, como nós, brasileiros, deveria
prescindir. Lidar com o Português sem conhecer o Latim é como viver
sem conhecer a História. (Haroldo de Campos)

Duas disciplinas são absolutamente necessárias para quem quiser
desenvolver espírito claro e penetrante: Geometria e Latim. (Matemático
italiano Giácomo Albanese)

Sem muito Latim é impossível entender um pouco de
Português. (Filólogo Augusto Magne)

Antes de mais nada, é preciso aprender a pensar; e para pensar
certo é preciso acreditar no poder das humanidades: Latim e Grego.

(General Eisenhower, ex-presidente norte-americano)

Assim, devido ao crescente interesse pelo estudo do Latim, editoras
internacionais publicaram obras como O Pequeno Príncipe, Harry Potter, Asterix,
Ursinho Pooh e até mesmo revistas do Pato Donald traduzidos de suas línguas originais
para a Língua Latina. Inclusive, o Harry Portter possue os dois primeiros volumes em
Latim, o Harrius Potter et Philosophi Lapis e o Harrius Potter et Camera Secretorum.
Outro fato que mostra a renovação dos interesses latinistas, é o fato de grande parte das
bandas de rock alemãs usarem o idioma de Virgílio para composição de suas músicas, a
exemplo da Saltatio Mortis.

Há também um jornal on line, o Efemeris, que, diariamente, publica notícias
mundiais escritas em latim. E nessa perspectiva de aliar as novas tecnologias ao ensino
e divulgação do latim, temos também a opção do idioma do Facebook em latim, assim
também como o Google tradutor tem como opção de tradução e áudio a Língua Latina.
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Para que possamos compreender a relevância do artigo em questão,
desenvolveremos abaixo dois tópicos: O Ensino do Latim no Brasil: breve histórico e
Latinizando em sala de aula: algumas reflexões.

O Ensino do Latim no Brasil: breve histórico

Segundo Thaís Fernandes (2010), a Língua Latina começou a ser ensinada no
Brasil, no período de 1549 a 1759, sob a responsabilidade da Companhia de Jesus e,
com a expulsão da ordem jesuítica, seu ensino passou a ser desorganizado e restrito a
seminários e poucas escolas. Em 1772, as cadeiras régias do secundário foram
organizadas e estabeleceu-se como disciplinas o Latim e o Grego. Em 1837, foi fundado
o Colégio Pedro II, estabelecendo-se, no Rio de Janeiro, como a escola-modelo, sendo
assim, apesar de em 1891 um decreto oficial ter reduzido o estudo do latim no curso
secundarista de sete para cinco anos, o Pedro II não aderiu a tal ordem.

A partir das instalações de universidades, os estudos latinos passaram a
progredir e, em 1942 surgiu a Lei Capanema. Esta foi decisiva para o ensino de Latim
no Brasil, pois ampliou de cinco para sete anos o ensino do Latim, que outrora fora
reduzido. Nesse período, houve também um aumento nas publicações de artigos, livros
didáticos e traduções latinas. E a Lei Capanema que poderia ter melhorado o ensino
dessa língua clássica, acabou por não atingir seus propósitos, pois não havia professores
suficientemente habilitados, o que gerou uma queda na qualidade do ensino.

Outro marco do Ensino do Latim no Brasil foi a já citada Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, que, em 1962, facultou sua prática educativa nas escolas
secundaristas, fazendo com que seu estudo ficasse limitado ao Ensino Superior, através
de disciplinas obrigatórias e/ou opcionais, principalmente dos cursos de Letras e
Filosofia. Apesar dessa Lei, o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, continuou, por
dez anos subsequentes, a lecionar a “controversa” disciplina.

Em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi sancionada e, nesse
momento, o Latim tornou-se facultativo também no Ensino Superior.

A partir desse breve histórico, compreendemos o porquê da afirmação abaixo:

É só quando, desconhecendo a oposição complementar língua vs fala,
se apresentam autores como se fossem já a própria língua, uma língua
feita de lugares-comuns, por mais que lapidares, que se faz do latim
uma língua morta! Entenda-se: morta, particípio de matar, não de
morrer. Morta há de ser aí tomado na sua força transitiva, tendo como
agente o ensino de latim da tradição. Morta, sinônimo de matada, não
de falecida. (LIMA, 1995)

Assim, por forças políticas, decretos e ordens oficiais, o Latim perdeu espaço no
Ensino Secundarista e no Ensino Superior.

Em contrapartida, a Europa passou a incluir o Latim no currículo do Ensino
Básico, mesmo em países em que o Latim não originou a sua Língua Materna, a
exemplo da Alemanha. Nos Estados Unidos, publicações como as de Harry Portter, em
que os feitiços do bruxo são escritos em Latim, contribuiu para aumentar o interesse dos
jovens por essa língua. Assim, discussões didáticas e pedagógicas, realizadas, a partir da
Linguística Aplicada, passaram a rever e elaborar novos materiais que pudesse
direcionar o aluno não só ao entendimento da estrutura da língua, mas também a sua
pronúncia, seus elementos culturais, artísticos, literários e históricos.
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No Brasil, alguns grupos de pesquisa, como o da USP, liderado pela professora
Paula Correa, tem se mobilizado para levar o ensino do Latim aos alunos de escolas
públicas e, assim, contribuir com a formação educacional desses jovens, como também
avaliar os impactos na aprendizagem da língua materna.

Latinizando em sala de aula: algumas reflexões

Tendo em vista a exposição acima acerca da origem do ensino do Latim no
Brasil, sua colocação como facultativo e a sua recente revigoramento, o presente artigo
pretende apresentar um relato do projeto “Latinizando em sala de aula: descobertas e
aprendizagens”, vinculado ao PROLICEN, de caráter institucional que visa a promoção
das licenciaturas. A nossa proposta foi executada em 2014 em algumas escolas públicas
do Vale do Mamanguape e contou com a colaboração de uma aluna bolsista, Josefa
Caroline da Silva Xavier, e duas voluntárias, Fernanda Batista de Figueiredo e Angélica
Nayara Borges de Oliveira. O projeto objetivou, entre outras coisas, favorecer com o
processo de ensino-aprendizagem, não só da Língua Materna, como também da
aquisição de línguas estrangeiras, como o Inglês e Espanhol. Vale salientar a
importância do nosso trabalho, diante do lastimável quadro, a saber: as altas taxas de
analfabetismo, a deficiência leitora da população, o crescimento das matrículas nos
ensinos fundamental e médio, os números elevados de vagas de professores não
ocupadas e a necessidade de desenvolvimento social, econômico e cultural dos
municípios da região do Vale do Mamanguape do Estado da Paraíba.

Para tanto, levamos aos alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental e do
primeiro ano do Ensino Médio, conhecimentos sobre a Língua Latina, conceito, origem,
curiosidades, noções básicas da estrutura, como também informações sobre a cultura, a
mitologia, a literatura e os costumes dos seus falantes. Também dedicamos espaço para
apresentação da perspectiva histórica da Língua Portuguesa e da Língua espanhola,
ambas originadas pelo Latim, o que permitiu aos alunos desvendarem aspectos dessas
línguas que, só através da perspectiva diacrônica, podemos compreender. Um exemplo
desse fato foram os pronomes que explicamos a eles, como o “isso, disso, aquilo” que
não são do gênero feminino (essa, dessa, aquela), nem, muito menos, são do gênero
masculino (esse, desse, aquele). Nesse caso, demonstramos que só remontando a raiz
histórica da Língua Portuguesa pode-se compreender que o “isso, disso, aquilo” são
resquícios da nossa Língua Mãe, ou seja, do Latim, que ainda se faz presente em nosso
idioma.

Dessa maneira, essas e outras questões foram trabalhadas em sala de aula, de
modo interdisciplinar, para que pudéssemos estimular nesses jovens a busca por novas
descobertas, novos aprendizados, que possam contribuir para a sua formação
educacional, social e cultural.

Acreditamos que o nosso projeto, Latinizando em sala de aula: descobertas e
aprendizados, configurou-se como uma iniciativa valiosa para o processo educacional
do alunado como um todo, à medida que foi oportunizado a ele o contato com a origem
de sua língua materna e de tantos outros fatores explicados pela formação cultural de
nossa sociedade.

Esse benefício funcionou de forma ambivalente, tanto para os discentes do
Ensino Básico, como também para os do Ensino Superior do Curso de Letras, bolsista e
voluntários que participaram dessa iniciativa, tendo em vista a sua formação acadêmica,
o aprofundamento no conhecimento do latim e suas relações com outras línguas.  Aos
alunos do Ensino Básico, percebemos também que os resultados foram valiosos, tendo
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em vista o conhecimento adquirido de sua própria origem, a partir do conhecimento
histórico da formação da língua e da cultura romana.

Latim? O quê? Para quê?

O novo, naturalmente, promove surpresa, choque, temor. O ser humano, na lida
com o desconhecido, sente-se desprotegido, ao mesmo tempo em que fica ansioso,
curioso. E a curiosidade é o ponto inicial necessário, para que o aluno possa ser
conduzido ao universo de conhecimentos, aprendizados e descobertas.

Sendo assim, a problemática do nosso trabalho foi a introdução desse (des)
conhecido Latim, uma língua que poucos jovens ouviram falar, o que geralmente
provoca o medo, mas que todos conhecem, mesmo que indiretamente, pois ele está
constantemente ao nosso redor. Inclusive esse “medo do latim” sempre é exposto pelos
alunos do Curso de Letras, pois dizem que não sabem o que esperar da disciplina.
Assim, essa realidade não foi diferente com os alunos do Ensino Básico, mas, por outro
lado, o entusiasmo da curiosidade e da possibilidade de conhecer algo não comum e que
terão pouca oportunidade de conhecer em outra situação, mesmo no ensino superior,
possibilitou-nos apresentar e iniciar os desvendamentos do Latim para esses jovens.
Além do mais, nossas atividades foram pautadas no reconhecimento do Latim, isso
porque, mais do que levar aos alunos a conhecerem o Latim, levamo-nos ao
reconhecimento dele, pois ele norteia a nossa sociedade, a nossa cultura e a nossa
publicidade.

No Brasil, existem poucos estudos sobre a didática do Latim no ambiente escolar
secundarista, então, procuramos fundamentar nosso trabalho, através de artigos
recentes, como também de reportagens e pesquisas que estão em andamento. Também
utilizamos dissertações e teses que, nos últimos anos, vêm sendo defendidas e detêm-se
na análise do Ensino da Língua Latina.

“A tradução e o Ensino do Latim”, dissertação de Thaís Fernandes, foi nossa
aliada, pois, além de expor aspectos linguísticos e históricos dessa língua, nos traz
informações relevantes sobre os manuais do Latim, suas aplicações, limitações e
características, vejamos:

Assim como Miotti (2006), pensamos que a metodologia utilizada no
ensino do latim deve se adequar aos objetivos de ensino desta língua.
Portanto, não poderíamos apontar um dos manuais analisados como
sendo melhor que os outros (FERNANDES, p. 221, 2010)

No artigo “A importância do Latim”, Sandra Vasque faz diversas explanações
que comprovam a importância do estudo da Língua Latina nos dias atuais. Segundo a
autora:

A importância do estudo do latim na atualidade é frequentemente
questionada. Existem aqueles que defendem com veemência a
relevância do entendimento dessa língua. Por outro lado, outros a
veem como algo do passado, que deva ser pensado como parte da
história, mas somente isso. Não percebem a utilidade e presença
efetiva do seu uso no dia-a-dia moderno. (VASQUE, p.2, s/d)

Em “A importância do Latim na atualidade”, de Mário Viaro (1999), tivemos
também a fundamentação necessária de diversos elementos que comprovam a
relevância do estudo do latim, suas relações com o português, o inglês, o espanhol;



195

como também a explicação de vocábulos da informática, do direito, da ciência, das
regras e termos de estruturação dos gêneros acadêmicos, a exemplo da ABNT, que
possuem etimologia latina. Esses aspectos também foram levados aos alunos, o que
propiciou bastante interesse por que perceberam os diversos usos significativos do latim
em nosso dia-a-dia.

Como? Latinizando em sala de aula?

A partir da fundamentação teórica e dos objetivos que pretendíamos alcançar em
nosso projeto, realizamos os seguintes procedimentos metodológicos:

 Apresentação do projeto aos alunos bolsistas e voluntários, para que possam
entender os objetivos e a relevância do mesmo na formação curricular deles e dos
alunos do Ensino Básico.

 Leitura, discussão, elaboração de resumos, fichamentos e resenhas dos textos que
fundamentam teoricamente nossa proposta e que iriam orientar as ações
pedagógicas na Escola Pública.

 Visitação a escola e observação da sua rotina, atividades desenvolvidas, projeto
pedagógico, atuação dos professores, para que pudéssemos selecionar as turmas
de atuação, textos e propostas pedagógicas mais adequadas ao contexto escolar.

 Elaboração de estratégias didáticas, roteiros, planos de aula e atividades de leitura,
que pudessem favorecer o aprendizado de noções linguísticas, culturais e artísticas
do Latim.

 Realização de atividade, participação em eventos e publicação, para que
pudéssemos tornar público o desenvolvimento do trabalho, tanto para a
comunidade escolar, como para comunidade acadêmica, através da exibição de
documentários, cartazes, palestras, depoimentos, textos, entre outros.

Dentre os procedimentos metodológicos utilizados, criamos a página no Facebook
“Latinizando”, em que divulgamos as atividades do projeto e também realizamos as
interações com os alunos e demais interessados pela proposta. Vejamos:

Figura 1
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Abaixo destacamos alguns depoimentos dados por alunos da Escola Estadual
Ruy Carneiro, em que executamos o projeto:

Foi tudo muito interessante, diferente, pois eu não tinha conhecido
nada sobre a língua latina. Tudo o que foi ensinado ficou registrado
como um novo conhecimento na minha memória, mas que o de fato
vou levar comigo são os termos do latim que usamos no nosso
cotidiano, como, por exemplo, P.S, homo sapiens (…) (Aluna do
EM1)

Foi bom, pois é um conhecimento a mais que tenho agora. Nós até
falamos latim sem saber já que algumas palavras do português são
derivadas do latim. E eu conheci algumas expressões também que eu
não sabia o significado (ex. Carpe Diem). Pretendo depois fazer uma
pesquisa pra conhecer um pouco mais do latim. E parabéns pela
iniciativa do projeto, foi muito legal.

(Aluna do EM2)2

Dessa maneira, acreditamos que essa proposta pioneira na Região do Vale do
Mamanguape deverá ser mantida e ampliada, por isso solicitamos a renovação do
projeto e o mesmo obteve a aprovação para continuar em 2015 e agora contará com a
colaboração de 2 bolsistas. Isso propiciará levarmos para outros alunos e outras escolas
toda a riqueza cultural, histórica, linguística e literária do Latim, fonte mestra e
inesgotável do saber.
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VI. As Antiguidades
no Brasil
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RECOPILAÇÃO DE NOTÍCIAS SOTEROPOLITANAS E BRASÍLICAS (1921):
UM ESTUDO LITERÁRIO SOB A ÓTICA DA RECEPÇÃO CLÀSSICA

Mayara Menezes Santos1

Introdução

Luiz dos Santos Vilhena, autor das XXIV cartas, intituladas “Recopilação de
Notícias Soteropolitanas e Brasílicas” (1921), elenca em sua obra as descrições da Bahia de
Todos os Santos no século XVIII, sendo um exímio conhecedor com experiência docente
nas línguas grega e latina, vem ao Brasil em 1787 para lecionar, em pleno período de
colonização. Terminado o prazo do exercício de sua profissão, após onze anos, com a
permissão da coroa, começa a elaborar crônicas que relatam “elementos para a História
Brasílica”.

Até o século XX suas cartas não eram estudadas, sendo redescobertas na Biblioteca
Nacional. Para o Sr. Capistrano de Abreu2, historiador, essas são “o melhor trabalho que tem
lido sobre a Bahia”, consideração bem destacada pelo acadêmico Braz do Amaral3 que faz
para cada carta, comentários sobre a representação da história, geografia, comércio,
educação, arquitetura, política e costumes dos povos das Capitanias da Bahia de Todos os
Santos que foram relevantes para a elaboração do conteúdo das cartas de Vilhena.

A análise da recepção clássica, neste trabalho, inicia-se com o destaque aos nomes
alusivos utilizados para endereçar as cartas, cujo remetente, Amador Veríssimo de Aleteya,
designa aos dois primeiros termos latinos e, o último de origem grega, aquele que é amante
da verdade, já o destinatário das XX cartas nomeia-se Filopono (amigo do trabalho), e das
demais, Patrifilo (amigo da pátria), cuja composição desses nomes também tem origem
grega e latina.

Vilhena utiliza Filopono aludindo seu trabalho ao Príncipe Regente Dom João, e se
intitula como “o mais humilde dos seus vassalos”, o que dialoga com algumas referências ao
longo das cartas, em que Aleteya faz um diálogo a respeito da utilidade do seu trabalho,
como alguns filósofos e escritores faziam em seus discursos, relatos e usos da oratória, esse
diálogo refere-se aos trabalhos de Platão, Isócrates, Plutarco e Sêneca, a este último

1 Graduanda do curso de Letras Português do Campus Universitário - Professor Alberto
Carvalho/Universidade Federal de Sergipe. Integrante da Iniciação Científica (PIBIC) da mesma
instituição, trabalhando com as XXIV cartas de Luiz dos Santos Vilhena, intituladas “Notícias
Soteropolitanas e Brasílicas” (1921). Orientadora: Profª. Drª. Luciene Lages Silva. E-mail:
lages.ls@gmail.com.

2 João Capistrano Honório de Abreu nasceu no Ceará, foi professor de corografia (estudo geográfico de
uma região) e história do Brasil, influenciado por Tobias Barreto e Silvio Romero. Nomeado oficial da
Biblioteca Nacional (1879 – 1883), seus estudos e obras renovaram os métodos de investigação e
interpretação histórica do Brasil. É considerado um dos principais historiadores brasileiros. Disponível
em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/140238.pdf>. Acessado em: 18/02/2015

3 Braz Hermenegildo do Amaral: nasceu em Salvador, formou-se em medicina, mas tornou-se professor de
História no Instituto Oficial do Ensino Secundário, por 18 anos, além de ter sido associado ao Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro. Possuía um engajamento histórico, político e social intenso, com suas
obras historiográficas, tornou-se o historiador da Bahia. Disponível em:
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364926209_ARQUIVO_BrazdoAmaral,ohistori
adordaBahia_TextoXXVIISimp.ANPUH.pdf>. Acessado em: 18/02/2015
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direciona a citação literal que faz uma ligação direta à nomeação do remetente e
destinatários e, do teor verídico do conteúdo das notícias brasílicas,

a composição de huma Historia Brasílica, e então me recordei do que
Séneca diz no Livro I de sua —Homo in adjutorium mutum natus est
- e na Carta 45 repete que—He inútil para si o homem que não vive
para outrem—Non continuo sibi vivit qui nemine - e apezar de não
fallar comigo aquelle Sábio, pois que tenho por trinta e três anos
vivido, não tanto para mim, quanto para a Pátria, segundo as minhas
forças, me occorreo, que ainda esta minha curiosidade poderia ter
algum préstimo para utilidade da Nação. (VILHENA, 1921, p. 5/6)

Dessa maneira, Vilhena confirma seu compromisso e empenho em revelar a verdade
dos fatos históricos da formação brasileira, não só ao Príncipe, mas também a toda nação,
sendo que ao descrever que o Filopono não deve estar se interessando pelas informações
importantes de suas cartas, dirige-se ao Patrífilo, o Conde de Linhares, mais detalhes sobre
as demais capitanias em formação, ressaltando o quanto de verdade há na “nova histórica
brasílica”.

Bem quizera eu, charo Patrifilo darte de Pernambuco hunia noticia
tão ampla, e circunstanciada como a que da Bahia participei a
Filópono. (VILHENA, 1921, p. 811)

Sob a ótica da recepção clássica, esse trabalho destaca a importância literária
evocada por Vilhena, que descreve uma história e ao mesmo tempo a relata “debaixo de
nomes alusivos” carregados de conteúdo literário da mitologia grega clássica, de filósofos,
eventos romanos e latinos, além de trazer na sua crítica textual nomes de estudiosos de todas
as áreas, vindos à Bahia, que contribuíram na construção e formação social no período
colonial. Esse estudo baseia-se nos diversos pensamentos sobre a recepção encontrada em
Permanência Clássica: visões contemporâneas da antiguidade greco-romana, 2011.

1. Alusões ao mundo clássico

Ao longo das XXIV cartas foram investigados registros que configuram o diálogo
com o mundo clássico, além disso, há retomada a nomes de heróis, filósofos, historiadores,
estudiosos e eventos romanos, gregos e latinos.

Nas diversas maneiras usadas para se referir à regência do Príncipe D. João e à falta
de compromisso do governo para com a população, traz o nome do primeiro imperador
Romano, Augusto, como uma forma de crítica, “nosso Augusto Soberano”. E em outros
momentos utiliza esse mesmo nome de forma adjetivada com o intuito de dar qualidade à
ação de governar do mesmo, “no anuo de 1718 mandou u Sr. Rey D. Joào Quinto com a
Augusta Grandeza do seu Real animo dobrar o ordenado dos cónegos desta Cathedral.”
(VILHENA, 1921, p. 460).

Também faz alusão ao Príncipe Dom João, utilizando-se do pronome de tratamento,
designando-o de S. M., “promtos ali para o serviço das Reaes Esquadras quando S. M.
carecesse delles.” (VILHENA, 1921, p. 645), o que possivelmente corresponde a Sua
Majestade, já que Santíssima serve para tratar de padres, não de governantes.

Além disso, Vilhena critica a influência do poder dos governantes sobre a população
das capitanias da Bahia trazendo a figura do rei Persa, Artaxerxes, e a valentia de liderança
dos heróis da antiguidade, como Heitor, Aquiles e Diomedes. Esse poder, também é
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atribuído aos capitães mores, que dialoga com as qualidades de Nero enquanto imperador
romano, responsável por assassinatos, inclusive o da própria mulher, perseguições aos
cristãos, construções de adoração a si, além do incêndio de Roma enquanto tocava arpa.
Assim, Vilhena destaca que, “capitães mores menos pios que hum Nero, satisfazem de
ordinário as suas paixoens e caprichos nas victimas do seu furor” (VILHENA, 1921, p. 257).

Olhando para o Meu Soberano como para ponto central em
que se achão reunidas todas as Preclarissimas Virtudes,
assim próprias, como herdadas dos Seus Reaes Projenitores,
e Augustos Ascendentes, me persuadi senão dedignaria
querer imitar nesta parte a Artaxerxes, recebendo
afavelmente, não hum punhado d'agoa, mas huma oferta
mais leve, que huma mão cheia de ar, feita por hum Vassalo
não menos sincero, e humilde, que aquelle rústico Persa.
(VILHENA, 1921, p. 06 - 07)

No trecho acima, Vilhena põe em destaque a figura de um rei persa que serve como
um exemplo de virtudes em liderança. Artaxerxes foi filho de Xerxes, os dois reis
guerrearam com os gregos.

Vilhena descreve como as doenças contagiosas relacionadas ao sexo desregrado
eram crescentes na Bahia, e utiliza a frase em latim de um apóstolo, “Melius est nubere
quam”. Ao relatar o descuido e negligência dos pais, além da confiança das “crianças”,
moças, nas palavras desonestas, acabando por destruir famílias, sendo que muitos dos atos
sexuais ocorrem à noite nas ruas da Bahia, além disso, afirma que os pais ainda se valem das
mesmas para sobreviver, seguindo a citação latina que faz referência ao valor do ato de
casar, “Quanto é casar-se de melhor modo”.

A cultura da educação dada aos estudantes no período colonial é marcada pela
subordinação, pois os pais decidem o melhor destino para os filhos. Muitos jovens, para não
seguirem outros fins, como o sacerdócio, contrair matrimônio, ou servir as tropas de milícias
e soldados eram mandados estudar na Europa.

Assim, explica Vilhena, voltam com outros princípios e ensinamentos, trazendo
vícios e assimilação por questões políticas, essa característica acompanha uma alusão a
Paulo, o apóstolo, Martinho Lutero e João Calvino, que criticam a hierarquia da igreja,
representando a Reforma Protestante do século XVI. Como mostra o fragmento:

(...) multiplicidade de libertinos de que hoje ha abundância por toda
a parte e de que por politica se faz pouco cazo, bebem abuzos taes
que melhor lhe fora terem bebido copos de veneno e vindo procurar
o serem Paulos voltão Lutheros ou Calvinos. (VILHENA, 1921, p.
480)

Outro ponto interessante, quando Vilhena ressalta, mais uma vez, a representação de
Lutero e Calvino, ao relatar que a invasão de outros países, segue transformando as
concepções sociais de pensamento, como ocorre na capitania de Pernambuco, nas terras da
Ibiapába.

Huma grande parte delles havia nascido entre os Holandezes
quando outros havião militado debaixo das suas bandeiras; e por isso
se achavãò na Ibiapába, luteranos, calvinistas, judeos, alem de
diversos outros monstros de diferentes outras seitas do Norte; o que
tudo formava hum geral atheismo; e de huma semelhante escola erão
os que naquellas serras se refugiavão. (VILHENA, 1921, p. 480)
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A elaboração e a função dos Livros Mestres dos Regimentos são comparadas,
negativamente, à laboriosa construção do Labirinto de Creta, por Dédalo, habilidoso artista
ateniense:

(...) de forma que eu penso que Dédalo não fez o decantado
labirintho de Creta mais intrincado do que cada hum dos Livros
mestres dos Regimentos; livros que paressem desnecessários, logo
que S. Magestade hé servida conservar ainda nesta Praça a vedoria.
(VILHENA, 1921, p. 45)

As belezas naturais da Bahia também são descritas por Vilhena, fauna e flora, nesse
contexto, há uma comparação das cachoeiras de Paulo Afonso às catadupas do Rio Nilo, “da
decantada cachoeira de Paulo Affonso com quem as catadupas do Nilo não poderão talvez
competir” (VILHENA, 1921, p. 605) e também, do “rio São Francisco é o Nilo do Brasil”
(VILHENA, 1921, p. 789).

Faz alusão aos minerais extraídos no Brasil por meio de comparações metafóricas a
outras culturas, afirmando que “os nossos mineraes fazem que não invejemos os de Azia,
Suecia, Biscaya, e Ungria” (VILHENA, 1921, p. 944/945).

Também faz referência a animais de grande, médio e pequeno porte, dando destaque
aos insetos, dos quais alguns desses, diz ele, são insuportáveis, mas logo pondera sobre as
cigarras, cuja musicalidade é harmoniosa, e descreve essa qualidade, dessa maneira:

a armonia das sigarras da Grécia merecerão, não só a attenção de
Homero nas suas comparacoens, como de assumpto para algumas
odes de Anacreonte, as do Brasil, por dissonantes e fastidiosa,
carecião que outros iguaes as abominassem por intoleráveis.
(VILHENA, 1921, p. 730)

Segundo as investigações, havia duas possibilidades, que retrata o Mito da Cigarra,
do Fedro de Platão, que prioriza o “coro” das cigarras como um dom da oratória, e outra,
que se liga ao diálogo do próprio Vilhena, ao fazer referência a Homero, escritor da Ilíada e
Odisseia, e também as Odes de Anacreonte, poeta grego, escritor de odes, epigramas,
canções, elegias.

Como suas odes se relacionam a figuras com representatividade mitológica, percebe-
se o diálogo com o Mito de Titono, que segundo Spalding (1974) é filho de Laomedonte e
irmão de Príamo, pelo qual Aurora se apaixona e obtém de Júpter a imortalidade a Titono,
com o passar dos anos este envelhece, não suporta o fardo da vida e pede a Aurora seu
auxílio, Titono se transforma em uma eterna cigarra. Também, pode-se referendar o grito
dos heróis na guerra, relatado por Homero, durante a Guerra de Tróia.

A citação em latim de Platão é utilizada com o intuito de referenciar o papel dos
escritores para a pátria, a sociedade, bem como fundamenta a função das XXIV cartas de
Vilhena que proporcionam a leitura de fatos verídicos, informando, inclusive aos
governantes, as observações críticas para a melhoria da subsistência da população nas
capitanias da Bahia.

Eu me contento com que em mim se verifique a sentença de Platão.

Non tantum nobis nati sumus, partem quae ortus nostri vendicat
Patria, partem parentes, partem amici.
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Pois que, segundo o pouco que presto não tenho sido mais
liberal para mim do que para a Pátria, pois que, no serviço do
Soberano, tanto nas armas como nas letras, assim neste Reino, como
no Brasil, tenho dedicado á Pátria não menos de trinta, e sinco
annos. Com pezar de não podellos revezar em empregos de que lhe
proviessem maiores utilidades. (VILHENA, 1921, p. 801)

Em contrapartida faz alusão a escritores que não cumprem seu papel
verdadeiramente e, se vangloriam de sua literatura, tornando-se um ato de poder e, não de
compromisso social.

persuadome que lembrados do que Pérsio lhes adverte na sua
primeira satyra:

Sed quid opus teneras mordaci radere vero
Aurículas? Vide. sis. ne majorum tibi forte
Limina frigescant: Sonat hic de nare canina
Littera.

Isto porem supomos que o diz o Poeta neste cazo áquelles
escriptores. que pertendem ostentar pellas suas compoziçoens, e não
a mim que em huma carta que jamais aparecerá em publico, faço as
minhas reflexoens, e as participo a hum bem feitor a hum Amigo que
não quer verme ociozo a hum verdadeiro patriota abrazado em amor,
e zelo dos intereces da pátria, dos cómodos da Nação, e sobre tudo
do servisso do Soberano; fiado pois na sua bondade, e no teu
preceito he que me atrevi a fazer as seguintes reflexoens,
suplicandote por ti próprio as queiras reduzir a cinza se não te
agradarem, se não achares justiça nas razoens em que se fundão.
(VILHENA, 1921, p.910)

Vilhena ao citar os fatos históricos e geográficos que permeiam os acontecimentos
nas capitanias da Bahia, também faz referências variadas, a historiadores, jesuítas,
geógrafos, literários, matemáticos, engenheiros civis, dentre outros nomes importantes e
que, em maioria, se encontram nos livros de registros antigos, manuscritos, e, atualmente, no
Catálogo dos livros de gabinete Portuguez de Leitura do Rio de Janeiro (Typographia
Perseverença: 1874).

Dentre os historiadores estão Francisco de Brito Freire, que escreveu Nova
Lusitania: História da Guerra Brazílica (Lisboa: 1675), Sebastião Rocha Pita, Historia da
America Portugueza, desde o anno de mil e quinhentos de seu descobrimento, até o de mil
setecentos e vinte e quatro. (Lisboa: 1730); o Jesuíta Padre Christovão da Cunha;
engenheiros civis, Francisco Sossi Columbina que fez a carta geográfica da capitania de
Góias, e Brigadeio João Massé, as plantas da cidade, fortificações e diques; os matemáticos
P. P. Diogo Soares e Domingos Capaci; o Padre Alexandre de Gusmão que faz literatura;
além do escritor, Diogo Garson Tinoco, cujo poema, escrito em 1689 (dado fornecido por
Vilhena), serviu para aludir a Fernão Dias Paes, que realizava expedições na Capitania de
São Paulo com o objetivo do Descobrimento das Esmeraldas.

Era silvestre nosso valoroso
sobre nervudo, de perfidia alheio
O peito respirava hum ar brioso
Que nunca conhecera vão receio.
Pintado de urucu vinha pomposo
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E o lábio baixo, roto pelo meio.
Com três pennas de arara laureado.
De frexas, darco, de garrote armado.

(VILHENA, 1921, p.677)

Vilhena poderia simplesmente descrever os fatos de maneira direta e objetiva, mas
recorre à recepção de um poema que se refere ao próprio Fernão Dias para detalhar os fatos
com mais precisão.

2. Representações dos africanos no período colonial na perspectiva de Vilhena

As descrições de Vilhena ao falar dos africanos, permitem destacar que este autor
não trata os acontecimentos e costumes dos negros relacionando-os a serventia deles na
escravidão, como produtos de comercialização, mas referencia-os como pessoas, seres
humanos submetidos a condições impróprias de sobrevivência, da mesma forma como
alguns brancos eram trazidos nos navios com utilidades para a navegação e, ao chegar à
Bahia, eram despejados nessa terra a qualquer sorte de trabalho.

Vilhena tece críticas em relação aos tratamentos com os negros assim que chegavam
à Bahia. Relata, anteriormente, que o Lazareto era um local que dava assistência aos padres
e seminaristas, posteriormente, critica, afirmando que nas condições em que os africanos
vinham nos navios, sujeitos às diferenças nas condições do tempo durante a viagem, os
mesmos deveriam ser cuidados no Lazareto, antes de serem distribuídos às povoações, já
que muitos chegavam bem doentes. Logo abaixo, reproduzimos o trecho em que Vilhena
aconselha aos governantes o modo como deveriam agir em relação aos benefícios dessa
população:

Deve-lhe igualmente hum lazareto com os possíveis cómodos; huma
caza com toda roda de expostos, que nunca houve quando muito
necessária, hum lugar destinado para mansão de escravos vindos de
Africa para não entrarem logo no povoado, como na Bahia
contaminando a saúde publica com muitas enfermidades contagiosas
de que vem de ordinário cheios. (VILHENA, 1921, p.820/821)

Os negros são descritos de acordo com as funções designadas a eles, “pretos
roceiros”, “negros cavadores”, “capoeiras para as plantações”, “escravos alugados”. Os
“negros cativos” são mais dóceis como os de Benguela, que entendem melhor o português, e
os da Costa da Mina mais caprichosos, já os negros crioulos tinham mais habilidades a
emprego, os forros da costa da África eram mais humildes e tinham contato mais amigáveis
com os brancos, mas havia os mulatos que queriam ser fidalgos, pouco amigáveis aos
brancos e a outros negros, por muitos motivos.

As Senhoras eram comparadas às Senhoras da Europa, estas, segundo Vilhena,
pouco afeiçoadas. As negras imitavam os maridos ou os pais possuídos, escravizados, e
vestiam-se com mangas de camisa, golas largas que davam para observar os seios, descalças
e sem meias. Fora dos padrões europeus, eram criticadas por isso.

Os grupos de negros (as) que saiam com seus donos eram bem vestidos e
ornamentados, mas não podiam falar de forma nenhuma, principalmente nas missas e
procissões, locais que permaneciam na parte de fora. As mulheres negras meigas e bonitas,
se faziam mal uso, pois eram obrigadas a ter sustento, mas eram “honestas e virtuosas”. Os
pobres ou mendigos por estarem cegos, velhos, aleijados, doentes e viciados em aguardente,
eram em maioria brancos (marujos), pretos e mulatos.
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Um aspecto relevante está no uso da palavra “oxalá”, que na cultura afro-brasileira,
segundo Souza (2007) significa a divindade da criação dos seres humanos que tudo
comanda. No entanto, é utilizada quando Vilhena quer chamar a atenção a respeito das
relações sociais das classes dominadas, significando “Queira Deus”. Nesse contexto, muitas
vezes cita o nome de Filopono como uma forma de fazê-lo refletir sobre determinadas
condições precárias de sobrevivência proporcionadas pelos seus governantes.

Oxalá estivera na tua mão providenciar em seu favor e beneficio
pellos apontados meios de população, agricultura e comercio, bazes,
sem duvida solidas e as mais firmes em que se sustenta a grandeza
dos soberanos, a gloria dos Estados e a felicidade dos Povos.
(VILHENA, 1921, p.649)

Ao falar sobre o tratamento dos negros, quando escravizados, compara essa situação
aos cuidados que os israelitas têm com seus bois, estes eram mais afortunados, da mesma
maneira, compara-os aos escravos dos mouros. Também descreve um fato, no qual um negro
serviu para fins experimentais de estudos por um naturalista, ao ser picado por um enxame
de abelhas.

Outra citação interessante está no fardamento diferenciado dos negros em relação aos
dos brancos, a tropa de linhas de milícias urbanas constituída de negros, era obrigada a usar
farda, além de serem chamados de “Henriques”, por representarem a figura do coronel
pardo, o qual os comandantes não admitiam comparações.

No entanto, Vilhena compara o Preto Henrique Dias, “memorável e valoroso
crioulo”, que lutou na Batalha de Pernambuco contra os Holandeses, ao Americano D.
Felipe Camarão, já há outros pardos que são eleitos feitores, então Vilhena cita o nome de
um deles, José Pinto Pereira. Além de referendar dois mensageiros de Dahomé, vindos do
Reino da África para cuidar de relações e interesses com os europeus no governo do sexto
vice-rei, o Conde de Atouguia D. Luiz Pedro Peregrino de Carvalho de Menezes e Atahide.

Teve no tempo do seu Governo çjjpis mensageiros do Dahomé a dar-
lhe as boas vindas e tratar do negocio do paiz do seu Domínio e ao
mesmo tempo huma satisfação casual de haver com o seu exercito
invadido a Fortaleza de Ajuda. Estabeleceo as cazas da Intendência e
meza da Inspecção em 1751. (VILHENA, 1921, p.423)

As citações em latim são utilizadas ao relatar um ou outro trabalho realizado pelos
negros. Geralmente Vilhena vai descrevendo esse tipo de trabalho e complementa-o com
essas citações, dando uma ideia de crítica. Por exemplo, sobre os trabalhos das minas com
roubos de escravos e maus tratos e, explorações exageradas, uma indústria humana, diz
“Grimald. Quid tibi cum vanis, demens, est artibus, aurum Terra dat, at fuerit si bene culta
prius” (VILHENA, 1921, p. 705), que traz uma crítica sobre o uso da terra, na qual “é nas
artes, ouro a terra dá, mas tem sido bem cultivada anteriormente”.

Relata sobre Palmares, a representatividade de Zumbi e a invasão do local. O nome
Palmares era originário das palmas, que eram plantadas ao redor do local, conforme os
negros fugiam traziam armas dos seus senhores e agregavam mais povoações, elegendo
como príncipe Zumbi, segundo Vilhena “dizião ser mais bem morigerado, e valente, a que
derão o nome de Zombi; Dignidade eléctrica, mas vitalícia, a que só tinhão accesso os
negros, mulatos, ou cabras de maior experiência, e valor” (VILHENA, 1921, p. 834).

Para falar dos Palmares e da invasão, o autor dedica quase três laudas de seu livro, e
relata também, que aos poucos as povoações dos Palmares eram derrotadas, tinha com líder
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da invasão, Caetano de Mello e Castro, muitas armas, munições, mercadorias e gado
abastecidos e, inteligências espalhadas pelas habitações próximas, assim, pôs fim aos
Palmares e deixou a marca do Zumbi.

então virão as portas e trincheira batidas e entradas por
diversas partes virão o seu Zombi e mais esforçados guerreiros
precipitar-se voluntários do despenhadeiro da sua atalaya, pello
que todos os mais se renderão, sendo pobre o despojo que se
achou; passouse logo noticia ao Governador, que com dois mil
homens, e seis peças de artelharia estava a partir para o campo,
recebeo a noticia com summa alegria derãose solemnes graças
a Deus, e assim teve a gloria Caetano de Mello e Castro, de
destruir no tempo do seu governo aquelle perniciosíssimo
quilombo formidável já a muitos dos seus antecessores, pois
que os negros erão ia netos dos primeiros que ali se refugiarão.
(VILHENA, 1921, p. 835).

Considerações finais
Luiz dos Santos Vilhena traz um trabalho pautado na História do Brasil, no qual

oferece informações verídicas baseadas no seu conhecimento, não só das línguas de latim e
grego, mas de referências culturais diversas, além daquelas adquiridas durante os anos
vividos nas Capitanias da Bahia.

O foco dessa pesquisa foi à recepção greco-latinos, e as referências literárias, que
fizeram parte dos diálogos nas descrições dos fatos sociais, históricos e geográficos no
período colonial. No entanto, seu trabalho tem riquezas de estudos em outras fontes e
culturas, como a africana, romana, egípcia, grega, indígena. Sendo possível analisar as
XXIV cartas através das diversas áreas de conhecimento.

A recepção clássica, sabiamente utilizada por Vilhena, valoriza seu trabalho pela
docência e reflete a responsabilidade quanto aos deveres de um estudioso em relação ao
compromisso com a Pátria.
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OS POETAS LATINOS DA ACADEMIA BRASÍLICA DOS RENASCIDOS
(1759)

Cláudia Valéria Penavel Binato1

Introdução
O Archivum Generale Poetarum Latinorum Brasiliensium, fundado e dirigido pelo

Prof. Dr. Enio Aloísio Fonda, dedicou-se, desde o ano de 1972, ao estudo da Literatura
Brasileira de expressão latina. Esse Instituto teve como plano de pesquisa o estudo da poesia
latina que nos legaram os diversos movimentos academicistas no Brasil (1641-1822). Assim,
como pesquisadora do Archivum, optamos pelo estudo das produções poéticas, em latim, dos
membros da Academia Brasílica dos Renascidos (1759). Os nove breves epigramas latinos
não vão além de 60 versos; são obras de cinco diferentes autores: Manoel Xavier Ala, Frei
José de Santo Cosme e Damião, Pe. José Corrêa da Costa, Pe. Amaro Pereira de Paiva e um
autor anônimo. Além da preocupação em estabelecer um texto crítico de pelo menos uma
dessas poesias latinas da Academia, dentro das normas mais condizentes com a ecdótica
moderna e ancoradas, principalmente, nas posições teóricas e metodológicas de Karl
Lachmann (1793-1851), pretendemos, também, apresentar o aparato crítico, abrangendo
aspectos históricos, filológico-lingüísticos, mitológicos, religiosos e outros que se fizerem
necessários (BINATO, 2000, p.7).

O corpus deste estudo resultou da análise de um manuscrito, praticamente inédito, e
da sua respectiva edição impressa. Citamos outra referência bibliográfica de significativa
importância para a realização deste trabalho, qual seja, a obra do insigne historiador Alberto
Lamego, A Academia Brazílica dos Renascidos. Sua Fundação e Trabalhos Inéditos, de
1923. Isso posto, realizamos a pesquisa, quase exclusivamente no âmbito do Archivum,
relacionando-a à disciplina de Língua e Literatura Latinas, na Faculdade de Ciências e
Letras de Assis, onde se encontram o referido microfilme e grande parte da literatura no
campo da História do Brasil-Colônia, da Ecdótica e da História Literária do Academicismo
Luso-Brasileiro.

Academia Brasílica dos Renascidos

A Academia Brasílica dos Renascidos tinha como padroeira Nossa Senhora da
Conceição, como protetor o rei D. José I e como mecenas o Marquês de Pombal. Sua
fundação ocorreu em Salvador, Bahia, em 1759, sob o patrocínio do desembargador José
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Mello, com a finalidade de dar prosseguimento ao
trabalho da Academia Brasílica dos Esquecidos, refazendo e editando a História Eclesiástica
e Secular, Geográfica e Natural, Política e Militar da América Portuguesa, e encerrou seus
trabalhos no ano de 1760. Seus membros efetivos foram os numerários e os
supranumerários: brasileiros, portugueses e espanhóis. Deixou, entre outras obras
concluídas, uma História Militar do Brasil, do espanhol Tenente-Coronel D. José Mirales,
publicada só em 1900, nos anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Como sabemos, o resultado do levantamento das poesias latinas são apenas nove
epigramas. A produção diminuta dos poetas novilatinos nesta Academia, se comparada com

1 Professora Assistente Doutora na Faculdade de Ciências e Letras de Assis/UNESP - SP
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a das outras congêneres, deve-se à própria natureza desta agremiação cujas pretensões
literárias estavam limitadas aos estatutos internos, e suas composições, geralmente poemas
encomiásticos, deviam seguir a temática e as normas previamente estabelecidas. Ademais, a
prisão de seu fundador e presidente, no ano de 1760, foi, supostamente, a principal causa da
cessação de seus trabalhos cuja principal finalidade seria a elaboração da História do Brasil.
A perseguição pombalina aos membros da Companhia de Jesus e a decorrente expulsão dos
jesuítas da Colônia geraram também, provavelmente, problemas de ordem política e
contribuíram para a breve duração das atividades de cunho histórico-cultural das respectivas
assembleias.

Pretendemos apresentar a edição crítica do primeiro texto poético constante no
manuscrito, Epigrama 1,  de Manoel Xavier Ala.

O texto manuscrito é composto em dísticos elegíacos, próprios dos epigramas, tão
em voga na época em que surgiram as manifestações literárias no Brasil-Colônia.

No estudo da métrica, restringimo-nos à escansão do poema, considerando somente
as licenças ou liberdades poéticas.

Quanto a sua biobibliografia, bem pouco se sabe: há apenas notícias esparsas ou
informações marginais.

Até a época de Alberto Lamego, muito pouco havia sido publicado sobre a
Academia Brasílica dos Renascidos. Eram somente conhecidos os estatutos pelos quais se
regia a Academia, a lista dos sócios numerários (completa) e supranumerários
(incompleta) e os títulos de duas obras, uma em manuscrito e a outra impressa. Todos os
demais trabalhos lidos durante as sessões “submergiram-se no olvido”. No prefácio de sua
obra A Academia Brazílica dos Renascidos. Sua Fundação e Trabalhos Inéditos, o
pesquisador revela que deixa arquivados os valiosos inéditos, de incontestável valor
histórico, a fim de elucidar o período escuro da existência dessa Academia. Ao mesmo
tempo, ele põe em dúvida o mérito literário da produção acadêmica, afirmando que lhe
faltam inspiração e fôlego em suas elucubrações poéticas nas quais, a seu ver, há mais
verso e menos poesia. Crítico perspicaz, ainda ressalta:

“entre os signatários das poesias não se nos depara um só nome que
sobreleve a mediocridade”. Mais adiante, em seu texto, reconhece “em
meio, porém dessa miscelânea, por vezes anfiguríticas, de anagramas
adulatórios e de pueris farfalhadas poliglotas, topará o leitor, aqui e além,
uma ou outra composição apreciável pela correção da forma e apuro
métrico, e a que, para se chamar perfeito só falta um assunto” (LAMEGO,
1923, p.7).

Essa “mediocridade” deve-se, em parte, segundo o mesmo autor, ao tema proposto
(ou escolhido), incapaz de motivar os esforçados acadêmicos. Como inspirar o talento lírico
ou estimular a imaginação criadora dos poetas, limitados a versejar ora loas, cantigas
populares em honra dos santos, ora panegíricos em louvor a duas pessoas pouco simpáticas?
Como acender o estro obrigando-os a bajular o Marquês de Pombal, ministro prepotente e
D. José I, rei escravizado e frívolo?

Os Renascidos da Bahia, em geral, reviviam reminiscências mitológicas, como a
Fênix Renascida. Daí explica-se o nome dos membros acadêmicos: os Renascidos.

Contudo, a grande qualidade, talvez a única, dessas manifestações da literatura
colonial é o esboço – o que mais tarde se tornaria um traço característico – de um espírito
nativista, que já transparecia nos versos dos acadêmicos. Aliás, todos os mais renomados
autores e especialistas em história da literatura e cultura brasileiras, entre os quais José
Aderaldo Castelo, Antônio Cândido, Afrânio Coutinho, Alfredo Bosi, Ronald de Carvalho,
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José Veríssimo, Wilson Martins, Fernando de Azevedo, são unânimes quanto à importância
do sutil sentimento de nacionalidade nos inícios da produção literária na Colônia.

Quanto às obras em prosa merecem atenção, pelo valor histórico que representam, os
discursos do presidente Mascarenhas e as cartas de alguns acadêmicos.

O grande pesquisador Alberto Lamego reúne, em sua obra, os muitos trabalhos
realizados nesta Academia. Alguns, no entanto, são de autoria desconhecida, visto que certos
manuscritos, por ele descobertos, não estão assinados; já, as preciosidades históricas neles
contidas são encontradas nas dissertações dos acadêmicos.

O autor novilatino
Resta-nos, assim, fazer uso das poucas, esparsas e breves notícias acerca desse autor,

colhidas na obra de Alberto Lamego e que servirão para, pelo menos em parte, conhecer
algo sobre o autor.

Do primeiro autor do Epigrama 1, Lamego informa:
a) Tenente-Coronel Manuel Xavier Ala, supranumerário (LAMEGO, 1923, p. 17);
b) “Cavalheiro professo da Ordem de Christo, tenente coronel de um dos

regimentos de infantaria da guarnição da Bahia, cidadão que foi provedor da
saúde e da Câmara da mesma cidade, Acadêmico supranumerário” (LAMEGO,
1923, p. 37).

3  A Poesia Latina de Manoel Xavier Ala

Trataremos da primeira poesia latina na ordem apresentada no Manuscrito, pelo
nome do autor. Daremos umas explicações prévias, todas elas de caráter filológico e
estruturadas dentro dos conceitos básicos da escola de Lachmann (SPINA, 1977, P.67), cuja
linha trilha, para a edição de textos, o Archivum:

1) epigrama lavrado em latim e em dístico elegíaco que consiste de um hexâmetro
seguido de um pentâmetro (ambos datílicos), métrica preferida no gênero epigramático, cuja
característica é a brevidade e a concisão;

2) em nossa apresentação cuidamos da reprodução diplomática do Texto
Manuscrito (Ms) e do texto constante na obra de Alberto Lamego, que reproduz,
casualmente, todos os nove epigramas latinos, aos quais convencionamos chamar Edição A.
Do cotejo entre o texto do Ms e o da edição chamada A resultou o Textus Recensitus, sobre
o qual se apoia a Tradução Vernácula, o mais livre possível, sem prejuízo semântico;

3) apresentamos o Aparato Crítico resultante do cotejo entre o Ms e o da edição A e
das normas ortográficas às quais adaptamos o Textus Recensitus. Sempre que necessário,
para a compreensão do texto, apôs-se uma observação esclarecedora de ordem filológica,
histórica, mitológica e religiosa. Para a Trancrição Diplomática do epigrama, a consoante f
será representada pelo fonema /s/; para o Textus Recensitus e para o Aparato Crítico, a
transcrição dos ditongos æ e œ fazêmo-la com ae e oe, respectivamente;

4) O epigrama, composto em dísticos elegíacos, foi escandido dentro das normas da
métrica clássica (OUGARET, 1984).
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4 O Epigrama 1

Bahiensis Renatorum Academia Conceptae sine labe Dei
Parentem in Patronum auspicio elegit
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EPIGRAMMA
Quae modo Phenicis de more Academia nata est, A:

36
Quaeque amat aeternas faustior ire dies;
Ecce tuos ambit, Virgo pulcherrima, vultus,
Atque tuas inter vivere posse nives.

Forsan ut invidiae naevos, maculasque repellat A: 37
Te, quae sola audis Immaculata, petit,
Nec sibi Qui fatum properent, jam praecavet ignes,
Nix tua quae flamas destruat una satis.

Canebat Emmanuel Xavierius Ala

5- Transcrição Diplomática

Bahiensis Renato/rum Academia conceptam sine labe/
Deiparentem in Patrona auspicio eligit.

EPIGRAMMA

Quae modo Phaenicis demore Academia nata est,
Quaeque amat aeternos faustior ire dies,

Ecce tuos ambit, Virgo pulcherrima, vultus,
Atque tuas inter vivere posse nives.

Forsan ut invidiae naevos, maculasque repellat,
Te, quae sola audis Immaculata, petit.

Nec sibi Qui fatum properent, jam praecavet ignes
Nix tua, quae flamas destruat, una satis.

6 - Textus Recensitus

Bahiensis Renatorum Academia conceptam(a)  sine labe(b) Deiparentem  in
Patronam(c) auspicio eligit.

EPIGRAMMA
1. Quae modo Phoenicis(d)  de more Academia nata est,

2. Quaeque amat aeternas faustior ire dies,
3. Ecce tuos ambit, Virgo (e) pulcherrima, vultus,

4. Atque tuas inter vivere posse nives.

5. Forsan ut invidiae naevos maculasque (f) repellat.
6. Te, quae sola audis, Immaculata, petit.

7. Nec sibi Qui fatum properent, iam praecavet ignes
8. Nix tua, quae flammas destruat una satis.
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7. Ms: conceptam
A: conceptae

8. Para o sentido cristão de pecado, o autor utiliza a palavra labes, -is (mancha,
desonra).

9. Nossa Senhora, pelos Estatutos da Academia; foi proclamada Patrona da mesma,
sob o título de Nossa Senhora da Conceição.
v.1. Ms  e  A: Quae

Ms: Phaenicis
A: Phenicis

10. Fênix: ave fabulosa que, segundo a tradição egípcia, durava muitos séculos, e,
queimada, renascia das próprias cinzas.

A: demore
v.2. Ms  e  A: Quaeque amat aeternos dies;

(e) Na alusão à Virgem Maria, o autor prefere empregar apenas a palavra Virgo.
v.5 Ms  e  A: invidiae  naevos,

(f) É interessante notar que o autor evita, mais uma vez, a palavra Peccatum na
concepção cristã do termo; ocorrem, assim, as palavras Naevos e Macula, no
sentido de manchas, defeitos.
v.6. Ms  e  A: quae

Ms  e  A: audis Immaculata,
v.7. Ms  e A: jam praecavet ignes
v.8 Ms  e  A: quae

Ms: flámas
A: flāmas

7 Tradução Vernácula
A Academia baiana elege, em conselho, a Mãe de Deus, concebida sem

pecado, como padroeira.

EPIGRAMA
A Academia que, como a Fênix, acaba de nascer

E deseja viver dias eternos2 de muita felicidade3.
A teu semblante4, então, belíssima Virgem, quer contemplar
E, contemplando, deixar-se levar por tua santidade5.

Pede a ti, Imaculada, a única6 a nos ouvir,
Que Ela seja capaz de repelir o pecado7 da inveja8.

2 Dies aeternas (v.2): recurso estilístico denominado Hipérbole ballo (jogar para cima) + hiper (para
cima, sobre) = exagero (BESSELAAR, 1960, p.323).

3 Faustior (v.2): comparativo sem o segundo termo da comparação tem o valor de “muito”.
Gramaticalmente está relacionado à quae (Academia), “a qual se compraz em viver muito feliz dias
eternos”, mas por Hipalage Adjectivi (BESSELAAR, 1960, p.322) pode-se referir a dies, “a qual se
compraz em viver dias eternos muito felizes”.

4 O latim usa com muita liberdade o plural pelo singular: tuos vultus (v.3) por tuum vultum.
5 Tradução literal do v. 4: “e poder viver entre tuas neves”. O autor utilizou a palavra nives como metáfora

de brancura, pureza, inocência, santidade. Tradução livre: “ e, contemplando, possa imitar tua santidade”.
6 Forsan (v.5),“talvez”, não foi empregado nesta tradução livre. Vide n. 12.
7 naevos maculasque (v.5) está no acusativo sem preposição. Portanto, seu termo regente é o verbo

repellat. Naevos maculasque têm praticamente o mesmo sentido, constituindo-se uma Hendíadis
(BESSELAAR, 1960, p.322), isto é, figura estilística que tem o valor de reforçar o sentido, dar ênfase,
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Ela já não se protege das tentações9 que apressam a ruína10

Baste tua pureza11 para destruir o fogo das paixões12.

8- Representação Métrica

Quǣ mǒdǒ | Phǣnī | cīs dē | mōre͜ Ăcă | dēmĭă | nāta͜ ēst,
Quǣque͜ ămăt | ǣtēr / nās | fāustĭǒr | īrě dĭ | ēs,

Ēccě tŭ | ōs ām | bīt, Vīr | gō pūl | chērrĭmă, | vūltūs,
Ātquě tŭ | ās īn / tēr | vīvěrě | pōssě nĭ |vēs.

Fōrsan͜13 ūt| īnvĭdĭ|ǣ nǣ|vōs, măcŭ|lāsquě rě|pēllāt,
Tē, quǣ| sōla͜ āu / dīs | Īmmăcŭ | lātă, pě|tīt.

Nēc sĭbĭ | quī fā|tūm prǒpě|rēnt, jām |prǣcăvět| īgnēs
Nīx tŭă, | quǣ flām / mās| dēstrŭăt |, ūnă să|tīs.

9 Considerações Finais

Do pesquisado, chegamos ao consenso de que foi meritório o esforço do Archivum
Generale Poetarum Latinorum Brasiliensium em preservar e estimular os estudos literários,
filológicos, históricos e, principalmente, a língua clássica latina, no âmbito das primeiras
manifestações literárias, ocorridas no século XVIII, no Brasil. Como Instituto de Pesquisa da
Latinidade Brasileira prestou importante contribuição ao divulgar documentos relativos às
origens da formação da cultura nacional.

Concluímos, então, que este movimento literário, relegado durante tanto tempo a um
plano secundário, tem as suas características e especificidades reconhecidas, pela totalidade
de sua produção acadêmica, relacionada, lato sensu, com o estilo dominante de suas
composições, o barroco.

Partimos do pressuposto de que as diversas academias influenciaram
significativamente a historiografia literária brasileira. Esta postura é considerada, apenas,
por historiadores e críticos literários que analisam o barroco como um movimento intelectual
e cultural bastante amplo e complexo.

Dentro do contexto das academias foi possível conhecer as origens de uma sociedade
colonial ávida de erudição. Na ausência das universidades, as quais já existiam em toda
Europa, os acadêmicos organizavam-se em sessões para dar vazão aos seus pendores
poéticos e retóricos. Escreviam epigramas e faziam, em suas dissertações e discursos
históricos, muitas citações na língua mais polida e erudita da época, o latim. Defendiam,

um sentido em duas palavras. O dicionário registra para naevos “sinal natural”, o que poderia estar se
referindo ao “pecado original”.

8 Nos versos 5 e 6 o sujeito não pode ser invidiae porque o verbo está no singular; não pode ser sola porque
faz parte de uma oração adjetiva; e repellat não é o verbo principal porque está no subjuntivo. Resta,
então, petit , “pedir que”, como verbo predicado da oração principal. Sua regência é duplo acusativo (da
pessoa “a quem se pede” e “o que se pede”). Quando o que se pede vem expresso em uma oração
infinitiva “peço que”, constrói-se com ut + subj. O sujeito de petit só pode ser Academia (oculto).

9 Ignes (v.7) também é usado metaforicamente por “tentações”.
10 Fatum (v.7) :  sentido próprio de destino, ruína, fatalidade, desgraça.
11 Nix (v.8) é tomado metaforicamente como pureza. Na 1ª estrofe o autor usou o plural pelo singular,

procedimento comum na língua latina.
12 Flammas (v.8): sentido metafórico de “fogo das paixões”.
13 Forsan, “talvez”, no texto latino pode ter sido usado apenas em razão da métrica.
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com todo entusiasmo, não somente a participação intelectual dos membros da Igreja, mas
também, fervorosamente, os próprios preceitos da religião católica.

Esperamos, portanto, que o presente trabalho tenha auxiliado na divulgação dos
poemas latinos produzidos na seleta Academia Brasílica dos Renascidos. A literatura de
expressão latina contribui para a compreensão da história cultural de um Brasil em
formação; ela faz parte do acervo literário brasileiro e por isso o seu estudo tem merecido e
respeitado valor. A Latinidade Brasileira representa um patrimônio intelectual que enriquece
e dignifica a própria literatura nacional.
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O PROCESSO DE RECEPÇÃO DA CULTURA CLÁSSICA NA OBRA
CARTAS CHILENAS

Cristóvão José dos Santos Júnior1

Orientador: José Amarante Santos Sobrinho (PPGLinC/UFBA)

O presente trabalho visa localizar e analisar fontes para uma história social do
latim no Brasil. Neste momento inicial, selecionamos para análise o processo de recepção da
cultura greco-romana evidenciado em “Cartas Chilenas” de Tomás Antônio Gonzaga,
ressaltando os contornos de influência da cultura latina em nossa sociedade colonial.
Salienta-se, dessarte, o relevo tomado por parte de uma emblemática obra, situada,
historicamente, no contexto do Brasil do século XVIII, numa época em que afloravam
pensamentos separatistas, a exemplo do consubstanciado na Inconfidência Mineira, a qual
teve, dentre seus líderes, vultos notórios do movimento árcade. Satirizando a figura de Luís
da Cunha Meneses, dirigente de Vila Rica, o supramencionado autor - sob o pseudônimo de
Critilo - condena, de maneira veemente, os rumos da política brasileira. Tais críticas, por
conseguinte, são constituídas a partir de uma série de epístolas plasmadas num arcabouço
poético de intenso efeito retórico, carregadas de alusões à cultura clássica. Estabelecem-se,
ante isso, referências de natureza mitológica, histórica e até mesmo artística, citando-se
elementos da arquitetura grega, além de autores da antiguidade, como Ovídio e Horácio.
Esses dados, por sua vez, são extremamente úteis para um estudo que almeje explicitar a
importância atribuída à cultura latina no Brasil do século XVIII, além de sinalizar quais
eram os autores clássicos mais lidos e o impacto dessa influência no imaginário social, por
via de um prisma metodológico que não perde de vista o diálogo entre a obra e a conjuntura
sócio-histórica na qual se produziu.

Escolhemos Cartas Chilenas devido ao fato de esta nos surpreender por estar
impregnada de elementos da cultura clássica, o que, a piori, não se esperaria de uma obra de
teor satírico que - destoando dos cânones árcades - critica veementemente o cenário político
de sua época, já revelando, de início, a importância conferida à cultura greco-romana no
Brasil do século XVIII.

Metodologicamente, procuramos ler, de forma completa, a obra em tela,
composta por “Prólogo”, “Dedicatória”, 13 cartas e “A Epístola a Critilo”, selecionando
eventuais ocorrências que se ajustassem à finalidade de estudo, para depois categorizá-las.
Para a expressa sistematização, foi produzida uma tabela em Excel, com os itens Cartas,
Verso, Ocorrência, Natureza da Ocorrência, Explicação mais detalhada, Classificação e
Anotações Diversas. Em “Cartas”, é sinalizada a epístola da qual a ocorrência em estudo foi
retirada. Na coluna “Verso”, indica-se o verso no qual a ocorrência se encontra. Em
“Ocorrência”, é explicitada textualmente a ocorrência. Em “Natureza da Ocorrência”,
diferencia-se a ocorrência nas categorias citação ou referência. Em “Explicação mais
Detalhada”, procurou-se evidenciar, a partir de múltiplas pesquisas, a origem e o sentido da
ocorrência em análise. Na categoria “Classificação”, diferencia-se a ocorrência em tipo
literário, histórico, mitológico e arquitetônico. Por fim, em “Anotações diversas”, foram
feitas inúmeras observações complementares e elucidativas a respeito da compreensão da
ocorrência. Ante a expressa categorização, no que concerne à obra “Cartas Chilenas”,
obtivemos um total de 53 (cinquenta e três) ocorrências que, sistematizadas, originaram uma
tabela com variadas anotações realizadas durante o estudo.

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia (PIBIC/CNPQ).
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Objetivando analisar o processo de recepção da cultura greco-romana
evidenciado em “Cartas Chilenas” de Tomás Antônio Gonzaga, ressaltando as nuanças de
influência da cultura latina em nossa sociedade colonial, torna-se imprescindível,
inicialmente, delimitar os contornos histórico-literários que as produziram. Verifica-se,
assim, que essas epístolas foram escritas sob a égide canônica do Arcadismo, norteado pela
valorização da objetividade, universalidade e racionalização poética, em paralelo com
valores da própria filosofia Iluminista, num período conhecido como Neoclassicismo, em
decorrência do regaste ao classicismo renascentista, em especial ao camoniano, tendo em
vista a realidade nacional. Recapitulou-se, por corolário, a própria cultura clássica,
valorizando-se elementos da mitologia greco-romana, além de aspectos históricos da
Antiguidade, num contexto social em que tais conhecimentos eram vislumbrados como
paradigmas de erudição intelectiva e de refinamento cultural. Ressalta-se, noutra banda, a
existência de um panorama social caracterizado pela colonização portuguesa do século
XVIII, marcada por veemente insatisfação populacional, em decorrência dos elevados
tributos cobrados, sobretudo no que concerne à atividade mineradora, para sustentar o luxo
da alta corte. Além de pagar o quinto (20% do ouro produzido) e de se sujeitar à intensa
fiscalização, havendo, inclusive, a atuação das denominadas Casas de Fundição, o povo
ainda se viu coagido pela instituição da Derrama, a qual autorizou que oficiais adentrassem
em residências para tomar bens à força, a fim de quitar dívidas existentes com o governo.
Propiciou-se, a seu turno, a insurgência da elite mineira, responsável pelo movimento
separatista de Inconfidência. Faziam parte desse grupo célebres autores da época, dentre os
quais teve destaque Tomás Antonio Gonzaga, o qual compôs Cartas Chilenas em sátira ao
dirigente de Vila Rica, Luís da Cunha Meneses - figurado como Fanfarrão Minésio – além
de seus comparsas, conjugando elementos da estilística árcade com a revolta de ordem
social.

Toma relevo, assim, a peculiaridade de uma obra em que críticas sociais,
estabelecidas em tom satírico, são formuladas com base numa série de alusões à Antiguidade
Clássica. Essas “inusitadas” ocorrências, por sua vez, reforçam a importância atribuída à
cultura greco-romana no Brasil do século XVIII, justificando um trabalho que vise analisar o
processo de recepção desse acervo. Para uma sistemática visualização, fez-se necessária uma
categorização, momento em que se evidenciaram ocorrências de natureza mitológica,
histórica, arquitetônica e literária.

As referências mitológicas se avultam ao longo da obra, sendo utilizadas, em
grande parte, com o escopo de criar imagens de torpeza, arrogância e vilania quanto ao
Fanfarrão Minésio. Exemplo dessas ocorrências se verifica na Carta 6, no verso 23, em que
se compara a figura do governador e a de seus comparsas ao deus da guerra Marte,
construindo-se uma imagem do dirigente opressor:

Dos velhos cidadãos, aquele mesmo
Que faz de toda a festa os grandes gastos.
Com ele só se assenta a sua corte,
Que toda se compõe de novos Martes.

Na carta 9, verso 191, a seu turno, utiliza-se a figura de Midas para constituir
uma imagem de avareza e de ganância por ouro:

Tinha este continente, levantados,
De tropa auxiliar uns treze corpos.
O nosso chefe ainda não se farta:
Alista o povo inteiro, e, dele, forma
Inda mais de quarenta regimentos,
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Mais faminto de ver galões e fardas
Que Midas de trocar em ouro puro
As coisas em que punha o torpe dedo.

Na carta 11, verso 183, compara-se o governador a uma harpia (monstro
mitológico sanguinário com corpo de ave e rosto de mulher):

Maldita sejas, tu harpia Olaia,
Que, enquanto não abria a minha bolsa,
Não mostravas, também, alegre, os dentes!

Também abundantes são as referências históricas. Na Carta 4, verso 148, o poeta
compara Luís da Cunha Meneses a Nero (imperador romano muito conhecido por sua
loucura):

Ah! tu, piedade santa, agora, agora,
Os teus ouvidos tapa e fecha os olhos?
Ou foge desta terra, aonde um Nero,
Aonde os seus sequazes, cada dia
Para o pranto te dão motivos novos.

No verso 24 da Epístola, Gonzaga compara o dirigente a Calígula (imperador
romano conhecido pela crueldade e loucura, tendo nomeado um cavalo como senador):

Quem me dirá que da estultice as obras
Infestas à virtude e dirigidas
A despertar o escândalo conseguem,
No prudente varão, mover o riso?
Eu vejo que um Calígula se empenha
Em fazer que de Roma ao Consulado,
Se jure o seu cavalo por colega.

Quanto às referências arquitetônicas, verifica-se a atribuição de significativo
valor às construções de estética clássica, o que demonstra o nível de influência da cultura
antiga na sociedade do século XVIII, acerca de um alcance que chega a ocupar um patamar
paradigmático sobre até mesmo aquilo que era visto como belo.  Como exemplo, podemos
destacar o presente no verso 95, situado na Carta 3, em que se faz referência às colunas
jônicas, a fim de demonstrar o caráter faraônico da empreitada de Cunha Meneses em
construir um presídio, em vez de investir nas pobres e desumanas moradas que sobejavam
na Vila Rica:

Por fora destes arcos se levantam
Três jônicas colunas, que se firmam
Sobre quadradas bases e se adornam
De lindos capitéis, aonde assenta
Uma formosa, regular varanda;

Escassas, porém muito representativas, foram as referências categorizadas como
literárias, que dizem respeito tanto a citações de obras, quanto a de autores latinos. Elas são
extremamente úteis por nos oferecer um indicativo daquilo que era lido e valorizado pelo
autor e até mesmo pela sociedade colonial brasileira, numa leitura metonímica. Logo no
prólogo da obra, cita-se um fragmento das Sátiras de Horácio:
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“... Quid rides ? mutato nomine, de te Fabula narratur...” ( Hor., Sát., I, 1, 69)

Numa tradução, ter-se-ia a estrutura “Do que ris? Trocando os nomes a fábula
trata de ti”, demonstrando-se que o próprio leitor poderia ter a execrável conduta do
Fanfarrão Minésio, o  que pode indicar a intenção do autor de que a obra fosse lida pelo
mencionado dirigente. Na Carta 3, versos 119 e 120, o autor faz outra referência a Horácio,
realizando uma alusão à Arte Poética:

“Que faz o nosso mestre, quando pinta um monstro meio peixe e meio dama”

Na carta 10, verso 6, a seu giro, cita-se Ovídio:

Quis, amigo, compor sentidos versos
A uma longa ausência e, para encher-me
De ternas expressões, de imagens tristes,
A banca fui sentar-me, com projeto
De ler, primeiramente, algumas obras
No meu já roto, destroncado Ovídio.
Abri-o nas saudosas alegrias
E, quando me embebia na leitura
Dos casos lastimosos, que ele pinta,
Na passagem que fez ao Ponto Euxínio
Encontro aqueles versos que descrevem
As ondas decumanas; de repente
Me sobe ao pensamento que estas eram
Do nosso Fanfarrão imagem viva.

Essa ocorrência, a qual faz referência à produção literária do banimento
ovidiano, é muito interessante por demonstrar a profunda valorização de um autor latino, o
qual foi lido por Gonzaga de forma “destroncada”, revelando destaque da cultura latina em
seu acervo. Na Carta 9, o autor menciona Homero no verso 22 e Vergílio no verso 25, a fim
de ironizar os feitos de Luis da Cunha Meneses:

A Chile, para que, gostoso e mole,
Descanse o corpo na franjada rede.
Nasceu o sábio Homero entre os antigos,
Para o nome cantar, do grego Aquiles;
Para cantar, também, ao pio Enéias,
Teve o povo romano o seu Vergílio:
Assim, para escrever os grandes feitos
Que o nosso Fanfarrão obrou em Chile,
Entendo, Doroteu, que a Providência
Lançou, na culta Espannha, o teu Critilo.

Por fim, ainda na Carta 9, no verso 375, o autor novamente menciona Vergílio:

“Que vem nos doces versos de Vergílio.”

Essa ocorrência, por fim, revela até mesmo um apreço dirigido à obra do aludido
autor, o que mais uma vez explicita a relevância da cultura greco-romana no Brasil do século
XVIII e o enorme grau de uma influência capaz de construir inúmeros símbolos, metáforas e
alusões, que eram, naquele contexto histórico, de mais fácil compreensão e de mais imediata
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assimilação, tendo em vista que a Obra foi escrita para ser compartilhada pela sociedade,
estimulando-se o espírito insurgente que desembocaria na própria Inconfidência Mineira.
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A ÉPICA MESTIÇA DE SUASSUNA
Tereza Pereira do Carmo1

O presente trabalho apresenta o diálogo que Quaderna, personagem de Ariano
Suassuna n’A Pedra do Reino, trava com vários teóricos e escritores, investido na figura do
idealizador de uma obra que ultrapassa todos os seus antecessores e lhe propicia o título de
Gênio da Raça. No percurso teórico traçado por ele estão presentes o épico, a poesia
dramática trágica e o trágico. Neste trabalho focaremos na criação de uma épica mestiça.
Quaderna, na tentativa de unir o popular e o canônico, utiliza de sua capacidade de sintetizar
as ideias antagonistas de seus amigos para criar, da mistura de estilos e gêneros, aquilo que
ele define como epopeico.

1- A Épica Mestiça
Quaderna, o protagonista da obra de Ariano Suassuna intitulada Romance d’ a Pedra

do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, se apresenta como um diascevasta, ou seja,
um revisor e crítico de obras alheias que se “arvora”, além disso, em colecionador de
cantos/folhetins dos rapsodos gregos (SUASSUNA, 1972, p. 269).

Quaderna tem como principal objetivo construir uma obra modelar e completa na
qual consolidaria o ideal de edificar o seu Castelo Encantado. Diante de tal projeto, procura
reunir todos os recursos indispensáveis para conceber legitimamente a identidade nacional,
cobiçando, dessa forma, obter, na Academia Brasileira de Letras, o posto de “Gênio da
Raça”. É, pois, em função desse objetivo que o grande decifrador nordestino afirma que sua
narrativa seria uma espécie de Sertaneida, Nordestíada ou Brasileia, na qual recontaria
todos os eventos valorosos envolvendo seus familiares em gerações passadas. A designação
dada pelo narrador ao seu texto nos remete, claramente, a uma associação com os grandes
clássicos da literatura épica: a Eneida, a Ilíada, Os Lusíadas, e a Odisseia.

Reforçando essa analogia, Suassuna insere, logo no início da obra, um exórdio e uma
invocação à musa – elementos integrantes da forma épica dos antigos e que também estão
presentes nas epopeias. Tais indícios levam os leitores a crer que, de fato, há na narrativa um
diálogo com essa modalidade literária. Antes mesmo da invocação, há que se observar
igualmente que a obra é dividida em folhetos análogos aos cantos ou rapsódias dos antigos,
acrescidos da mesma numeração típica de uma epopeia; além disso, alguns desses folhetos
trazem títulos bastante sugestivos, tais como: Folheto XXXIV – Marítima Odisseia de um
Fidalgo Brasileiro; Folheto XLI – As armas e os Barões Assinalados; Folheto LXXVIII – A
cegueira epopeica; e outros folhetos em que, apesar de seus títulos não se relacionarem
diretamente com os poemas épicos antecedentes, a temática e o desenvolvimento da
narrativa mostram os tons épicos costumeiros.

Os exemplos apontados nos mostram a grandiosidade que Quaderna quer dar à sua
obra, o que não significa que ele seguirá à risca o modelo épico fundado nos critérios
aristotélicos e subsequentes. Curiosamente, o filósofo grego não é citado em nenhum
momento por Quaderna, que opta por fazer um romance-epopeico pautado na índole da
autora do romance Exaltação (1916), Albertina Bertha de Lafayette Stockler2:

1 Professora de Língua e Literatura Latinas na Universidade Federal da Bahia
2 Segundo ainda o próprio Quaderna, informação que confere na história do Brasil, Albertina Bertha: "É

filha de um conselheiro do Império, Lafayette Rodrigues Pereira” (SUASSUNA, 1972, p. 180).
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É por isso que só agora, graças ao senhor e a Margarida, é que vou
fazer meu romance-epopeico, uma Obra de fogo e sangue, “inflamada de
furor épico, rubra, empenachada de altivez e de vitórias, dolorosa, das
renúncias graves e da vida cantante, por amor a uma defesa, a um símbolo,
a um ideal, à Pátria”, como dizia a genial Albertina Bertha! (SUASSUNA,
1972, p. 277).

A fala acima citada se dá após Clemente, amigo e mestre de Quaderna, revelar que
Carlos Dias Fernandes, escritor paraibano profícuo e respeitadíssimo por Quaderna, tornara
visível que o romance substituíra a epopeia (SUASSUNA, 1972, p. 146), evidenciando,
assim, a escolha pela fusão dos dois gêneros – romance e epopeia. Ainda que tenha estudado
os gêneros clássicos no tempo de seminário, nosso epopeieta não mede mais esforços e
leituras para escrever a sua obra, modelando-a a partir dos conhecimentos adquiridos nas
discussões com seus mestres, Clemente e Samuel. Para aumentar sua bagagem literária
epopeica, Quaderna utiliza-se de várias teorias, incluindo aquelas recolhidas no Almanaque
charadístico. No que diz respeito ao tema, Quaderna informa ao Corregedor que o assunto
do inquérito é perfeito, pois teria lido:

(...) num artigo do Almanaque Charadístico que não é qualquer
feito que pode fornecer assunto para uma Epopeia: são as “façanhas de
guerreiros e capitães ilustres; reis que decaem; tiranos assassinados;
brilhantes reveses; quedas de tronos, coroas e monarquias; terríveis
perfídias e combates sanguinolentos”. Dizia ainda o artigo do Almanaque
que “as Epopeias sempre têm, por personagens, reis, guerreiros, princesas e
fidalgos que passam por grandes vicissitudes em algum cerco ou retirada
ilustre” (SUASSUNA, 1972, p. 278).

Assim, Quaderna não tem dúvida de que possui em mãos, através do depoimento que
dará no inquérito, material suficiente e digno de uma epopeia: a história de seu padrinho e de
seus três filhos, ou, em outros termos, “o Rei Degolado, o Príncipe Proscrito, o Príncipe
Bastardo e o Príncipe Alumioso da Legenda Ensanguentada do Sertão!” (SUASSUNA,
1972, p. 277). Com assunto tão grandioso, poderia superar Homero e ser o “Gênio Máximo
da Humanidade”, cargo que, segundo as suas apostilas de retórica e gramática do tempo do
seminário, pertencia a Homero. O diálogo acerca de Homero se dá dessa forma:

- Como é? E o cargo de “Gênio Máximo da Humanidade” também
ainda está vago? Pergunto, porque, no “Seminário da Paraíba”, a gente
estudava Retórica num livro do Doutor Amorim Carvalho, as Postilas de
Retórica e Gramática. Esse Doutor era “Retórico do Imperador Pedro II”,
de modo que sua palavra não é brincadeira, e ele afirma que, de todos os
Poetas, “o primeiro, no tempo e na glória, é Homero”!

- Discordo inteiramente, porque está absolutamente errado! - disse
Clemente. - Essa ideia da autoria individual das obras é reacionária e está
ultrapassada! Hoje, está provado que Homero nunca existiu! Os dois
poemas que são a “obra da raça grega” foram compostos aos poucos, pelo
Povo, e reunidos depois pelos eruditos!

- A autoria da obra é sempre trabalho de um homem só! - disse
Samuel, já se irritando. - Homero não foi o “Gênio Máximo da
Humanidade”, mas o motivo principal disso foi a vulgaridade, a grosseria
que o levou a lançar mão daquelas horríveis histórias populares!

Eu procurei, de novo, desviar a briga. Interrompi:
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- Bem, o importante é que já estão demonstradas três teses
essenciais! Primeiro, que o “Gênio da Raça” é um escritor. Segundo, que o
cargo de “Gênio da Raça Brasileira” está ainda vago. E terceiro, que ainda
está vago, também o de “Gênio Máximo da Humanidade”, porque o único
candidato apontado até agora, Homero, além de não existir, era grosseiro e
vulgar! (SUASSUNA, 1972, p. 141-142).

Ficção e realidade se misturam aqui de modo curioso. Homens reais e Quaderna;
Suassuna e seus admiráveis e históricos escritores que existiram e atuaram de fato na
construção da “história pátria”. Tudo isso nos remete à questão da referência desdobrada
proposta por Dominique Combe3:

Não há, a rigor, uma identidade do sujeito lírico. O sujeito lírico
não poderia ser categorizado de forma estável, uma vez que ele consiste
precisamente em um incessante duplo movimento do empírico em direção
ao transcendental. Vale dizer então que o sujeito lírico, levado pelo
dinamismo da ficcionalização, não está jamais acabado, e mesmo que ele
não é (COMBE, 2009-2010, p. 128).

Por esse viés, é possível inclusive pensar, tanto no âmbito da ficção quanto no da
empiria, que o texto propõe uma polêmica bastante plausível: talvez Homero não tenha
mesmo existido. Nesse caso, seguindo o raciocínio de Clemente, se Homero nunca existiu,
se foi o povo grego que compôs a Ilíada, a Odisseia, e as obras atribuídas ao aedo antigo,
e se, além disso, tais obras eram grosseiras e vulgares, logo o cargo de gênio da raça
permanece ainda vago. Nesse caso, Quaderna não medirá esforços para superar o que não
existiu com o seu projeto de “Obra Nacional da Raça Brasileira”.

Validado pelas palavras do retórico do Imperador, “a Tragédia e a Epopeia podem
tirar seus heróis do seio dos grandes criminosos para, ao lado das suas atrocidades, fazer
brilhar comoventes virtudes” (SUASSUNA, 1972, p. 181), Quaderna evocará a
encantação e a estranha cavalgada do filho mais moço de seu padrinho, Sinésio; o
Alumioso, e, além disso, o crime indecifrável do seu tio-padrinho e cunhado Dom Pedro
Sebastião, rei do Sertão Cariri.

Nessa via, paulatinamente no decorrer da narrativa, Quaderna intitula-se com alguns
epítetos4 referentes à epopeia e à tragédia, reafirmando o seu desejo de superar Homero.
Todavia, o uso de epítetos na narrativa de Quaderna se amplia e não se limita apenas a uma
autorreferência, mas também dirige-se a outros personagens de sua história. Em vários
trechos da obra, temos Quaderna se intitulando como “Quaderna, o Decifrador”; “Quaderna,
o Astrólogo”; “o charadista”; “o diacevasta do Brasil”; “o rapsodo do Sertão”; “poeta”;
“guarda do Selo dos Tesouros”, além de muitos outros. Fórmula interessante ocorre no
Folheto LXXI, quando o gênio da raça brasileira se autonomeia “astrólogo-épico”
(SUASSUNA, 1972, p.438). Sobre a fórmula, Carvalho reflete:

3 COMBE, Dominique. A referência desdobrada: o sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia. In:
REVISTA USP, São Paulo, n.84, p. 112-128, dezembro/fevereiro, 2009-2010.

4 Segundo Silva (2012), os epítetos são ferramentas típicas dos poemas homéricos e se destacam na
apresentação de um herói ou objeto (SILVA, 2012, p. 39). Em seus estudos, Silva afirma que “podemos
entender os epítetos como uma expressão que se ajunta a um nome servindo ao fim de ampliar,
quantificar, qualificar, restringir, realçar uma ideia que pode ou não ser-lhe inerente” (SILVA, 2012, p.
42).
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Ao se qualificar como astrólogo-épico, Quaderna se apresenta
como alguém que tinha acesso a um conhecimento restrito a poucos e a
capacidade desvendar mistérios (a astrologia), bem como o talento para se
referir a esse conhecimento de uma forma reservada aos grandes poetas,
seguindo as convenções da épica (CARVALHO, 2011, p. 160).

O conhecimento restrito aqui apontado é mais fundo e alto e vai além daquele
vinculado apenas aos astros, afinal, nas tragédias, o homem está em busca de si mesmo
(γνῶθι σεαυτόν!). Ainda no rastro dos inúmeros epíteto s atribuídos pela narrativa afora,
realçamos o epíteto de seu bisavô João Ferreira-Quaderna, “o Execrável”; de Dom
Sebastião, “o Degolado”; de Sinésio, “o Alumioso”; de Sinésio ainda, “o Ausente”, “o
Esperado”, “o Donzel”; de Silvestre, “o Bastardo”, e de Arésio, “o Cáprico”. A listagem,
porém, não é meta desse trabalho.

Os dois principais poetas épicos da tradição clássica, Homero e Virgílio, e o poeta
português Camões estarão presentes em toda a narrativa de Quaderna de forma direta. Em
diversas oportunidades, Quaderna reconhece o valor desses poetas e mostra as vantagens
que ele possui para superá-los, clara alusão à emulação clássica, isto é, à μίμησις.

Sua obsessão é Homero. Já vimos anteriormente que o desejo de superá-lo tornou-
se patente na discussão acerca da famosa “questão Homérica” travada com Clemente e
Samuel. Antes disso, temos Quaderna escarnecendo de Homero por ter ele nascido na
Grécia, uma “porqueirinha de terra”, e, no intuito de ultrapassá-lo, desafiando o grego e
também qualquer outro que desacreditasse da possibilidade de emular o aedo antigo:

A gente lê uma coisa dessas e fica até desanimado, julgando ser
impossível a um Brasileiro ultrapassar Homero e outros conceituados
gênios estrangeiros! A sorte é que, na mesma hora, o Doutor Samuel nos
lembra que a conquista da América Latina “foi uma Epopeia”. Vemos que
somos muito maiores do que a Grécia – aquela porqueirinha de terra! – e aí
descansamos o pobre coração, amargurado pelas injustiças, mas também
incendiado de esperanças! (...) desafio qualquer irônico, estrangeiro ou
Brasileiro, primeiro a narrar uma história de amor mais sangrenta, terrível,
cruel e delirante do que a minha; e, depois, a decifrar, antes que eu o faça,
o centro enigmático de crime e sangue da minha história, isto é, a degola
do meu Padrinho e a “desaparição profética” de seu filho Sinésio, o
Alumioso, esperança e bandeira do Reino Sertanejo (SUASSUNA, 1972,
p. 29-30).

Quaderna cria um mal-estar com Homero e com os outros grandes mestres da
literatura, pois pretende competir com eles e superá-los. Descaracterizando-os, supõe que
igualar-se a eles seja o primeiro passo para ultrapassá-los e, por isso, continua seguindo os
seus exemplos. No entanto, sua obra é projetada para ser modelar, de primeira classe e
completa, tese de Doutor Amorim Carvalho, retórico do imperador. Ademais, visto que, pela
tese de Samuel, Homero tinha mau gosto e era incompleto, emulando, haveria de instaurar
uma inovação no gênero, para que sua obra fosse, então, completa. Nesse ponto, Quaderna
acrescenta ao épico o enigma, uma espécie de logogrifo em verso, que funcionará como uma
precaução contra Homero. Não iniciado nos mistérios do reino, o Corregedor propõe a
Quaderna que retire toda essa versalhada de sua epopeia, ao que ele se recusa e assim se
justifica:

- Pois é exatamente por isso que ela deve entrar, Senhor
Corregedor! Essa palavra que o senhor usou, “grifo”, é exatamente a prova
de que esses versos são indispensáveis à minha Epopeia!
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- Por quê? – perguntou ele, espantado.
- Por causa de Homero, Excelência! Não quero, nem devo,

esconder a Vossa Excelência que, depois de conseguir da Academia
Brasileira de Letras o título de “Gênio da Raça Brasileira”, pretendo
disputar, no vasto Império da Literatura Universal, o cargo, também ainda
vago, de “Gênio Máximo da Humanidade”! (...) segundo o Doutor Amorim
Carvalho, uma Obra, para ser clássica, precisa ser completa, sem o que
nem é modelar nem de primeira classe! Homero, além de não ter existido,
era incompleto: como pode, portanto, ser o “Gênio Máximo da
Humanidade”? Apesar disso, porém, Senhor Corregedor, resolvi tomar
certas precauções contra ele, e a presença, em minha Epopeia, do “enigma
grifo-esfingético em versos” que lhe recitei é uma delas!5 (SUASSUNA,
1972, p. 362-363).

Superar Homero com um romance-epopeico a partir de um “enigma grifo-esfingético
em versos”. Aqui, o autor-ator-Suassuna-Quaderna aponta para mais uma mistura a partir do
termo esfingético. Por ora, no entanto, limitemo-nos ao exagero épico: nota-se que o
narrador, por exemplo, avoluma o número de acompanhantes do Alumioso, procedimento
que, segundo ele, parte do estilo epopeico, afeito a aumentos improváveis e fantasiosos, pois
“Homero, mesmo, aumenta extraordinariamente o número de Cangaceiros gregos
comandados pelos Reis de lá” (SUASSUNA, 1972, p. 364). Aristóteles, na Poética (1460a,
1-15), afirma que o maravilhoso agrada e a sua principal fonte é o irracional. O estagirita
afirma ainda que Homero ensinou a maneira certa de induzir ao paralogismo. Contador de
história, também nosso epopeieta sabe dizer falácias com aparência de verdade.

Superar Homero não se limita ao legado dos poemas, mas avança para a esfera
ordinária da vida. Um dos significados que se pode dar ao termo Ὅμηρος é cego, e cego há
de ser nosso herói, cegado pelas Musas do sertão em cena primorosa. Após a cegueira
fatídica, marca de vate, adivinho e gênio que o deixou semelhante não somente a Homero,
mas igualmente a Édipo, Tirésias e até Camões (que segundo o charadista só foi capaz da
genialidade dos Lusíadas depois de ficar caolho, o que faz dele um poeta menor, apenas um
imitador de Virgílio). Cegueira conquistada, a desvantagem em relação a Homero estava
sanada. Equiparados ambos, há, no entanto, que se buscar o desempate que repousa na
antiga e disputada questão homérica, enfim, a autoria da Ilíada e da Odisseia, sempre
questionada:

- Eu não chegaria a dizer tanto, por modéstia e humildade cristã!
No máximo, o que me aconteceu foi um decreto insondável da Providência
Divina, que não podia permitir que o “Gênio da Raça Brasileira” fosse
inferior, em nada, ao “gênio da raça grega”! Minha cegueira seria muito
parecida com a cegueira poética e profética de Homero, caso tivesse
existido, mesmo, esse mavioso e distinto Poeta, autor das traduções gregas
da Ilíada e da Odisseia – o que digo porque, como Samuel já provou, o
autor, de fato, dos originais brasileiros dessas duas obras foi o genial Bardo
nordestino, Doutor Manoel Odorico Mendes (SUASSUNA, 1972, p. 476).

Ganhamos um autor épico, Manoel Odorico Mendes, abrindo-se, desse modo, um
debate sobre tradução, ao qual não nos cabe dar vazão. Permaneçamos na questão da autoria
da obra que não se limita apenas a Homero. No veio de um ensaio sobre tradução, a tese de
Samuel atinge igualmente a Virgílio, Cervantes e Dante:

5 Grifos do autor
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Quanto à outra observação sua, quero lhe explicar que, quando um
Poeta brasileiro ou português traduz uma obra estrangeira, para mim, o
original fica sendo o trabalho dele. Sou nacionalista, e, podendo, pilho os
estrangeiros o mais que posso! Para mim, Manoel Odorico Mendes é o
autor dos originais da Ilíada e da Eneida Brasileira: Homero e Virgílio
são, apenas, os tradutores grego e latino dessas obras dele! Castilho é o
autor do Fausto e do Dom Quixote, assim como José Pedro Xavier
Pinheiro é o verdadeiro autor da Divina Comédia que Dante traduziu para o
italiano!6 (SUASSUNA, 1972, p. 501).

Eis que a malandragem entra em cena para fazer dos geniais poetas estrangeiros
meros tradutores das obras brasileiras. Vê-se a malandragem recaindo da mesma forma na
tese de Samuel, imediatamente aceita por Quaderna já que garante ao epopeieta a
possibilidade de ser o único Gênio da Raça. No último folheto, após concluir o resumo do
depoimento de Quaderna, convocando-o para continuar o depoimento no dia seguinte, o
Corregedor temeroso de que Quaderna não voltasse mais, incita-o com o argumento de que
seu não comparecimento acarretaria a incompletude de sua epopeia. Quaderna se esquiva,
mas, esperto, o magistrado utiliza da rivalidade poética e do desejo daquele de tornar-se o
Gênio da Raça:

O Corregedor olhou-me com seus astutos olhos de porco. Quando
falou, foi para me dar um bote seguro, pegando-me pelo meu fraco:

- Sim – disse ele – mas aí é que entraria, mesmo, o senhor, com
suas obrigações de Epopeieta, Gênio da Raça Brasileira e Gênio Máximo
da Humanidade! Se o senhor não for adiante de José de Alencar e de
Homero, que foram geniais, mas incompletos, não poderá ultrapassá-los!
Que é isso? Está afracando? Quer perder a briga para esses dois? Veja que
você mesmo foi quem disse que uma Obra, para ser de gênio, precisa ser
régia, modelar, de primeira classe e, sobretudo, completa! Se o senhor não
contar o resto, não poderá obter certidões sobre tudo, e sua Epopeia ficará
original, é certo, mas incompleta!

Aquele homem era mesmo que o Cão! Eu estava encostado à
parede. Falei:

- O senhor tem razão; (...) (SUASSUNA, 1972, p. 619).

A epopeia presente e desejada por Quaderna é cheia de transgressões; sobretudo,
mediante distorções paródicas, que conferem à obra um caráter humorístico, além de
desempenharem um efeito questionador dentro da narrativa. O discurso de Quaderna possui
uma variação conforme o interesse do narrador, propiciando o questionamento do gênero.

Num primeiro momento, o narrador nos informa da construção de uma espécie de
Sertaneida que cantaria o fulgor do Sertão e, por consequência, do Brasil; em seguida, ele
recorre às grandes epopeias, tomando-as como um modelo para sua criação, contudo,
visando sempre ultrapassar os grandes clássicos e, principalmente, superar Homero, um
simples tradutor, ele assume total liberdade para criar.

Nesse sentido, torna-se pertinente afirmar que Quaderna, ao valer-se dos aspectos
peculiares da epopeia para compor sua narrativa, está aclamando os grandes feitos de seus
familiares e, através das discussões com seus mestres acerca do ato da escrita, propiciando a
transgressão do gênero épico, ao recriá-lo como romance-epopeico matizado de elementos
trágico-esfíngicos.

6 Grifos do autor.
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PAULO LEMINSKI E A TRADUÇÃO DE SATYRICON:
REINVENTANDO PETRÔNIO

Lívia Mendes Pereira1

Introdução

Buscando contribuir com a pesquisa das traduções dos clássicos greco-romanos e com
a recepção desses textos em nossas Letras, o presente trabalho propõe-se a estudar e divulgar
a tradução do Satyricon, de Petrônio, levada a cabo pelo poeta Paulo Leminski. Como pode
ser constatado na leitura de sua biografia e recorrentemente percebido nos temas que
frequentam sua obra, o autor foi um conhecedor e divulgador da Língua e da Literatura
Latina. Estudado inicialmente no mosteiro São Bento, na cidade de São Paulo, quando
Leminski tinha apenas 13 anos, esse idioma antigo constituiu uma importante fonte criativa
revisitada e repensada durante toda sua carreira literária. O trabalho, portanto, tem por base o
confronto entre o texto latino e a tradução leminskiana e procura fornecer um estudo da
recepção do romance petroniano na literatura brasileira contemporânea, que encontra em
Leminski um de seus expoentes. Assim, ao aliar o conhecimento em Língua Latina e a
História da Tradução, o trabalho propõe revelar a importância da literatura da Antiguidade
através de sua recepção literária em Língua Portuguesa. A partir do cotejo entre a obra latina e
sua tradução contemporânea, pretendemos demonstrar quais foram os diversos resultados
alcançados, no nível da linguagem e da interpretação, comentando como as estratégias
tradutórias de Leminski são acionadas em sua versão a partir do texto clássico, levando em
consideração o próprio pensamento do poeta, sobre o que é a tradução e o ato de traduzir.

1. Satyricon, de Petrônio

Toda a história da escritura e superveniência do Satyricon é contada por meio de
diversas conjecturas e especulações, que ficaram conhecidas com a denominação de “Questão
Petroniana”. Sob esse título são tratados dados históricos e filológicos referentes à data em
que foi escrito o romance, à identidade do autor, à montagem dos fragmentos, à extensão
original e a sua relação com outras obras antigas. São poucos os registros que falam sobre o
suposto escritor do Satyricon. Os dados históricos baseiam-se principalmente no texto do
célebre historiador Tácito (55-117 d.C., cf. Annales 14. 18-19), que menciona uma
personalidade da corte do imperador Nero, denominada Gaius Petronius, arbiter elegantiae
(“Caio Petrônio, árbitro da elegância”), a quem se tem atribuído a autoria do texto. Segundo
Ernout, autor da mais conceituada edição do Satyricon (1950), os editores de Petrônio têm
acesso a três fontes para estabelecer o seu texto: fragmentos longos, um fragmento isolado
contendo o “Banquete de Trimalquião” e os extratos curtos, ou excerpta uulgaria, assim
chamados porque eles aparecem em vários dos manuscritos, e foram os primeiros a serem
publicados. Após a edição de Ernout, em 1961, Konrad Müller apresentou uma edição revista
dos manuscritos, nomeada Petronii Arbitri Satyricon, segundo Nisbet (1962) Ernout apresenta
poucas novidades e Müller havia recolhido os manuscritos mais significativos com muito
cuidado e exposto os resultados de forma clara e sistemática, sendo, após o ano de seu
lançamento, a versão mais utilizada pelos estudiosos de latim.

O primeiro manuscrito de Petrônio apareceu em 1476 e serviu de base para a sua
primeira edição feita por Francisco Puteolano (1482). Esse texto é formado pela maioria das

1 Lívia Mendes Pereira/ Mestranda em Estudos Literários na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara –
UNESP.
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aventuras de Encolpo e pelo início do “Banquete de Trimalquião”. A partir de 1564 são
descobertos novos fragmentos e são editadas novas edições com os complementos ao
primeiro texto, são elas: Sambucus (Viena, 1564), Juan Tronesio (Lyón, 1575) e Pierre Pithou
(Paris, 1577). Já o trecho integral do “Banquete de Trimalquião” só foi descoberto no ano de
1663 na biblioteca de Nicolás Cippio, juntamente com poemas de Catulo, Tibulo e Propércio.
Este último excerto foi incorporado aos trechos já anteriormente conhecidos e publicados por
Juan Blevio, em Amsterdam, no ano de 1669. Depois dessa edição surgiram algumas versões
consideradas falsas: um erudito francês chamado Francisco Nodot dizia ter achado em 1668,
em Belgrado, um novo manuscrito sem lacunas e publicou o texto em Rotterdam, em 1692 e
em Paris no ano seguinte.

No Satyricon, Petrônio demonstra as manifestações sociais e o panorama cotidiano dos
romanos. A história é baseada nas peripécias de Encólpio, narrador e personagem principal,
que havia profanado o culto a Priapo, Gitão, um rapaz por quem Encólpio se apaixona e
Ascilto, com quem formam um triângulo amoroso, que depois será substituído por Eumolpo.
A linguagem empregada por ele é uma linguagem própria, de interação entre texto e contexto,
o texto pode ser utilizado como expressão de pensamentos, objetos e sentimentos que foram
representativos de seu tempo, século I d.C.

2. Satyricon, tradução de Paulo Leminski

Paulo Leminski, poeta curitibano, nascido em 1944, deu a público seus primeiros
escritos na revista Invenção, mantida pelos poetas concretistas – Augusto e Haroldo de
Campos e Décio Pignatari, em meados da década de 1960. Leminski também ministrou aulas
em cursos pré-vestibulares, trabalhou com publicidade e foi editor em diversos jornais.
Transitou em diversos gêneros textuais como o romance, o conto, a crônica, o ensaio, a
poesia, dentre outros. Com complicações em sua saúde, o poeta faleceu em 7 de Junho de
1989.

A tradução do Satyricon, de Leminski, lançada em 1985 pela editora Brasiliense, é a
terceira tradução do livro, em língua portuguesa, no Brasil. É muito provável que Leminski
tenha utilizado a versão do texto latino presente na edição bilíngue da Editora Garnier,
publicada em 1934 (cf. PÉTRONE, 1948), que se trata da versão menos criteriosa do texto em
que ele é completado juntando as lacunas presentes nos manuscritos2. Leminski não estava
particularmente preocupado com questões filológicas, mas sim em propor uma tradução com
um olhar “criativo”, seguindo um modelo tradutório que dialogava com as ideias de Eliot3 e
Pound, então em voga. Nesse sentido, a escolha da versão do texto latino sem lacunas indica
uma maior preocupação com o público leitor e com o mercado editorial, já que se baseou em
uma edição bastante difundida da obra na época.

Essa preocupação de Leminski com seu público é percebida já pela primeira recepção
de sua tradução, aquela do professor Ariovaldo Augusto Peterlini em artigo para a Folha de
São Paulo na ocasião do lançamento da tradução, na qual diz que o poeta “[...] não hesita em
‘transcriar’, em preencher e, mesmo, em reduzir, se disso necessita para trazer a seu leitor um
Petrônio tão acessível e agradável quanto deve ter sido aos de sua época”. (PETERLINI,
1985). Não é por acaso que Peterlini utiliza o termo “transcriar” para descrever suas

2 O texto da Garnier contém as interpolações de Francisco Nodot que dizia ter achado, em 1668, em
Belgrado, um novo manuscrito sem lacunas e publicou o texto em Rotterdam, em 1692 e em Paris no ano
seguinte. Como já foi anunciado na introdução desta comunicação, esse é um dos debates constantes na
chamada “Questão petroniana” (cf. Enzo V. Marmorale, La questione petroniana, 1948).

3 Sobre a criatividade da tradução Eliot (1921) diz: “We need an eye which can see the past in its place with
its definite differences from the present, and yet so lively that it shall be as present to us as the present. This
is the creative eye;” (ELIOT, 1921, p.77).
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percepções sobre a tradução de Leminski, este termo caro a Haroldo de Campos revela a
leitura teórica que Leminski faz de seu amigo e referencial concretista, com quem travava um
intenso diálogo. O procedimento ‘transcriador’, cunhado por Haroldo e, adotado por
Leminski, despreza o sentido pontual da palavra, para remobilizar o texto, levando em
consideração o sentido no efeito do todo. A tradução ‘transcriadora’ não se contenta apenas
com a “imagem do significado”, mas para além disso, retoma a “imagem do seu significante”.
Haroldo de Campos afirma que

Tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma
porém recíproca. [...] Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o
significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade
mesma (propriedades sonoras, de imagética visual, enfim tudo aquilo que forma,
segundo Charles Morris, a iconicidade do signo estético, entendido por signo
icônico aquele “que é de certa maneira similar àquilo que ele denota”). O
significado, o parâmetro semântico, será apenas e tão-somente a baliza demarcatória
do lugar da empresa recriadora. Está-se pois no avesso da chamada tradução literal.
(CAMPOS, 2010, p. 35)

Leminski oferece em sua edição um prefácio intitulado “Um romance jovem de dois
mil anos” em que afirma ter preservado em seu texto os valores orais e populares da
linguagem de Petrônio, transpondo-os para uma linguagem viva dos dias atuais. Ele critica
ainda as traduções francesas, chamando-as de “traidoras”, pois amenizam os sentidos das
palavras presentes no texto latino. Leminski justifica suas escolhas tradutórias ao dizer que
sua tradução não é feita para especialistas, pois, além de assumir um compromisso de
fidelidade com o texto latino, o poeta apresenta como objetivo envolver o leitor de sua época
na vida de um texto escrito havia quase dois mil anos.

Nessa mesma edição, Leminski também oferece um posfácio intitulado “Latim com
gosto de vinho tinto”, em que manifesta seu modo de proceder na tradução: “ao tradutor que
quer devolver um vivo aos vivos, uma tarefa ingrata. Entre trair Petrônio e trair os vivos,
escolhi trair os dois, único modo de não trair ninguém”. (PETRÔNIO, 1985, p. 190) Para ele,
há no Satyricon uma forte presença da condição humana “uma humanidade feita de grandezas
e baixezas, de esplendores e misérias, coisa, aliás, que o romance vem fazendo desde que o
Satyricon nasceu, e deu o primeiro exemplo” (PETRÔNIO, 1985, p. 191).

3. Linguagem viva manifestada nas expressões coloquiais

A “linguagem viva” da qual Leminski preferiu utilizar, ao destacar a atualização dos
termos latinos e o maior envolvimento do leitor atual, está principalmente revelada no uso de
coloquialismos e expressões próprias da linguagem falada. Esta característica afirma o
distanciamento da tradução de Leminski dos valores expressamente filológicos, porém sem
fugir da significação e interpretação do próprio texto latino. Para melhor visualizarmos esses
aspectos, iremos destacar alguns trechos dos capítulos I e II do Satyricon, comparando o texto
latino e a tradução de Leminski, para cotejarmos os termos mais precisamente será utilizada a
tradução de Sandra Bianchet (2004), a qual expressa de forma mais filológica o translado
entre texto latino e texto em língua portuguesa.

Logo no início da narrativa, entre os primeiros discursos há o trecho, “nam succisi
poplites membra non sustinent” (PÉTRONE, 1948, p.2), na versão de Sandra, a tradutora se
expressa de forma bem literal, “pois as pernas cambaleantes não sustentam meus membros”
(PETRÔNIO, 2004, p.13), já Leminski utiliza uma expressão coloquial “estar mal das pernas”
para dizer que as pernas estão cambaleantes e utiliza o substantivo “corpo” ao invés de
“membros”, o que seria a substituição da metonímia do todo representado pelas partes por um
sentido mais direto: “estou tão mal das pernas que nem consigo carregar meu corpo”
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(PETRÔNIO,1985, p. 9).
Ao final do capítulo I, o autor compara o ensino de retórica nas escolas com palavras

adocicadas, e cita dois temperos “papavere et sesamo” (PÉTRONE,1948, p.4), Sandra traduz
com os nomes científicos “papoula e sésamo” (PETRÔNIO,2004, p.13), já Leminski atualiza
o termo e utiliza o nome mais corrente da planta e a forma como é conhecida popularmente,
ao dizer “gergelim” (PETRÔNIO,1985, p.10), pois trata-se de uma planta originária do
Oriente, pertencente à família das pedaliáceas (Sesamum indicum), que tem o nome popular
advindo do árabe vulgar gilgilan, significando ‘grão de coentro’.

No capítulo II, o narrador inicia o discurso reportando aos professores, “Pace vestra
liceat dixisse, primi omnium eloquentiam perdidistis.” (PÉTRONE,1948, p.4), neste trecho há
uma expressão latina “pace vestra”, que expressa um pedido de licença, como expressado na
tradução de Sandra: “Permita-se que se diga, com sua licença, que vocês foram os primeiros
de todos a destruir a eloquência [...]” (PETRÔNIO,2004, p.13). Já Leminski, mais uma vez,
utiliza-se de uma expressão coloquial para expressar esse perdão à palavra, ao dizer, “Com o
perdão da má palavra, professores, foi com vocês que a eloquência começou a se perder.”
(PETRÔNIO,1985, p.10).

Essa coloquialidade se repete logo depois, ao caracterizar o professor no seguinte
trecho “Nondum umbraticus doctor ingenia deleverat, cum Pindarus novemque lyrici
Homericis versibus canere non timuerunt” (PÉTRONE,1948, p.4). Sandra traduz o adjetivo
“umbraticus” como medíocre, “Um mestre medíocre ainda não tinha destruído os talentos,
quando Píndaro e os nove líricos deixaram de recitar em versos homéricos” (PETRÔNIO,
2004, p.13). Já Leminski, caracteriza a falta de capacidade do professor com uso do
diminutivo e do adjetivo “mal-humorado”, “Nenhum professorzinho mal-humorado destruía
os talentos quando Píndaro e seus nove rivais não tinham medo de competir, cantando, com
os versos de Homero.” (PETRÔNIO,1985, p.10). Leminski provavelmente pensou o adjetivo
umbraticus a partir de sua raiz umbra “sombra”, o adjetivo sombrio, na sua décima oitava
acepção do Caldas Aulete significa “Pessoa abatida, com aparência de tristeza”, dessa forma,
o poeta desfaz a metáfora do original e escolhe um termo próprio “mal-humorado”, a partir da
sugestão etimológica de umbraticus, para expressar a característica marcante desse
“professorzinho”. O termo doctor, nessa mesma frase, pode significar “professor” ou
“instrutor” ou, até mesmo, “domador”, talvez seja mesmo um termo mais baixo que magister,
na transcriação, Leminski recria a expressão calcada no próprio texto de partida. Neste trecho
também há o uso do termo “rivais” ao traduzir o vocábulo “lyrici”, enfatizando a oposição na
frase.

Finalmente, no trecho “[...] sed omnia quasi eodem cibo pasta non potuerunt usque ad
senectutem canescere” (PETRÓNE,1948, p.4), há dois termos referentes ao ato de envelhecer
“senectutem canescere”, sendo que Sandra traduz da seguinte forma “[...] mas tudo que foi
alimentado como que com a mesma seiva não conseguiu chegar à velhice.”
(PETRÔNIO,2004, p.15). Leminski aproveita tanto o sentido do verbo latino “canesco”, que
tem como sentido próprio “tornar-se branco” e, como sentido figurado “envelhecer”, como
também do substantivo “senectus”, que como sentido próprio significa “velhice”, mas que
poeticamente também foi utilizado como “cabelo branco” e, então, traduz “ter cabelos
brancos” como sinônimo do envelhecimento “[...] mas todos eles, como se plasmados da
mesma pasta, não vão chegar nunca a ter cabelos brancos.” (PETRÔNIO,1985, p.11), além de
que “plasmados da mesma pasta”, soa de forma mais poética e mantém, com um acréscimo
(inventivo), a aliteração “pasta non poterunt”.
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Conclusões

Todos esses apontamentos exemplificam a justificativa de Leminski ao dizer que sua
tradução não foi feita para especialistas, mas além de assumir a fidelidade com o texto latino,
apresenta um texto capaz de envolver o leitor de sua época, a partir de um texto escrito há
quase dois mil anos. Para isso, Leminski extrapola os sentidos originais e produz uma
tradução voltada aos ideais poundianos de recriação da obra de partida, atualizando os termos
para a linguagem e o contexto de sua época e utilizando uma linguagem totalmente coloquial,
porém não deturpando o sentido primeiro do texto de partida. Dessa forma, o poeta conseguiu
aquilo que almejava, ao executar esta tarefa ingrata de devolver um vivo aos vivos, acabou
traindo as duas partes e assim chegou a um resultado completo, “único modo de não trair
ninguém”
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V. Outros estudos
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UM BREVE ESTUDO DA EXPRESSIVIDADE E A PRESENÇA DO MITO DE

NÍOBE NAS ARTES PLÁSTICAS

Mariana Peixoto Pizano*

Este texto constitui uma síntese da comunicação apresentada no II Encontro de

Estudos Clássicos da Bahia e analisa três passagens do mito de Níobe, registrado por

Ovídio nas Metamorfoses (VI, 146-312), sob o viés da  expressividade poética,

legitimada pela possibilidade da língua latina criar arranjos mais livres que os das

demais línguas dela advindas. Também serão observadas as semelhanças e diferenças de

quatro obras do campo das artes plásticas que têm como referência o mito citado, a

saber: “Apollo e Diana punindo Níobe com a morte de seus filhos” de Abraham

Bloemaert (séc. XVI), “Diana e Apollo perseguindo os filhos de Níobe com suas

flechas” de Jacques-Louis David (séc. XVIII), “A destruição dos filhos de Níobe” de

Bernardino Cesari (séc. XVI) e a réplica de uma escultura romana conhecida como

“Niobe e figlia minore”.

As Metamorfoses são um poema de cerca de doze mil versos constituídos por

uma sucessão de histórias mitológicas narradas em hexâmetro, metro das grandes

epopeias clássicas que é formado por seis (hexa) pés (metra) – unidade rítmica do

poema latino. O elo de unidade da obra ovidiana é a própria metamorfose que a intitula.

Antes de apresentar as análises faz se importante contextualizar o mito estudado.

O relato mítico se inicia com o impacto causado pela notícia da metamorfose da

tecelã Aracne por obra da deusa Palas, conhecida por sua sabedoria e pela habilidade no

tear, e com o indício da ousadia de Níobe: “E nem com o castigo da conterrânea se

convencera ela/ a  não competir com os deuses e a usar palavras humildes”1 (OVÍDIO,

2007, p. 153). O texto segue com a informação de que nem sua origem nobre (filha de

Tântalo, neta de Júpiter e Atlas), nem a de seu marido Anfíon (lendário rei de Tebas),

 Mestranda do curso de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Ciências e Letras –
UNESP, câmpus de Araraquara. Bolsista CNPq.Aracne era uma jovem lídia conhecida por tecer muito
bem, e assim ela também se via, tanto que ousou comparar seus trabalhos ao da deusa fiandeira. Palas
Atena ouve do alto do Olimpo tal petulância e se disfarça em velha para tentar convencer a mortal de
que aceitasse a posição superior da deusa, mas ela não se convence, e a deusa retira o disfarce e
propõe uma competição para saberem quem era melhor. Aracne tece os enlaces amorosos de Zeus e
Palas, as punições divinas aos mortais que os desafiaram. A deusa reconhece a beleza do trabalho da
adversária e o rasga; esta, ultrajada, se enforca com a linha de bordado, a qual Palas transforma em
sua teia, depois de transformá-la em aranha (Metamorfoses, VI, 1-145).
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nem o fato de ser rainha de Tebas lhe davam tanto orgulho quanto os seus quatorze

filhos, sete homens e sete mulheres. Nesse ponto o narrador faz uma observação sobre

Níobe que será muito importante no desenrolar da história: et felicissima matrum/ dicta

foret Niobe si non sibi uisa fuisset2 (numa tradução literal: “e seria considerada uma

mãe muito afortunada, se ela mesma não se considerasse assim), isto é: sua fama como

mãe de tão grande prole seria naturalmente reconhecida, exceto se ela se utilizasse dessa

glória para confrontar um deus.

Certo dia, Manto, que tem os poderes de adivinhação do pai Tirésias, convoca as

tebanas a oferecerem incensos e preces a Latona e cingirem os cabelos com folhas de

louro, pois a própria deusa assim ordena. Ao tomar conhecimento do culto, Níobe se

dirige ao local designado, vestida com ouro para exaltar sua nobreza, e as repreende:

“‘Que loucura’, diz, ‘preferir deuses de que se ouvir falar/ aos que se veem. Por que

razão nas aras se cultua Latona/ e a minha divindade está sem incenso?’” e em seguida:

“Ela deu/ à luz dois rebentos, que é a sétima parte da minha prole./Sou afortunada:

quem o negará? E afortunada serei sempre:/ quem o duvidará? A fartura de filhos

trouxe-me segurança./ Sou demasiado grande para a Fortuna me poder fazer mal,/ e por

muito que ela me tire, muito mais para mim deixará./ Os meus bens passaram além de

qualquer receio. Imaginai/ que parte desta multidão de filhos até me possa ser

tirada:/mesmo que tirem algo, jamais serei reduzida à soma de dois,/ a chusma de

Latona: quanto dista ela de uma sem filhos?”3.

A deusa lamenta junto aos filhos, que decidem agir: Febo Apolo e Diana,

conhecidos pela destreza com as flechas, descem a terra e atingem, um a um, os filhos

da mortal. O pai, Anfíon, inconsolável pela morte de sete descendentes, crava uma

flecha no peito para pôr fim a sua dor. Níobe, ainda lamentando a perda: ‘Farta-te, ó

cruel Latona, farta-te com a minha dor!’/ Exclama ela, ‘e sacia o teu coração com o meu

luto!/ [Sacia o teu coração cuel!’, disse. “Em sete funerais/ Eu sou levada. Exulta e

celebra o triunfo, inimiga vitoriosa!/ Mas porquê vitoriosa? No infortúnio, ainda me

resta mais/ Que a ti, afortunada: mesmo após tanta morte ainda venço’4.

Após proferir tais palavras, inicia-se um novo massacre, dessa vez com a parte

feminina da prole: uma após a outra, seis delas caem sem vida atingidas pelas setas dos

2 OVIDE, 2009, p. 252, v.155-6.
3 OVÍDIO, 2007, p. 154.
4 IDEM, p.157 – grifos meus.
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gêmeos. A última é protegida pela mãe, que lhe cobre com suas vestes, ao mesmo

tempo em que suplica aos deuses: “Deixa-me só uma, a mesma pequena!/ De tantos

imploro-te a mais pequena, só uma!5”, mas era tarde e agora se inicia sua metamorfose:

“Queda-se só,/ entre os cadáveres dos filhos, e os das filhas, e o do marido./ Pela

desgraça fica hirta. A brisa já nem um só cabelo move,/ o rosto empalidece, sem pinga

de sangue, os olhos param,/ imóveis, na desolada face: nada está vivo na sua figura./

Até a própria língua se congela no interior do palato/ endurecido, e as veias desistem de

poder palpitar./ E já nem o pescoço se flecte, nem os braços se movem,/ nem os pés

logram andar: até o interior das vísceras é pedra./ Porém ela chora. E, apanhada pelo

turbilhão de um vendaval, é levada para a sua terra. Ali, fixada no cimo de um monte,/

desfaz-se a chorar, e ainda hoje do mármore jorram lágrimas”6.

O primeiro efeito expressivo destacado para análise encontra-se no verso 204:

Indignata dea est; summoque in vertice Cynthii (OVIDE, 2009, p.256)

“A deusa ficou indignada. E lá dos píncaros do Cinto” (OVÍDIO, 2007, p. 157.)

O Cinto, segundo a mitologia romana, é um monte localizado na ilha de Delos e

é de lá que Latona ouve as injúrias de Níobe. A escolha de Ovídio por introduzir a

figura da deusa no mito situando-a nesse monte é muito significativa: além de fazer

referência ao local onde ela conseguiu abrigo para ter os filhos, ele também sugere, pela

distribuição espacial, a superioridade da deusa: ela está num nível acima daquele onde

se desenrola a história e, por conseqüência, onde está a humana insolente. No verso

apresentado, o fato de Cynthii ocupar o último lugar no hexâmetro leva o leitor a fazer

um movimento de subida em direção ao topo do monte: é como se o resto do verso

fosse o caminho a ser percorrido para chegar ao destino final, onde haverá a fala da

deusa ofendida e dos filhos que prepararão a vingança da mulher petulante.

O próximo verso selecionado é o 235, que registra o momento em que a flecha

atinge Sípilo, o segundo dos filhos de Níobe a ser morto. Ele andava a cavalo com o

irmão Ismeno e é atingido na parte detrás do pescoço:

5 OVÍDIO, 2007, p. 157.
6 IDEM, p. 157-8.
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[telum] consequitur, summaque tremens cervice sagitta[haesit] (OVIDE, p. 258)

“[o inescapável projéctil] apanha-o: e a flecha lá se espeta a vibrar na nuca”

(OVÍDIO, p. 156)

Aqui Ovídio cria um efeito figurativo  na sequência cervice sagitta (nuca e

flecha, respectivamente). É possível construir uma imagem mental do projétil cravando-

se na nuca da personagem enquanto ela tenta escapar: o termo utilizado para designar a

seta aparece imediatamente depois daquele que se refere à nuca – a imagem insinuada é

a de uma lança atingindo o pescoço da figura Sípilo.

O último trecho a ser investigado sob o viés da expressividade diz respeito ao

verso 310 e ao primeiro hemistíquio do 311:

flet tamen et validi circumdata turbine venti

in patriam rapta est (OVIDE, 2009, p. 262)

“Porém ela chora. E, apanhada pelo turbilhão de um vendaval,

é levada para a sua terra” (OVÍDIO, 2007, p. 157.)

Há aí um enjambement: o fim do verso 310 não encerra um enunciado completo,

é preciso continuar a ler o poema para completá-lo. O uso de tal recurso é emblemático

nesses dois versos: assim como a ventania desloca Níobe de volta a sua terra, o sentido

do verso também se deixa levar pelo “turbilhão de um vendaval” e é deslocado para o

verso seguinte. Há um reflexo do deslocamento dos versos no conteúdo deles e vice-

versa. Nosso autor diz aos leitores aquilo que pretende por meio da expressão e do

conteúdo de seu poema.

Os quadros escolhidos retratam as diversas mortes narradas ao longo do poema e

trazem Níobe protegendo a filha mais nova em destaque.

A obra “Apollo e Diana punindo Níobe com a morte de seus filhos” (FIGURA 1,

p. 5) do neerlandês Abraham Bloemaert (1591) traz uma figura feminina centralizada,

com as mãos para alto em sinal de desespero (Níobe), assim como alguns corpos

flechados ao chão. Tais corpos, podemos observar, foram atingidos pelas setas de

gêmeos, simbolizados pelas únicas duas figuras que estão numa linha superior aos

demais, de forma a concretizar a superioridade dos deuses em relação aos humanos.
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É possível identificar os dois corpos do canto inferior direito do quadro com a

leitura do poema ovidiano: são Fédimo e Tântalo.

“O desafortunado Fédimo e o herdeiro do nome do avô,
Tântalo, tinham terminado os seus habituais exercícios
e passado aos desportos juvenis da reluzente palestra.
E já lutavam, peito contra peito, fortemente abraçados,
quando a flecha disparada pela corda em tensão
a ambos trespassou unidos, assim tal como estavam.
Juntos soltaram um gemido, os corpos curvados de dor
caíram por terra juntos, juntos jazendo pela última vez
reviraram os olhos, juntos exalaram o derradeiro suspiro”.
(OVÍDIO, 2007, p. 156)

A figura masculina no centro do quadro se assemelha àquela descrita pelo poeta

latino como o pai da numerosa prole e marido de Níobe, e o distinguimos das demais

pela barba, indicativos de maturidade: “Pois o pai deles, Anfíon, logo cravara a espada

no peito/ e morrera, pondo um fim, a um tempo, à dor e à vida” (OVÍDIO, 2007, p.

156).

(FIGURA 1: BLOEMAERT, A. “Apollo e Diana punindo Níobe com a morte de
seus filhos”)
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O quadro do pintor francês Jacques-Louis David (1772), “Diana e Apollo

perseguindo os filhos de Níobe com suas flechas” (FIGURA 2), também evidencia a

figura da audaciosa mortal, que suplica aos gêmeos Diana e Apolo, enquanto protege a

filha mais nova junto às vestes.

Podemos identificar pelo confronto com o poema latino a figura de Damasícton,

no canto inferior direito, pela flecha que o atinge na coxa (“Não é só um golpe que

atinge Damasícton de cabelos/ intonsos: o primeiro tiro foi no início da coxa, ali onde/

os tendões do joelho formam a parte mole da articulação”7). Segundo o mito, enquanto

tenta retirar a seta, ele é acertado novamente, e dessa vez, a seta perfura-lhe a garganta

até a perna.

A imagem do cavalo nos remete ao episódio da morte de dois dos filhos de

Níobe, Ismeno e Sípilo, ambos descritos cavalgando. O primeiro a ser ferido é Ismeno,

que recebe uma flecha no peito e “Largando as rédeas das moribundas mãos, desliza/

lentamente até o chão pela omoplata direita do cavalo”8 (in latus a dextro paulatim

defluit armo). O irmão, ao perceber o que aconteceu, tenta fugir, mas a flecha atinge sua

garganta e ele cai do cavalo. Numa rápida leitura, não seria possível afirmar qual dos

dois está presente na obra do artista francês; porém, se levarmos ao pé da letra a

descrição de Ovídio e quisermos ver nessa tela uma representação fidelíssima da

passagem, notaremos que a personagem do quadro montada a cavalo cai pelo lado

esquerdo, o que nos leva a crer que não é Ismeno, mas Sípilo quem está ali

representado, embora não se veja a flecha na garganta.

7 OVÍDIO, 2007, p. 156.
8 IDEM, p. 155.
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(FIGURA 2: DAVID, J. L. “Diana e Apollo perseguindo os filhos de Níobe com
suas flechas”)

O terceiro quadro chama-se “A destruição dos filhos de Níobe” e é do italiano

Bernardino Cesari (FIGURA 3). Essa obra é uma montagem de várias passagens do

texto ovidiano, pois, diferentemente do que vemos nos outros quadros, aqui não temos

apenas Níobe como figura de destaque absoluto, mas sim uma série de figuras que

compõem a importância da tela. Um dos personagens reconhecíveis é Ismeno, o

primogênito de Níobe que é também o primeiro a ser atingido (em cima do cavalo e

deslizando pelo lado direito!). Sípilo também está desenhado: “[...] embora fugisse à

rédea solta, o inescapável projéctil/ apanha-o: e a flecha lá se espeta a vibrar na nuca”9.

Outra personagem que podemos reconhecer pela leitura do mito registrado nas

Metamorfoses é a da filha mais nova, protegida pelas vestes da mãe.

9 OVÍDIO, 2007, p. 155
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(FIGURA 3: CESARI, B. “A destruição dos filhos de Níobe”)

Por fim, temos a réplica de uma escultura do período romano chamada “Niobe e

figlia minore” (FIGURA 4). Nela, podemos observar duas figuras femininas: uma está

de frente para a outra e, pela diferença de tamanho e contraste de traços existente nas

representações, podemos presumir que se trata de uma mãe e uma criança, ou seja,

Níobe e a filha. Identificamos essa filha como sendo a mais nova por conhecermos o

mito e sabermos qual a relação entre ambas e de que modo elas são descritas pelo autor

latino: a figura materna é narrada protegendo sua filha mais nova com as vestes ao

perceber que, em consequência de sua petulância, todos os demais filhos foram mortos

pelas setas de Febo-Apolo e Diana, que defendem a honra da mãe insultada.

Um detalhe importante que deve ser observado na imagem esculpida é a relação

entre a fisionomia da personagem materna e a direção do seu olhar. A expressão da
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rainha de Tebas indica preocupação, ao mesmo tempo em que seu olhar está voltado

para o alto, isto é, mirando os deuses.

(FIGURA 4: “Niobe e figlia minore” – réplica de escultura do período romano)

Depois dessa rápida busca pelas obras que se relacionem com o mito de Níobe,

constatou-se que, embora o “clímax” da narrativa seja a transformação de Níobe em

fonte, em nenhuma das representações encontradas esse momento foi registrado. A

partir disso, contatamos que a cena de mais impacto do ponto de vista artístico é

exatamente o momento de rendição da personagem central, onde ela parece, enfim,

reconhecer sua pequenez frente às divindades a ponto de suplicar-lhes a vida de sua

filha mais nova.
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