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APRESENTAÇÃO

Senhores e Senhoras, Doutores, Mestres e Professores, 
Acadêmicos, Pesquisadores, Estudantes e Comunidade em Geral, 
temos a honra em divulgar os Anais da I Jornada de Estudos Clássicos e 
Humanísticos de Parintins realizada em 21 de Outubro de 2016. Este 
configura-se, portanto, como terceira e última publicação proveniente 
das actividades daquele evento, a saber, o Caderno de Resumos e o livro 
Estudos Clássicos, Humanísticos & Amazonidades – este último contendo 
ensaios críticos dos organizadores, palestrantes e professor 
convidado. 

Vem à lume depois de um árduo trabalho. Contávamos com 
maior interesses, quiçá de todos os apresentadores, pela publicação 
nos Anais: esperamos, prorrogamos, convidamos e insistimos e 
conseguimos levantar o maior número possível de artigos. 

A maior parte dos estudos foram realizados por alunos de 
graduação – uma realidade bastante parintinense – desenvolvidos no 
âmbito das Avaliações de disciplinas e de projetos de Iniciação 
Científica. Mas há aqui também ensaios de nobres colegas 
professores da UEA e UFAM, pesquisadores, cooperando e 
abrilhantando estes Anais. 

Terá sido um árduo trabalho o desenvolvimento dos Estudos 
Clássicos em Parintins 

Sinto-me imensamente honrado e disposto a enfrentar juízos 
em emitir a auto-avaliação desta I Jornada de Estudos Clássicos e 
Humanísticos 

O Organizador 
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SERVE DE ABERTURA À EDIÇÃO 

Intertextualidades na literatura latina: influências de 
poetas clássicos na Eneida de Virgílio 

Patricia Christina dos Reis1 
 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo propor uma discussão 
acerca da influência de Homero na Eneida de Virgílio, assim como a de 
outros poetas greco-latinos. A partir de considerações feitas por Grizoste 
(2013), foi feita uma pesquisa bibliográfica cujos resultados se reúnem neste 
artigo. Aqui são comentadas as opiniões de dois teóricos que consideram a 
Eneida como imitação da Odisseia. O primeiro teórico é Hardie (1998) e o 
segundo é Otis (1969). Em seguida, considera-se duas influências relevantes 
na escrita de Virgílio: a escola neotérica e o epicurismo.  
Palavras-chave: Eneida; Odisseia; Virgílio; Homero; intertextualidade. 
 
 

Grizoste (2013) na introdução de seu trabalho comparativo 
entre a Eneida de Virgílio e Os Timbiras de Gonçalves Dias, faz uma 
volta ao tempo para mostrar a relação existente entre a obra virgiliana 
e a Odisseia de Homero. Esta relação entre as obras tem sido 
classificada, ao longo dos anos, de diferentes formas. Uns consideram 
o trabalho de Vírgilio como uma cópia de Homero. Outros creem 
que esta seja uma recriação, uma adaptação ou até mesmo uma 
imitação. Grizoste aponta teóricos que utilizam esses conceitos, tais 
como Todorov, Bloom, Jauss, Wigotsky, Hardie, Otis, entre outros. 
O que todos os teóricos concordam é que Homero é de fato o 
arquétipo para Virgílio (GRIZOSTE, 2013, p. 37).    

 Um dos teóricos mencionados, Hardie (1998), utiliza o termo 
‘imitação’ ao tratar da relação entre as obras. Para ele a imitação 
virgiliana de Homero leva o leitor a comparar e contrastar a fonte e a 
imitação, usando o conhecimento do texto Homérico como filtro 
interpretativo na leitura da Eneida.  Hardie (1998) explica que o 
julgamento que fazemos do heroísmo de Eneias, por exemplo, é 

1 Professora Assistente de Língua Inglesa Curso de Letras do Centro de 
Estudos Superiores de Parintins da Universidade do Estado do Amazonas.  
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guiado pelas memórias que temos dos comportamentos de 
personagens Homéricos, que somados formam Eneias (HARDIE, 
1998, p. 55). Assim, a leitura de obras gregas anteriormente à leitura 
da Eneida, oferece ao leitor uma maior compreensão do texto 
virgiliano e de suas intertextualidades.  

Sobre essa possibilidade de reconhecimento de outros textos 
em uma obra, DINIZ (2010) contribui com seu estudo sobre 
recriações literárias, classificando-as como ‘filiadas’ de uma ‘matriz’. 
Segundo a autora, o prazer que encontramos na leitura de uma 
recriação é “o fato de que podemos reconhecer na filiada traços 
peculiares da matriz. Nosso prazer viria também de reencontrarmos o 
familiar no diferente” (DINIZ, 2010, p. 123).  

Um exemplo do reconhecimento desses traços na Eneida é 
dado por Hardie (1998), ao apontar a semelhança das obras quanto à 
descida ao mundo dos mortos feita por Eneias para encontrar seu 
pai, o que nos remete à descida de Odisseu à Hades para encontrar 
sua mãe (HARDIE, 1998, p. 53). Grizoste complementa essa relação 
entre as obras apontando outras similaridades entre elas: a invocação, 
os monólogos e os diálogos dos deuses, as tempestades, as orações de 
Ulisses e Eneias, e até a chegada em segurança aos seus respectivos 
portos (GRIZOSTE, 2013, p. 39). Tais exemplos confirmam a tese 
de Hardie (1998) de que a Eneida pertence a uma tradição épica, e 
continuamente volta seus olhos às origens dessa tradição nos poemas 
de Homero.  

OTIS (1969) vê a relação entre as obras de uma forma 
diferente. Para ele, a Eneida não é uma simples imitação da Odisseia. 
Imitações anteriores de Homero não copiaram a obra homérica como 
Virgílio o fez. Foram imitações que não criaram outra Ilíada e Odisseia 
com a mesma correspondência vista na obra virgiliana, com os 
mesmos efeitos, significados, estética e sentido filosófico (OTIS, 
1969, p. 42). 

Para Otis, Virgílio encaixou Homero em um contexto não 
homérico bem diferente. O que contrasta as duas obras é a 
subjetividade de Virgílio e a objetividade de Homero. O contexto da 
obra de Virgílio foi subjetivamente concebido. Sua narrativa penetra 
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nosso inconsciente de uma forma que uma narrativa ‘física’ ou 
‘externa’, como a de Homero, não consegue atingir. Para Otis a 
narrativa de aventuras de Homero é óbvia constante, ao contrário do 
‘estilo subjetivo’ de Virgílio, que penetra os sentimentos dos 
personagens (OTIS, 1969, p. 43). 

  A análise de Otis não diminui o valor literário da Odisseia e 
de seu autor. Homero sempre será considerado um poeta exemplar e 
Hardie (1998) fortalece esse pensamento ao argumentar que ao imitar 
a obra de Homero, Virgílio foi audacioso, considerando a 
grandiosidade do poema homérico. Homero não foi só o pioneiro no 
gênero, mas foi também o poeta universal, fonte de toda literatura 
posterior, capaz de compreender os mistérios mais profundos do 
universo (HARDIE, 1998, p. 57). 

 A Eneida não sofre influência apenas de Homero, mas 
também das tragédias gregas. Além disso, a inspiração poética 
virgiliana veio de poetas como Catulo, Cícero, Névio, Ênio e Lívio 
Andrônico (GRIZOSTE, 2013, p. 41). Tais poetas não são 
necessariamente imitados na Eneida, mas estão presentes em 
passagens, como está Catulo, em determinada fala de Eneias.  

Outros latinos ligados a Virgílio, apresentados por Hardie 
(1988), são: Calvo, Cina, Polião, Vário, Galo e Siro. Da mesma forma, 
estes não influenciaram diretamente a produção da Eneida, mas são 
poetas que serviram de fonte de inspiração para Virgílio em algum 
momento de sua carreira. Nas suas primeiras grandes obras, Virgílio é 
ciente de suas raízes na então chamada escola neotérica de poetas 
como Catulo, Calvo e Cina. 

A escola neotérica reunia poetas inovadores (poetae novi) que 
seguiam o poeta helênico Calímaco. Os tipos mais importantes de 
poesia neotérica são curtos poemas de conteúdo pessoal, endereçados 
a uma amada, a amigos ou inimigos e escritos como epigramas ou 
estrofes curtas do tipo helênico. São poemas marcados pela riqueza e 
rigor das formas. Dihle (1994) identifica dois dos poemas de Virgílio 
como pertencentes à poesia neotérica. Todavia, em seguida, associa o 
poeta ao movimento dos poetas epicuristas, que viam a saída da vida 
pública como condição para cultivar a moral individual (DIHLE, 
 
 



9 
 
1994, p. 30). De fato, a influência epicurista é algo a ser considerado 
na obra de Virgílio e consequentemente, sua relação com Lucrécio, 
adepto de Epicuro.  

As influências dos poetas citados neste artigo revelam a 
riqueza intertextual da obra de Virgílio e a complexidade do processo 
de sua escrita literária. A Eneida é resultado de uma série de 
influências e reflete uma vida de leituras feitas por Virgílio. Alguns 
dos poetas clássicos aqui citados sinalizam as fontes de influência do 
autor.  

A forma como cada poeta influenciou Virgílio poderia nos 
levar ao estudo de diferentes momentos da vida do autor. Tomemos 
como exemplo, a influência de Lucrécio, ou de outros poetas 
epicuristas e veremos que investigar a forma como o epicurismo se 
revela em Virgílio poderia ser instigante e desafiador. Hardie (1998) 
oferece as primeiras pistas para esse trabalho. Para ele as imagens de 
vida rústica usadas por Lucrécio são exploradas por Virgílio, dando 
continuidade à tradição de Teócrito (HARDIE, 1998, p. 11).  

O contraste entre cidade e campo usado por Lucrécio é 
refletido no uso ocasional de paisagens pastoris por Virgílio, 
mostrando as vantagens de se viver no campo, perante a vida agitada 
das cidades. A conclusão moralizante que Lucrécio faz, dando mais 
valor à vida no campo, parece ter como suporte o Epicurismo2. A 
vida pastoril idealizada é vivida com tranquilidade, com círculos de 
amizades pequenos, seguindo a amizade epicurista dentro do 
“Jardim”, com abstenção da vida política e a maximização do prazer 
através de um estado de contentamento tranquilo (HARDIE, 1998, p. 
12).  

A questão do Epicurismo é certamente válida para a 
discussão sobre as Bucólicas de Virgílio, mas não deixa de ser relevante 
ao se pensar nas ideias que formaram o poeta até o momento em que 
escreveu a Eneida. Sua trajetória e suas influências levam-nos a 
compreender melhor o tom de sua obra.   

2 Influência do poeta grego Hesíodo que, assim como Homero, foi um dos 
fundadores da literatura ocidental.  
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Essa discussão sobre o Epicurismo em Virgilio não será 
prolongada aqui. Apenas intentamos abordar possíveis influências 
sofridas pelo poeta ao longo de sua vida. As influências aqui 
apontadas não esgotam as possibilidades existentes, mas sim 
pretendem provocar reflexões sobre a intertextualidade na Eneida e 
sobre a contribuição de diferentes poetas para a formação literária de 
Virgílio. 

 Referências Bibliográficas 

DIHLE, Albrecht. Greek and Latin Literature of the Roman Empire. From 
Augustus to Justinian. London and New York: Routledge, 1994. 

DINIZ, Telma Franco. «Tradução, adaptação, apropriação: recriações de 
uma mesma matriz». In: SILVA, Maria de Fátima Souza; BARBOSA, 
Teresa Virgínia Ribeiro (Org.). Tradução e Recriação. Belo Horizonte: 
Faculdade de Letras da UFMG: Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2010. 

GRIZOSTE, Weberson Fernandes. Os Timbiras: os paradoxos antiépicos da 
Ilíada brasileira. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
2013. Tese. (Tese policop.). 

HARDIE, Philip. Virgil. Oxford: Oxford University Press, 1998. 
HOMERO, Odisséia. Trad. Odorico Mendes. São Paulo: Martin Claret, 2002. 
OTIS, Brooks. «The Originality of The Aeneid». In: DUDLEY, D. R. (ed.). 

Virgil. London: Routledge and Kegan Paul, 1969. 
PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos de História da Cultura Clássica. 

Vol. 2. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian, 1989.  
PRIETO, Maria Helena Ureña. Dicionário de Literatura Latina. Lisboa/São 

Paulo: Verbo, 2006. 
VIRGÍLIO. Eneida. Trad. Luis Cerqueira. Cristina Guerreiro, Ana Alves, 

Lisboa, Bertrand, 2011. 

 
 



11 
 

ÉPICA E LÍRICA 

A presença do mito e do insólito na composição da 
Eneida 

Francisco Bezerra dos Santos3 (UEA) 
Ruth Fonseca Abecassis (UEA) 

Weberson Grizoste (Orientador –UEA) 
 

Resumo: O presente ensaio discorrerá sobre a representação do mito e do 
insólito ficcional na obra Eneida, do poeta Virgílio, obra considerada de 
cunho mitológico e histórico por retratar a origem de Roma, traz em seu 
corpus características que remete ao sobrenatural, impossível, maravilhoso e 
outros que são vertentes do insólito ficcional. Tomaremos como base para 
este estudo a pesquisa bibliográfica com estudiosos das temáticas em 
questão. 
Palavras-chave: Eneida, Mito, Insólito, Ficção, Literatura Latina. 
 

A obra Eneida, é uma narrativa que permite inúmeras 
abordagens, diversos são os elementos nesta epopeia que descreve e 
memoriza fatos históricos do povo romano. O poeta Virgílio lança 
mão de inúmeros artifícios para valorizar sua escrita e com isso 
consegue destaque entre os poetas latinos. Diante deste contexto, 
esse trabalho analisa a presença do mito, já que o mito nos ensina as 
histórias primordiais que se constitui existencialmente e tudo o que se 
relaciona com a existência (ELIADE, 2010, pg. 16). É também nosso 
intuito demonstrar a manifestação do insólito ficcional e suas 
vertentes na Eneida, elemento importante que se mostra a partir das 
categorias essenciais da narrativa. 

A Eneida traz em seu conteúdo a celebração da origem e o 
desenvolvimento do Império romano. A narrativa tem a fulgente 
missão de retratar e exaltar Roma e o imperador Augusto, como nota 
Bignone (1952, pg. 196) Augusto não teve melhor intérprete que 
Virgílio, pois nenhum poeta expressou com maior sinceridade os 

3 Graduado em Letras (UEA); Especialista em Lingua Portuguesa e 
Literatura (FACIBRA). 
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ideais de Augusto. Na obra o poeta procura estimar tanto os feitos do 
imperador quanto os feitos mais remotos do seu povo, adquirindo 
assim um valor histórico. 

Partindo do pressuposto que a narrativa se desenvolve a 
partir dos relatos da fundação de Roma, o mito representa a própria 
obra do autor, já que Virgílio se apropria das lendas tradicionais do 
povo romano para a criação da epopeia. O mito da criação de Roma é 
tida por muitos estudiosos como verdadeira, desse modo, para Eliade 
(2010, pg. 11) o mito representa apenas o que realmente acorreu, o que 
se manifestou plenamente. Eles são conhecidos, sobretudo pelo que 
fizeram no tempo prestigioso dos “primórdios”. É também uma 
forma das sociedades espelharem suas contradições, explicarem seus 
paradoxos, suas dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma 
possibilidade de se refletir sobre a existência (ROCHA, 2008, pg.3). 

Segundo Grizoste (2013, pg.42) Virgílio criou uma nova forma de 
epopeia, progredindo da simples narrativa épica para a exploração do 
comportamento humano.  A obra narra a trajetória de Eneias, herói 
troiano e personagem principal que busca fundar um nova cidade, ao 
longo da narrativa o personagem se depara com numerosos 
obstáculos, como a interferência de deuses, guerras em que se destaca 
por seus atos de bravura, atos que fogem ás regras cotidianas. 
Conforme Mircea Eliade (2010, pg.7) nas sociedades arcaicas, o mito 
representa uma “história verdadeira” possuindo um caráter sagrado, 
exemplar e significativo. A obra Eneida nos mostra muitos caracteres da 
mitologia ao narrar às façanhas dos Entes Sobrenaturais e uma 
realidade que passou a existir, seja uma realidade total, ou apenas um 
fragmento (ELIADE, 2010, pg. 11). 

Uma explicação concreta sobre o mito seria quase 
impossível, o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, 
que pode ser abordada e interpretada através de probabilidades 
múltiplas e complementares (ELIADE, 2010, pg. 11). Esta é a graça 
do mito ele há de ser sempre um desafio, abertura, enigma. É livre e 
sábio o suficiente para não temer a morte, não se deixar escravizar por conceitos 
que o obriguem a ser isso ou aquilo e só (ROCHA, 2008, pg.7). De tal 
modo, percebe-se a importância dos mitos nas sociedades, pois sem o 
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mito toda cultura perde sua força natural sadia e criadora. 
(NIETZSCHE, 1992, pg.135). 

A utilização do mito feito por Virgílio pode ser 
compreendida como uma forma de constituir uma memória mais 
autêntica resgatando os feitos e as lendas do Império Romano, são 
esses elementos que o autor busca incorporar na Eneida para torná-la 
uma narrativa mitológica e histórica. 

Pode-se dizer que o mito vivido pelas sociedades arcaicas 
constitui a história dos Entes Sobrenaturais, história considerada 
verdadeira, porque se refere a realidades passadas, e sagrada porque 
nasce de criaturas sobre-humanas, do mesmo modo o mito se refere 
sempre a uma criação, contando como algo veio a existência, 
conhecendo o mito, compreende-se a origem das coisas (ELIADE, 
2010, pg. 22).  

Conforme os estudos de Eliade (2010, pg. 11) O mito conta 
uma história sagrada, ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 
primordial, no tempo fabuloso, o mito narra com graças às façanhas 
dos Entes Sobrenaturais, revelando, portanto, sua atividade criadora e 
desvendando a sacralidade ou a sobrenaturalidade.  É a partir dos 
elementos sobrenaturais presentes na obra aqui analisada que 
chamamos a atenção para as manifestações do insólito ficcional. Na 
Eneida podemos considerar este tempo fabuloso a partir das 
informações que fogem à nossa compreensão, ou seja, o plano 
ficcional se manifesta através das táticas de linguagem empregadas 
pelo autor e principalmente, na construção das categorias da epopeia. 

Diante do exposto percebe-se a relação entre o mito e o 
insólito na Eneida. A presença do insólito ficcional na obra dar-se-á 
pelo uso de lendas que o autor utiliza para compor o pano de fundo 
de sua obra. É nessas lendas que este elemento se manifesta por meio 
dos feitos heroicos do troiano Eneias, pela presença de deuses, 
ninfas, metamorfoses, etc.  

Oropeza considera o “insólito” como um elemento central e 
característico da configuração semiótica do discurso fantástico (2006, 
pg. 56). Diante das manifestações do insólito, o leitor entra em 
contato com objetos, pessoas, situações até então desconhecidas 
consideradas inverossímeis, impossíveis, incorrigíveis, incríveis, 
inusitadas, informais (COVIZZI, 1978, pg.26). 
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Furtado (1980, pg.19) apresenta ao lado do insólito, termos 
como sobrenatural, extranatural, meta-natural e alucinado.  Em 
resumo, as manifestações insólitas referem-se a fenômenos que estão 
além da compreensão humana, ou seja, a experiência humana desses 
fenômenos, seja por meio dos sentidos ou por qualquer outro 
artifício que auxilie a concepção, não consegue fornecer explicações a 
partir da lógica habitualmente aceita. 

Para esclarecer o que foi dito acima sobre o insólito, o livro 
VI da Eneida em que Eneias encontra a sacerdotisa de Apolo e ganha 
a permissão para entrar no mundo dos mortos representa um dos 
momentos em que o ambiente sobrenatural é exposto, pois trata-se 
de uma atmosfera que foge as normas habituais. Assim também é no 
livro X, em que Júpiter procura estabelecer a paz entre as deusas Juno 
e Vênus. Portanto, o insólito ficcional e suas vertentes, fantástico, 
estranho e maravilhoso se manifestam na epopeia a partir das 
categorias tempo, espaço, personagem e ação (OROPEZA, 2006, pg. 
58). A obra ao abordar tais peripécias ganha um valor mitológico, 
mas com um diferencial, a atribuição de caracteres do maravilhoso 
(MARTINS, 1947 Apud GRIZOSTE 2013, pg.46).  

Mesmo que esses elementos ficcionais sejam característicos 
da epopeia, podemos considerar que a mitologia presente na obra 
está inserida no âmbito do fabuloso que embora os protagonistas dos 
mitos sejam comumente Deuses e Entes Sobrenaturais, enquanto os 
dos contos são heróis ou animais miraculosos, todos esses 
personagens têm uma característica em comum, eles não se 
pertencem ao mundo quotidiano (ELIADE, 2010, pg. 15). 

A vacilação do leitor é, pois a primeira condição para que 
este adentre no universo maravilhoso. Mas, é imprescindível que o 
leitor se identifique com um personagem em particular (TODOROV, 
2010, pg.19). E como não simpatizar com as proezas de Eneias, um 
personagem que traz inúmeras representações dentre elas o insólito 
que também se manifesta a partir da categoria personagem. 

O leitor como eixo principal, como assegura Todorov (2010, 
pg.19) não se interroga sobre a natureza dos elementos sobrenaturais 
presentes no texto. Para Furtado (1980, pg. 40) a hesitação do 
destinatário intratextual da narrativa não passa de um mero reflexo do 
fantástico, constituindo apenas mais uma das formas de comunicar ao 
leitor a irresolução face aos acontecimentos e figuras evocados.  
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 Assim, a norma básica para lidar com uma obra de ficção é o 
leitor aceitar tacitamente um acordo ficcional, o leitor tem que saber 
que a narração é uma história imaginária, mas nem por isso deve 
pensar que o escritor está contando mentiras (ECO, 1994, pg. 81). Na 
narrativa aqui analisada o leitor acaba embarcando no discurso do 
autor, passando a viver sem questionar os momentos inverossímeis 
das personagens virgílianas. 

No maravilhoso clássico ou medieval, a despeito da distinção 
entre os destinatários intratextuais ou extratextuais, que são os 
receptores da narrativa, se é visível a manifestação sob o ponto de 
vista desses destinatários composições incongruentes de personagens, 
tempo, espaço ou ação, em contrapondo com a lógica aristotélica, 
podemos considerar que a Eneida apresenta característica do insólito 
ficcional.  

 A partir deste estudo comprova-se a importância do mito e 
do insólito na composição da Eneida, uma vez que esses elementos 
são de grande relevância para o desencadeamento das peripécias e 
consequentemente para a valoração da obra. Logo, Virgílio conseguiu 
muito mais do que pretendia com sua obra, valorizando os elementos 
míticos difundidos em sua pátria, relatando os principais fatos das 
histórias de Roma e construindo personagens dotadas de uma incrível 
humanidade.  
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As viagens de Eneias na obra Virgiliana e suas 
relações com as obras homéricas: Ilíada e Odisseia 

Marconde Maia Cruz4 
 

Resumo: A presente apresentação é fruto de um artigo desenvolvido na 
Disciplina Literatura Latina no ano de 2014 visando retratar a saga de Eneias 
na obra virliana a Eneida pelo mar mediterrâneo até chegar à península 
itálica, indicando fatores que assemelham com as obras homéricas Ilíada e 
Odisseia. Para melhor sistematização do artigo foram escolhidos os seguintes 
teóricos Grizoste (2013 e 2011), Medeiros (1992), que retratam seus estudos 
sobre a Eneida de Virgílio. NB: As citações das obras analisadas seguem as 
traduções de Odorico Mendes. 
Palavras-chave: Eneida, Ilíada, Odisseia, Poemas Épicos, Viagens. 

 
A presente apresentação surgiu do artigo que foi 

desenvolvido na Disciplina Literatura Latina sob a orientação do 
Prof.  Dr.  Weberson Fernandes Grizoste no ano de 2014 no Centro 
de Estudos Superiores de Parintins e parte dos estudos voltados à 
Obra Literária Latina Eneida de Virgílio que retrata toda uma saga de 
Eneias pelo mar mediterrâneo até chegar à península itálica.  

4 Licenciado em Letras pela Universidade do Estado do Amazonas (2015); 
Pós–Graduando em Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade de 
Ciências de Wenceslau Braz (FACIBRA). 
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A Literatura Latina divide-se em períodos distintos. Este 
termo designa-se ao corpo de obras literárias escritas na Língua 
Latina, construindo um legado duradouro da Cultura Romana, 
permanecendo até os dias atuais. Neste período os literários romanos 
escreviam comédias, tragédias, poesias, buscando retratar em suas 
obras a origem de Roma, preservando a cultura romana, baseadas nas 
tradições de outras culturas, neste caso, nas obras literárias gregas. 

Na Literatura Latina além de outros escritores como Catulo, 
Horácio, Plauto, Ovídio e demais, destaca-se Virgílio – com o Poema 
épico Eneida que será relacionado com as obras épicas Ilíada e Odisseia 
de Homero. Tais obras que contam a história de heróis que lutam por 
sua cidade. A epopeia em geral celebra o feito mais representativo de 
um povo, manifestando seus sentimentos nacionalistas.  Na 
concepção clássica, a epopeia se caracteriza em três gêneros: o épico 
– predominado pela objetividade da escrita; o lírico – prevalecendo a 
subjetividade e o dramático – entrelaçando-os.  

A epopeia tem em comum o caráter espontâneo, sendo 
popular ou coletivo, constituindo-se pelo modo de como as lendas 
eram transmitidas aos leitores.  Além disso, constam também as 
viagens prolongadas e aventureiras desses heróis. É possível ver o 
aparecimento de elementos sobrenaturais, fundamentando o épico na 
poesia. Estes elementos épicos podem ser visto em Ilíada e Odisseia, 
obras escritas por Homero, que terão fatos relacionados com a obra 
virgiliana Eneida neste artigo. 

A Eneida, obra épica latina escrita por Virgílio no século I 
a.C, focaliza a saga de Eneias pelo mar mediterrâneo ate chegar à 
península itálica. Eneias é um troiano que foi salvo dos gregos. A 
Eneida é uma epopeia feita por encomenda pelo imperador de Roma, 
Augusto. Virgílio escreve este poema contando a história de Roma, 
retratando o poder do império romano. A obra virgiliana é composta 
por 12 cantos, sendo, pois, uma obra incompleta e inacabada. 

De acordo com Grizoste (2013), Virgílio ao escrever Eneida 
inspirou-se em Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia. Portanto, a 
Eneida é metade iliática e metade odisseica e, em geral, os livros de 1-
6 são relacionados com a Odisseia e os de 7-12 relaciona-se com a 
Ilíada. 

A passagem no primeiro livro da Ilíada, onde Tétis 
intercede para Zeus glorificar o seu filho, ato que 
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culmina com a morte de Heitor, encontra-se um 
paralelo no poema latino quando Vênus exige o 
cumprimento da promessa do deus, da raça que deveria 
nascer do sangue de Teucro. (SELLAR apud 
GRIZOSTE 2013, 39.). 

A Odisseia, Obra homérica, foi, provavelmente, escrita no 
século VIII a.C. É um poema épico composto por 24 cantos 
narrando toda a trajetória de Ulisses em duas partes. A primeira 
compreende os acontecimentos vistos em 09 cantos, quando o herói 
é afastado de casa, forçado pelas dificuldades criadas pelo deus 
Posêidon. A segunda parte é composta por mais 09 cantos 
descrevendo o retorno do herói a Ítaca, sob a proteção de Atena. 

A Ilíada, narra o drama do herói Aquiles, filho da deusa Tétis 
e do mortal Peleu Rei de Ftio. A Ilíada contem 24 cantos que é 
narrada em torno da guerra de tróia tendo duração de 10 anos. Toda 
a obra é derivada de Ílion, nome grego dado a cidade de Tróia. 
Conforme a lenda, a guerra de Tróia foi motivada pelo rapto da 
princesa grega, Helena, esposa do Rei de Esparta, Menelau, por Páris, 
filho do rei Príamo, de Tróia. Agamêmnon arrebatara Aquiles, o mais 
voroso guerreiro grego para a guerra. Começa o inicio da Ilíada com o 
primeiro canto cito na obra:  

Canta-me, ó deusa, do Peleio Aquiles 
 A ira tenaz, que, lutuosa aos gregos, 
Verdes no areo lançou mil fortes almas, 
Corpo de herói ações e abutres postos (Ilíada 1.1-4). 

 
A Eneida não pode ser considerada como uma mera 

tradução da Odisseia e da Ilíada, haja vista possuir um mosaico de 
passagens épicas que Virgílio escolheu e adaptou cuidadosamente em 
sua própria palavra num mundo digno de classificação semelhante ao 
de Homero. 

Conforme os estudos de Grizoste (2013), a obra virgiliana é 
uma epopeia invertida, possuindo uma desconstrução das obras 
homéricas não somente no tempo, bem como ao papel dos próprios 
personagens. Para Grizoste (2013, pg.43) Eneias representa a raça de 
Heitor, agora na posição de Aquiles e Turno o novo Aquiles na posição de 
Heitor.  Por ser considerada uma obra invertida, A Eneida de Virgílio, 
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retrata as tradições vividas na época; as guerras e, consequentemente, 
derramamento de sangue e morte pode ser vista em todo o poema 
épico. 

Virgílio estabelece uma intertextualização controlada 
pela sua seleção a partir de sua leitura exercida em 
Homero se tornando de fato a evocação mais profunda 
do poeta grego. Virgílio, a partir das obras homéricas, 
extrai para sua obra o sucesso e o insucesso das obras 
gregas. (GRIZOSTE 2011, pg. 41.) 

No VI5 canto de Ilíada vê-se o encontro de Heitor e Eneias 
que lutam juntos e evitam que os troianos fujam da batalha. Toda a 
narrativa é dada em um campo de guerra contra os troianos. Willians 
apud Grizoste (2011, pg.43.) aponta que Virgílio foi fraco em seu herói, 
comparando com Aquiles este é a sombra de um homem. Eneias representa a 
raça de Heitor neste canto. 

Outra característica presente na obra virgiliana, tendo relação 
com as obras homéricas Ilíada e Odisseia, está presente no final do 
segundo livro de Eneida, onde Eneias busca abraçar a penumbra de 
sua esposa, tudo em vão. Indicando a verossimilhança do 
personagem virgiliano com os personagens homéricos, Aquiles e 
Ulisses. 

Furente as casas lustros, e saio e torno,  
Quando a sombra da esposa, imagem triste 
Maior que dantes se me avulta os olhos,  
Pasmo, hirta a coma a voz se apega às fauces 
Ei-la afável me alenta e assim me acalma: 
“Que vale a dor sobeja, ó doce esposo 
Sem nume isto não é: levar Creusa 
Te veda o fado, o regedor sublime 

5O canto VI, da tradução de Odorico Mendes,  narra  os deuses que se 
retiram do campo de batalhas enquanto os gregos avançam. Heitor e Eneias 
evitam que os troianos fujam. Diomedes, filho de Tideu, encontra-se com 
Glauco e sela sua fidelidade no combate. Heitor, seguindo o conselho de 
Heleno, oferece uma hecatombe a Minerva. Em seguida, vai ter com Páris e 
encontra-o junto de Helena. Heitor se põe a conversar com Andrômaca e 
afaga seu filho ainda pequeno. Páris, tomando suas armas junta-se a Heitor e 
os dois voltam ao campo da batalha. 
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Do Olimpo o não consente (Eneida 2.807-815). 
No vigésimo terceiro canto de Ilíada, Aquiles tenta abraçar a 

penumbra de Patroclo. O herói homérico faz os funerais de Patroclo 
e também organiza jogos fúnebres aos convidados. Toda poesia é 
contida em festas. 

Após ele, os Aqueus nas crimpulcras  
Bigas circundam três vezes Patroclo,  
E Tétis exacerba o luto e o pranto; (..)  
Em soluço Aquiles urra impondo 
As homicidas mãos do sócio aos peitos: 
“Salve, Patroclo, na Plutônia estância! 
Hei-de a palavra encher: Heitor em pasto 
A cães dar; em vingança, doze ilustres 
Jovens de Ílion ante a pira degolar-te” (Ilíada 23. 9-11, 
14-19). 

Nota-se a ira de Aquiles ao ver Patroco morto e jura a morte 
de Heitor na guerra de Tróia. O desejo de vingança do herói iliádico é 
claramente visto no poema. 

No décimo primeiro livro de Odisseia, Ulisses tenta abraçar a 
penumbra de sua mãe.   Fatos que se assemelham em Eneida de 
Virgílio.  

Aguardei minha mãe, que o negro sangue 
Beber veio, e bradou-me lamentosa: 
“Que! Filho meu, chegastes à escura treva! 
É difícil aos vivos, entre enormes 
E validas correntes; nau compacta 
Há mister o Oceano invadeável 
De Ílion, há muito errabundo, os sócios trazes? 
Ítaca, ainda não vistes, a esposa tua?” 
“Ah! minha mãe”, respondo, “urgiu-me a sorte 
Avir o Orco interrogar Tirésias. 
Não fui à nossa terra, ou mesmo à Grécia” (Odisseia. 
9.114-124). 

Grizoste (2011, pg.28) diz que os heróis homéricos possuem 
característica que por sinal, vai além da nossa existência física: Aquiles 
precipitou-se pelas suas próprias mãos, Ulisses sentiu frustrações e Eneias 
lamentou o fato de não ter sucumbido com os troianos que pereceram na muralha 
de Tróia.  Virgílio tinha o objetivo de criar um poema cheio de vida, 
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mas viu sua obra migrar de um espaço de luz para um espaço de 
sombras.  

Para Medeiros (in Grizoste 2011, pg.29), o próprio poeta 
(Virgílio) e afetado por essa mutação: no leito de morte quis destruir seu poema, 
em uma época de conturbadas amarguras. Ao escrever sua epopeia ao 
imperador romano, Augusto, Virgílio, buscou nas obras gregas, 
preferencialmente em Ilíada e Odisseia, retratar em Eneida, que é 
considerada como uma das maiores epopeias latinas, a distorção de 
um herói que luta pela paz de Roma, juntos com seus guerreiros.  

Eneias é o herói escolhido por Virgílio para contar sua 
própria historia de vida, suas viagens e aventuras, extraindo 
elementos sobrenaturais contidas nas obras de Homéricas. Virgílio 
tinha um objetivo ao criar seu maior poema, considerado para muitos críticos, 
como o principal poema da literatura latina enche-lo de vida como Medeiros 
(vide Grizoste, 2011, pg.29.) retrata em sua obra. A Eneida de Virgílio 
é uma obra distorcida das obras homéricas, Ilíada e Odisseia, visto que, 
o autor haveria lido estas obras.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a similaridade entre 
Catulo e Propércio, Catulo é um poeta que serviu de inspiração para outros 
poetas e entre eles para Propércio, assim discorrerá sobre a similaridade de 
Catulo e Propércio por meio de pesquisas para encontrar pontos em comum 
sobre os dois, apresentando Lésbia e Cíntia como as principais similaridades, 
será descrito quem eram os dois poetas e suas musas e por último quais as 
suas características.  
Palavras-chave: Similaridade, Catulo, Lésbia, Propércio, Cíntia.  
 

Introdução 

Os poetas Catulo e Propércio contam parte da sua vida em 
seus escritos e inspiravam-se na poesia alexandrina quanto à 
preocupação com a forma em revelar a erudição, citar e preservar o 
passado, nomes de outros autores, obras famosas e acontecimentos 
mitológicos. A partir dessa afirmação, o presente artigo discorrerá 
sobre a similaridade de Catulo e Propércio por meio de pesquisa para 
encontrar pontos em comum sobre os dois, apresentando Lésbia e 
Cíntia como as principais similaridades.  O Catulo veio primeiro e 
serviu de inspiração a Propércio e esse é um dos motivos pelo qual 
suas escritas são semelhantes. 

 

Os poetas Catulo e Propércio 

 Catulo é um poeta clássico no qual sua obra fora escrita a.c, 
um poeta que transcendeu gerações e chegou até nós por meio de 
traduções que vieram de seus escritos para que não permaneçam 
apenas guardados em documentos fragmentados, através de estudos 
de catalogação e um grande trabalho de tradução, por ser um poeta é 
preciso que quem traduza atribua um sentido, tenha alma de poeta, 
pois as línguas são diferentes e quando traduzidos os poemas podem 
perder o sentido, por a tonalidade ser diferente e o que tem um 
sentido para uma cultura e para uma época pode não representar 
exatamente nada para a outra. Propércio surgiu anos depois 
carregando características similares a de Catulo, contendo uma musa 
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inspiradora assim como o outro poeta, a amante amada e odiada ao 
mesmo tempo. 

 Catulo segundo Carlos André possui em sua escrita uma 
paixão fora do normal por sua amante, o poeta do amor arrebatado, o 
poeta dos versos que imortalizaram uma paixão irracional e avassaladora por 
Lésbia (ANDRE, 2006, p. 194), uma mulher celebrada em seus 
versos, com falas de amor e raiva, de quem demonstra não conseguir 
ter a pessoa amada somente para si, o que faz parte de uma escrita 
perfeita para os alexandrinos.  

 Os poemas dessa forma não fazem parte apenas das 
características de um poeta, mais sim de vários e até mesmo por 
muitas vezes serem influenciados por outros, e entre eles Tibulo, 
Ovídio, Catulo, Propércio documentam múltiplos exemplos dessa opção pela 
entrega exclusiva ao amor, sem limites, determinados a sofrer os seus doces males e 
as suas encantadoras agruras, a experimentar as suas penosas alegrias 
(ANDRE, 2005, p. 40). Os poetas expõem todo o seu sentimento de 
forma grandiosa na sua escrita, descrevem como se o mundo fosse 
acabar se não conseguissem o que queriam e assim muitas das vezes 
ameaçam matar-se se a sua musa amada não correspondesse ao seu 
amor, o que faz ser comum nos versos à palavra cinza, no qual indica 
que a musa verá suas cinzas se não fizer o que lhe é pedido.  

O amor que vai além dos limites do ódio que para Francisco 
de Oliveira em Amor na Sátira de Horácio e seus Predecessores, o 
amor é como doença, uma insânia, amor pode ser fonte de tormento 
e incerteza em que o comportamento do amante implica na 
submissão à amada (OLIVEIRA, 2009, pp. 21,22), os excessos que 
estão presentes nestes poemas, é possível ser observado como uma 
forma louca e doentia, por fugir do comum dos sentimentos e ir além 
por mostrar um amante inconformado que não aceita as vontades do 
outro.   

As musas inspiradoras: Lésbia e Cíntia 

 Catulo e Propércio em seus poemas descrevem uma musa 
inspiradora o que é comum dos poetas alexandrinos, Lésbia a musa 
inspiradora de Catulo e Cíntia a musa de Propércio, as eternizadas 
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nos escritos desses poetas e responsáveis pelo reconhecimento. Os 
dois a escrevem com sentimentos de carinho e amor, no entanto ao 
mesmo tempo em que exaltam a humilham, em um sentimento de 
ódio e amor. E dizem que nunca mais irão de ser amadas por outro 
homem como são amadas por eles.  

 Os poetas alexandrinos em seus escritos mostram uma musa 
inspiradora, que fazem parte da história de cada um desses poetas por 
muitas das vezes a descrição ser desassociável ao nome de quem o 
inspirou em suas poesias, por está muito forte o nome dessa mulher 
em seus poemas, por ser a principal, como as que Brandão cita em 
seu texto o poeta olha para grandes vates do passado e conhece a razão da sua 
grandeza: foi Cíntia quem tornou Própercio um verdadeiro poeta; Licóris foi fonte 
de inspiração para Galo; Némesis deu a fama a Tibulo; e Lésbia ditava os versos 
a Catulo (BRANDAO, 1998 [1967], p. 93), a representatividade dos 
nomes dessas mulheres na poesia destes poetas, pois quando cita o 
nome de cada um deles para os conhecedores de uma poesia clássica 
é fácil lembrar quem são as suas musas inspiradoras as responsáveis 
por a fama de cada um, no entanto os poetas são os responsáveis em 
eternizá-las em suas poesias, assim um é responsável pelo outro, por 
um lembrar o outro, e uma das coisas mais importantes é que um 
poeta que vem depois lembra o nome da musa inspiradora do outro e 
diz que a sua musa assim como aquela será lembrada e eternizada em 
sua poesia, em uma comparação entre a musa inspiradora de um 
poeta e a sua, característico das poesias alexandrinas, citar o nome de 
obras, lugares, deuses, celebrando nomes importantes da cultura 
Romana. 

  Os dois poetas demonstram no meio de sua loucura, a sua 
lealdade a suas amadas, Propércio em seus versos diz que não mudará 
de amada, confirmando que será fiel. Nesses poemas os valores da 
eternidade é muito presente, não é passageiro por mais que seja uma 
amante, pois para época a amante representa a mulher amada para a 
vida toda, a mais importante, a inigualável, como nos dois versos a 
seguir de Propércio, Mesmo que seja assim, não mudarei de amada,/pois vai 
chorar ao ver que sou fiel (Propércio, 2014, 2.17. 17-18), e assim como ele 
o seu inspirador Catulo no Carme 87 diz que nenhuma mulher fora 
tão amada quanto Lésbia foi por ele, demonstrando que apenas a ela, 
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ele foi fiel. A lealdade e no fato de dizer que é fiel e compara que não 
há nenhuma outra lealdade maior que a deles em relação a sua amada, 
presente nos dois escritos, como pode ser observado. 

Nenhuma mulher pode dizer que foi tão amada, 
de modo tão sincero, quanto por mim o foi a minha 

[Lésbia. 
Nenhuma lealdade houve tão grande em pacto algum 
quanta a que ao teu amor foi dedicada por mim 
(Catulo. 87. 1-4). 

O amor dedicado pelo eu lírico é grandioso do qual Zélia de 
Almeida Cardoso cita mostrando as suas contradições como a 
fidelidade do amante, a lealdade como seu apanágio maior é 
mencionado todo momento em seus poemas. Cíntia, o seu primeiro e 
último amor é a única, sua fonte de inspiração, vida, luz o tudo. E em 
contraposição é apresentada como mulher infiel, pérfida e mentirosa 
(CARDOSO, 2003, p. 133), os dois poetas apresentam uma lealdade 
grandiosa em seus poemas dedicada a suas amadas, para Catulo 
nenhuma mulher foi tão amada quanto Lésbia e para Propércio foi a 
Cíntia que ele dedicou a sua fidelidade, no entanto em contrapartida 
eles se apresentam como vítima, pois Propércio mesmo não o tendo 
ela verá o quanto é fiel, e promete que não ficará com mais ninguém, 
assim deverá sofrer por ele não ser feliz com nenhuma outra, e 
Catulo por comparar a um pacto o seu amor que significa algo 
inquebrável em relação à dedicação que nenhuma mulher teve igual, 
diferente de todos os amores vistos antes.  

E um dos motivos pelo qual nos quatro livros de elegias compostos 
por Sexto Propércio, o tema principal é a arrebatada paixão do poeta pela 
desconcertante Cíntia, musa mundana, vaidosa e venal, graciosa e inconstante 
(THAMOS, 2006, p. 128), a descrição de uma musa que muita das 
vezes não satisfaz as vontades do eu lírico, porém contém os 
elementos perfeitos para a escrita alexandrina assim como Lésbia. 

As musas inspiradoras de Catulo e Propércio seguem o estilo 
das demais dos poetas alexandrinos, as musas ao mesmo tempo são 
exaltadas e humilhadas pelos poetas amantes e apaixonados de forma 
doentia. 
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Características de suas poesias 

 Catulo possui características de poetas Alexandrinos e por a 
sua poesia ser lírica carrega consigo uma carga de sentimentos 
comum em diferentes épocas que nas poesias são carregadas de 
emoções e exageros diferentes do sentimento do cotidiano, porém 
beira a loucura o que faz parte de influências alexandrinas, pelo uso 
de antônimos em seus escritos como as palavras ódio e amor. Este 
tipo de poesia é comum, um jogo de palavras, em uma brincadeira do 
qual os poetas se utilizam de forma criativa para que chame a atenção 
do público leitor. Propércio por sua fez por ter influências de Catulo 
trás características similares em seus poemas, assim como Catulo 
apresenta uma musa inspiradora comum dos poetas alexandrinos. 

 Os poetas que contam parte da sua vida em seus escritos, 
Propércio inspirava-se na poesia alexandrina quanto à preocupação 
com a forma em revelar a erudição em citar e preservar o passado, e 
nomes de outros autores, obras famosas e acontecimentos 
mitológicos (MONTEIRO, 2006, p. 43,45), assim como Propércio, o 
Catulo apresenta estás características que não é presente apenas na 
sua poesia, portanto não aparece na de Propércio apenas por Catulo 
influenciá-lo, mas sim porque é uma influência de outros poetas, os 
alexandrinos que inspiraram os poetas que vieram depois. 

E outras características que segundo Katia Azevedo, Catulo 
utiliza-se da retórica em sua escrita na construção da sua verdade, os 
fatos podem ou não ser reais, a partir da relação de troca com o seu 
público, com uma linguagem simples, procurando convencer o leitor 
(AZEVEDO, 2010, p. 15), os poetas a partir dessa linguagem simples 
e diferenciada conseguem alcançar o público leitor até os dias de hoje, 
por estarem presentes temáticas comuns para os nossos dias atuais, o 
que representa a força de um clássico.  

 Catulo segundo Maria Helena da Rocha Pereira é o revelador 
de uma técnica apurada e requintada até aos últimos pormenores da expressão, 
mas também atravessado pelo calor da paixão e pela vivacidade de sentimentos 
irreprimíveis, que tomam voz com uma força pouca vezes ouvida em qualquer 
literatura (PEREIRA, 1989, p. 87), Catulo apesar de suas influências 
alexandrinas é um poeta diferenciado que contém características que 
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chamam a atenção, o que fez com que Propércio e outros poetas 
influenciassem pela sua escrita. 

 As características Alexandrinas são comuns nos poemas de 
Catulo e Propércio, porém os escritos são carregados de outras 
influências e assim os dois carregam diferentes influências, por não 
existir algo absolutamente novo e sim ser uma recriação de algo 
existente, algo que deve ser feito para chamar atenção de forma 
criativa, por Propércio ter vindo depois de Catulo e as características 
serem similares observou-se que ele apresenta influencias vindas de 
Catulo, no entanto os dois buscam influencias de diferentes escritos. 
As características mais fortes nas duas poesias são influencias 
alexandrinas e a poesia lírica em si por apresentarem uma carga de 
sentimentos. 

Considerações Finais 

A similaridade de Catulo e Propércio é visível nas escritas de 
ambos, Catulo é o poeta clássico e inspirou-se no poeta Ovídio, sua 
escritura têm características Alexandrinas. Assim como Propércio que 
surgiu anos depois de Catulo e as similaridades entres os dois está 
principalmente na descrição de suas musas, o amor e o ódio 
arrebatador por suas amadas, ao mesmo tempo elas são as 
responsáveis pelo reconhecimento e eternização nas escrituras dos 
poetas. Assim Catulo e Propércio expressam seus sentimentos através 
dos seus escritos e na mesma ocasião exaltam as humilhações que 
recebem e as proclamam por intermédio de ódio fundido por amor 
ou até obsessão. Cíntia para Propércio em determinados versos era 
sublime, de uma beleza perfeita, e o mesmo Lésbia para Catulo, 
porém acompanhado de uma loucura amorosa e como supracitado, 
havendo essa mistura de loucura, amor e ódio. 

 Portanto, este trabalho pode levar uma reflexão, de que a 
similaridade de Catulo e Propércio remete ao mesmo significado, a 
mesma qualidade, por terem as influências Alexandrinas, líricas, por 
ter uma inovação nos poemas e apresentam carga de sentimentos e 
sem deixar de destacar a atualidade nas obras apresentadas.   
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TEATRO E SERMÕES 

As características do riso no personagem Sósia em O 
anfitrião de Plauto 

Karen Sergilene Marques Gomes (UEA) 
Weberson Fernandes Grizoste (Orientador – UEA) 

 
Resumo: O presente artigo analisa minuciosamente as características do riso 
que é a causa do efeito cômico na comédia O anfitrião, tendo como principal 
teórico Henri Bergson. Com objetivo de mostrar como o riso se manifesta e 
quais os recursos utilizados no personagem Sósia para provoca-lo. NB: As 
citações de O Anfitrião seguem a versão poética de Carlos Alberto Fonseca, e 
a indicação dos versos latinos assinaladas pelo orientador do artigo. 
Palavra-Chave: Efeito Cômico, O Anfitrião, Comédia, Riso, Sósia. 

 

Não se pode falar do riso, sem fazer uma breve introdução 
sobre a comédia, esse subgênero teatral que foi criado com intuito de 
divertir o público, que geralmente se encontrava tenso depois da 
apresentação de uma tragédia, se a tragédia representava homens 
superiores, à comédia como oposição representava homens inferiores 
com defeitos e desvios de comportamento, sendo completamente 
oposto do que poderia ser aceitável, o que se mostrava nas peças 
teatrais eram as situações ridículas em que esses personagens se 
encontravam. Como Aristóteles afirma em sua Poética, A comédia é 
como dissemos, imitação de homens inferiores, não, todavia, quanto a toda espécie 
de vício, mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo (Poética 1449a), o 
riso seria a causa do efeito cômico que essas ações “ridículas” 
possibilitam. Em uma comédia os comediógrafos criam personagens 
que contém comportamentos adversos ao do meio social para assim, 
serem objetos de críticas. 

Antigamente e até hoje, não se sabe ao certo que fatores 
ajudam para que o riso ocorra, pois se admite conforme os estudos, 
certas interpretações. Ri-se de um indivíduo com um comportamento 
diferente do convencional, ri-se do que é inferior, pois como Castro 
postula A principal função do riso é nos recolocar diante da nossa mais pura 
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essência: somos animais (ano, 2005 p.15). Levamos a certas explicações 
em que, o riso funciona como uma ameaça de correção, podendo ser 
humilhante para quem é o seu objeto, assim fazendo que o homem se 
adapte de acordo com meio social em que vive (BERGSON, 1983, p. 
101). A questão desse riso jocoso foi utilizada por comediógrafos ao 
longo dos séculos, Plauto é referência desde a época clássica até a 
contemporânea. 

Quando uma comédia está sendo encenada, o público rir de 
ações que vão além, esse riso na comédia não tem só uma função 
artística, ou estética, nele contém até de forma involuntária uma 
intenção oculta de tratar com certo desprezo o objeto cômico. O 
objeto desenvolve gestos que de certa forma o definem como 
insocial, essa insociabilidade é descrita por Maia (2013. p. 30): 

 
Se nos concentrarmos no indivíduo cômico, ou seja, no 
objeto do riso, temos que nós perguntas pelas causas do 
ridículo pela natureza do risível [...]. O mundo risível na 
vida e na arte é composto de cenas, fatos, gestos e 
pessoas que apresentam um movimento de 
discordância, de desacerto e de dissonância com o corpo 
social de que faz parte. Por tanto, não nos custa 
salientar a natureza visceralmente social do riso. 

 
Bergson, afirma que o riso é incompatível com a emoção [...] 

(1983, p. 104), então não se pode rir do que se torna digno de 
piedade, certo? O comediógrafo tem que combinar as cenas, para que 
o objeto cômico possua gestos antissociais, tomando cuidado para 
que não possa gerar nem uma espécie de comoção. Em uma época 
em que era comum castigar violentamente um escravo, pois era uma 
forma de corrigi-lo, o público que se fazia presente ao ouvir o escravo 
Sósia comentar sobre a noite mais longa que passara acordado, depois 
de ser castigado, sendo atingindo em suas costas com um 
instrumento de couro Nem eu me lembro de ter visto uma noite mais longa do 
que esta, a não ser uma única, aquela em que fiquei eternamente dependurado a 
levar com açoite (PLAUTO, 2002, p. 32-33; Anf. 279-280), se tornava 
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algo risível. Pois como Fernandes6 postula esse riso é Um riso que nem 
sempre leva em consideração a injustiça cometida contra alguma personagem 
transformada em bode expiatório da intenção crítica do comediógrafo-autor (2012, 
p. 12). Na época em que Plauto escrevera O anfitrião, um escravo era 
totalmente desintegrado do meio social, suas atitudes eram 
desconsideradas e até ridicularizadas, não contendo nem um valor.  

Quando surgi o personagem Sósia já lhe é dado à 
característica de atrevido, mais de atrevido esse personagem não tem 
nada. Na primeira cena Sósia reclama por estar a andar à noite 
correndo o risco de ser preso, reclama da vida de um escravo É por 
isso que tantas injustiças recaem sobre um escravo. Mas este fardo é preciso 
agarrá-lo e aguentá-lo com todas suas penas (PLAUTO, 2002, p. 28; 
Anf.174-175). Não seria engraçado se o mesmo fosse apenas um 
escravo, desenvolve nesse personagem uma personalidade negativa, é 
respondão e preguiçoso. Com certo medo, o personagem cria uma 
forma de se esquivar das investidas violentas de Mercúrio, dando 
duplo sentido à frase do deus; 

MERCÚRIO (à parte.) 
E se eu pusesse a dormir o nosso homem com umas 
festinhas na tabuleta?! 
SÓSIA (à parte.) 
Seria a minha salvação: há já três noites seguidas que 
não durmo. 
(Plauto, 2002, p. 35; Anf.313-314) 

Partindo de que Mercúrio se metamorfosear em Sósia e 
confunde o escravo, dando início a uma confusão que se generalizada 
no decorrer da comédia. É incrível como Sósia se torna digno de riso 
pela maneira que agi perante Mercúrio, mostrando ser medroso e 
com respostas inusitadas acaba se esquivando das agressões, 

MERCÚRIO 
Ainda hoje te fodo essa língua, maldito. 
SÓSIA 
Impossível: está virgem e bem guardada. 
(PLAUTO, 2002, p. 38; Anf.348-349) 

6 Professor Fundador do Núcleo de Cultura Clássica da UFC. Professor 
aposentado de Latim da UFC e da UECE Membro da Academia Cearense 
de Letras. 
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 A comicidade ocorre aparte desse momento em que os 

gestos e palavras do personagem se tornam risível ao público, um 
escravo medroso e ridículo poderia gerar comoção? Depende de cada 
pessoa, mas é Quando a pessoa do próximo deixa de nos comover, só ai pode 
começar a comédia (BERGSON, 1983, p. 100), as reações podem ser 
adversas, então quando uma grande parte do público rir de uma ação 
cômica significa, que o comediógrafo soube usar técnicas para que a 
comicidade ocorresse. Como Bergson apresenta no decorrer do 
capítulo terceiro a sociedade rir de uma “Inadaptação Social” que 
ocorre por parte de um indivíduo, essa inadaptação que pode ser por 
recusa as circunstâncias impostas é digna de zombaria, convencidos de 
que o riso tem significado e alcance sociais, de que a comicidade exprime acima de 
tudo certa inadaptação particular da pessoa à sociedade (1983, p. 99). O riso 
tem um alcance social e dele se exprime certas atitudes que na 
sociedade são tachados de impróprios. 
 

Considerações finais 
 
O que pode ser constatado é que o prazer de rir pode ser 

levado para um lado não tão puro, podendo ser a forma de criticar, 
uma atitude. A questão do Riso que foi até aqui abordada, vem ao 
longo dos tempos sendo discutido, para torna um trecho risível, é 
preciso usar de recursos cômicos, o comediógrafo Plauto usa de 
forma explicitas esses recursos.  O bom entendimento sobre esse 
assunto levou a encontrar os efeitos cômicos, o riso é abordado por 
Henri Bergson e esse foi um predicado de valor para essa análise das 
ações do personagem Sósia. Em O Anfitrião, o personagem Sósia em 
defesa as investidas violentas de Mercúrios usa respostas irônicas para 
se esquivar, no momento em que se constata que um personagem 
como Sósia que já começa por ser um escravo, não esta de acordo 
com certas normas sociais impostas, na comédia passa a incluir ações 
para corrigi-lo. Talvez na contemporaneidade não cause esse efeito, 
pois a escravidão mesmo não está mais tão presente, mas de certa 
forma as palavras de Sósia podem tirar essa ação espontânea, o prazer 
sempre é de rir. 
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Uma Teia Clássica 

Nívia Maria Messias Ribeiro7 (UEA) 
(Orientador): Weberson Fernandes Grizoste (UEA) 

 (Orientadora)Patrícia Christina dos Reis (UEA) 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer diálogos sob o olhar da 
Estética da Recepção refletido por Hans Robert Jauss. Na ocasião em que 
ele afirma que os autores/leitores trazem fatos e acontecimentos de outras sociedades para 
dentro de suas próprias obras. Wolfgang Iser, por sua vez, ocupou-se da teoria 
do efeito e cogita sobre o que o texto causa àquele que o lê. Zilberman vem 
analisar a valoração e recepção através de outros vieses e pensa a literatura 
de uma forma mais sociológica (GOMES, 2009, p. 38). Para tais diálogos 
selecionamos as obras: A comédia da cestinha, de Plauto, para comparar-se a 
obra Otelo, o mouro de Veneza de Shakespeare, Leonor de Mendonça de 
Gonçalves Dias e Dom Casmurro de Machado de Assis. Considerando que 
cada uma destas obras fazem parte da formação literária de contextos 
históricos distintos. Atribui-se que quando os textos são revisitados, eles se 
tornam novos e com uma carga de influências de outros povos, de outras 
culturas, de outros costumes, cujas influências causam efeito no leitor e 
ajudam o mesmo a ser um produtor de sentido. NB: As citações de A 
Comédia da Cestinha seguem a versão poética de Aires Pereira do Couto, e a 
indicação dos versos latinos assinaladas pelo orientador do artigo. 

7 Graduada em Letras (UEA). 
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Palavras-chave: Recepção; Plauto; Shakespeare; Gonçalves Dias, Machado 
de Assis. 

 

Introdução 

As literaturas clássicas se mostram como uma base para todo 
o conhecimento, para todas as áreas de estudos. Pensando dessa 
forma, objetivou-se o assunto deste trabalho. Pelos estudos clássicos 
nos remeterem a algo ou situação que se assemelham ancoradas por 
Jauss(19) ao lermos uma ou outra obra, a começar pelas obras 
cômicas de Plauto. A estética da recepção permite essa semelhança 
porque é capaz de nos fazer refletir acerca de temas que dialogam uns 
com os outros. A hermenêutica literária tem dois modos de recepção: 
de um lado, aclarar o processo atual em que se concretizam o efeito e 
o seu significado do texto é sempre recebido e interpretado 
diferentemente por leitores de tempos diversos (Jauss; 1979,  46 Apud 
GRIZOSTE, 2003 p. 38). Neste contexto ao lermos as obras de 
Shakespeare, elas nos remetem a fatos e situações semelhantes as do 
greco-romanos, a partir de então, podem também ser observadas ao 
lermos Leonor de Mendonça de Gonçalves Dias. Selecionamos a obra 
cômica de Plauto, A Comédia da Cestinha, para tecermos semelhanças 
em relação as outras obras que servem como objeto de estudo deste 
texto. Considerando que cada obra imitada, Iser (1979 apud Lima) 
defende que após a leitura, começa um processo de efeito, ele 
defende que ao lermos um texto, podemos recriarmos usando nosso 
próprio imaginário. Ressaltando o contraste entre as obras que 
estudamos é de que a obra Plautina é uma comédia, a shakespeariana 
e a gonçalvina, tratam-se de tragédias e Dom Casmurro é um romance. 
Ou seja, o que diferencia são apenas os gêneros em que as obras 
estão inseridas, o que não nos impede de analisá-las. Pois assim como 
já foi mencionado, a Estética da Recepção permite que façamos esses 
diálogos entre obras literárias. De acordo com Jauss (Apud Lima, 
1979), essa teoria surgiu como uma tentativa de livrar o modo em que 
o autor/leitor tem de expressar sua interpretação da forma e contexto 
em que compreende e está inserido. Deixando um pouco de lado o 
estruturalismo, pois para ele só servia para beneficiar os escritores 
canônicos.  
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Portanto, não importa ler e interpretar à sua própria estética, 
à sua maneira de receber os textos, pois de acordo com o teórico 
esteta, qualquer um dos gêneros literários são passíveis de 
interpretações. Atualmente vivemos em um período que a experiência 
estética recebe muito mais informações, pois a tecnologia é 
supervalorizada no campo artístico, onde as releituras são adaptadas 
ao gosto do público moderno. Mas o leitor só consegue observar as 
releituras, que já conhece, pois as matrizes supostamente são greco-
romanas, apesar das disparidades de opiniões em relação a 
arqueologia. 

 
Estética da Recepção nas obras literárias: A Comédia da 

Cestinha (Cistellaria), Otelo, o Mouro de Veneza, Leonor de 
Mendonça e Dom Casmurro 

 
Voltando à história, a uns dois mil e cem anos atrás, as 

leituras que os autores fizeram enquanto leitores causaram efeitos em 
suas memórias empíricas e eles produziram belas artes, chamadas de 
dramas. A obra plautina vem trazer um contexto, onde um homem 
apaixonado como Alcesimarco, faz loucuras por causa de Selênio, sua 
amada. Tenta tirar a vida de uma forma cômica, o ridículo é apenas 
certo defeito, torpeza anódina e inocente; que bem o demonstra, por 
exemplo, a máscara cômica, que sendo feia e disforme, não tem 
expressão de dor (Poética 1449a). Alcesimarco jura de morte a filha e a 
mãe adotiva, no momento de raiva, causada por ciúme, pelo fato da 
moça ser criada por uma cortesã, certamente o amado imaginava seu 
destino, o ciúme é um sentimento muito frequente e vem 
acompanhado de raiva, ódio e vingança em todas as obras desta teia. 
Então que tu e todos os deuses saibam a minha decisão. Se eu não puder mais 
dar um beijo sequer em Selênio, juro que darei cabo de ti e de tua filha. Só não 
farei isso se tu fizeres ela voltar para mim. Adeus! (Cistellaria 519-5278). Os 

8 Optamos pela citação da fala adaptada ao teatro representado durante a I 
Jornada (vide: Relatório) a partir da tradução de Aires Pereira do Couto, 
corresponde a página 53 da tradução (vide refer. bibliográficas) e aos versos da 
Cistellaria 519-527: 

(…)Enim uero ita me Iuppiter  
itaque me Iuno itaque Ianus ita quid dicam nescio. 
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diálogos começam a partir de Plauto, então verifica-se questões 
rotineiras em sua obra, poderíamos destacar outras situações 
humanas, mas nos atemos a questão do ciúme, não como um 
elemento psicológico, mas como um elemento literário que se 
encontra na posteridade (JAUSS apud LIMA, 1979).  

Um elemento que vai se assemelhar na obra shakespereana, 
quando Otelo, enlouquece ao saber da suposta traição de sua linda 
Desdêmona, sentimento instigado por Iago, o Vilão da tragédia. O 
interessante é que todos eles pensam em matar suas amadas se caso 
forem contrariados. Desdêmona – Ai de mim! Fui traída e estou perdida! 
/Otelo – Sai prostituta infame! Vais chorá-lo na minha 
frente?(SHAKESPEARE, 2011, Ato V, cena II). O renascentista 
também aparece como um receptor desse fato e o transpõe com 
magnificência em sua obra trágica. Isto é confirmado Heliodora 
(2008) diz que a descoberta dos autores latinos foi determinante; Plauto e 
Terêncio na comédia e Sêneca na tragédia foram apresentados e imitados nas 
universidades. Isto quer dizer que Shakespeare conheceu as obras 
clássicas arcaicas. E não é somente a dramaturga que afirma isso, mas 
também o biógrafo JOHNSON (1965) faz uma suposta afirmação de 
que o grande mestre provavelmente conhecia as línguas antigas: 
“There has always prevailed a tradition, that Shakespeare, wanted 
learning, that he had no regular education, nor much skill in the dead 
languages9”. 

São alusões muito parecidas e que podemos observá-las 
também no comportamento do Duque de Bragança, o personagem 
gonçalvino, quando o mesmo quer achar um pretexto para acabar 
com a vida da esposa. De qualquer forma, mesmo não amando 
Leonor, este fica louco de ciúmes ao saber que o Jovem Alcoforado 

Iam scio. Immo, mulier, audi, meam ut scias sententiam.  
Di me omnes, magni minuti, et etiam patellarii  
faxint, ne ego «dem uiuae» uiuos sauium Selenio,  
nisi ego teque tuamque filiam meque hodie obtruncauero,  
poste autem cum primo luci cras nisi ambo occidero, 
et equidem hercle nisi pedatu tertio omnis efflixero,  
nisi tu illam remittis ad me. Dixi quae uolui. Vale. 

9 «Sempre tem prevalecido à tradição, para Shakespeare, o conhecimento do 
desejo pode ter sido adquirido no ensino regular, mas também por conhecer 
as línguas mortas» (Nossa Tradução). 
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está nos aposentos da esposa submissa. Duqueza - Escutai-me, Sr. 
Duque: vós ides cometer uma injustiça/ Duque – Injustiça! Um vilão que acha 
no seu leito dous adúlteros, duas víboras, pode esmagá-los impunemente, eu não 
poderei fazer? Porque não poderei fazer? (DIAS, 1846, p. 115).  

Dentre os vários vieses em as obras supracitadas permitem 
abordar, “o ciúme” mostrou-se mais pertinente. Pois com esse viés 
podemos formar a teia de textos a qual nos propomos. A partir de 
agora, traçamos esse diálogo com a obra ambígua Dom Casmurro, de 
Machado de Assis. Ter este sentimento para um jovem é certamente 
um momento singular. Mas deixa de ser tão cômodo quando este se 
dá em meio a situações desfavoráveis. Há um apego forte entre Bento 
e Capitu. Ele ama e sente a necessidade de ser amado. Havia uma 
cobrança maior de seu próprio ego pela atenção que sempre teve, 
mas que sua amada não preenchia. Ao contrário da obra Leonor de 
Mendonça, o submisso na obra machadiana é o personagem narrador 
Bentinho. Os indícios de uma pessoa submissa, mesmo na 
adolescência, ainda aparecem. Mas este se encanta com a beleza de 
Capitú. Um dos pontos essenciais, considerada a primeira menção do 
ciúme sentido por Bentinho em relação a Capitu  é no capítulo “Uma 
ponta de Iago” quando Bento Santiago pergunta sobre a amada ao 
agregado José Dias no seminário na hora da visita, nesse momento 
desencadeia a primeira crise de ciúme no protagonista: Tem andado 
alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar 
algum peralta da vizinhança, que case com ela. (ASSIS, 2004, p. 86). 

Com esta insinuação José Dias faz com que Bento prove o 
gosto amargo do ciúme, começando a partir daí a cismar e duvidar 
constantemente da fidelidade de sua amada. Podemos perceber que 
o autor faz alude a obra shakespereana ao mencionar Iago, o vilão 
de Otelo. Por isso a importância de inseri-la neste contexto. 

 
 

Os limites da Estética da Recepção 
 

Como base nos estudos mais antigos, há menções de que nos 
dias de hoje, exista limites para a Estética da recepção. Mas, só quem 
sabe sobre esse limite é a burguesia bem instruída (JAUSS 1967, p. 5). O 
teórico se dispõe a falar sobre isso, porque percebeu que a história da 
literatura, já estava desaparecendo devido a novos estudos.  
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Há hipóteses que apontam para os poetas de gênero 
dramático nas obras supracitadas, percebe-se que eles receberam 
influências de outros autores, porém, tiveram seu modo e seu estilo 
de produzir seus próprios dramas e apimentaram ao conteúdo das 
obras com sua própria realidade.  

Foucault (1996, p. 375) reforça, que as ciências humanas, com 
efeito, endereçam-se ao homem, na medida em que ele vive em que fala e em que 
produz. Correlaciona-se com a experiência de mundo do individuo 
leitor. Todavia, ela é a condição para superar o existente e projetar o 
ainda inexistente, pois, sendo um espaço aberto, permite a invenção 
do possível como prenuncio de outra realidade (ISER Apud, Pádua 
Castro, 2008, p. 19). Abre a possibilidade para que o leitor imagine o 
que não foi dito no texto, causando dessa forma a ficção ou um 
prenúncio do que ainda não aconteceu e na posteridade pode 
acontecer. Com isso causando outra expectativa de reflexão. Já não 
trazendo os fatos de outras sociedades para sua própria obra, mas 
inventando algo para inseri-las no texto escrito. Dentre tantos 
gêneros literários, todos podem ter algo ou alguma situação que 
dialoga uma com a outra. 

A poesia é o exemplo clássico, bem como qualquer outro 
gênero literário, define-se que é um gênero muito importante para a 
crítica literária. Por causa dela, os outros gêneros literários foram 
criticados, ouve várias discussões intelectuais em torno do assunto. 
Segundo Caponneto (2002, p. 58), tales características de la verdadeira 
poesia – asi como la imitation y el amor por la harmonia se le presentaban a 
Aristóteles muy necessárias a la naturaleza humana, porque através de ellas la 
inteligência era capaz de descobrir la forma, y sólo la forma es el más empinado 
fruto de la vida inteligible10. Ele se refere a Homero, seu inspirador, 
porque o estagirita influenciava-se com todas artes, feitas pelo poeta 
grego, principalmente pelas belas poesias de Ilíada e Odisseia. 
Aristóteles descreve em sua poética o modelo Homérico e a recepção 
literária. Enquanto, outros estudiosos ficavam confinados apenas nos dados 

10 CAPONNETTO, 2002, 58. «Tais características da verdadeira poesia – 
assim como a imitação e o amor pela harmonia se apresentavam a 
Aristóteles muito necessário na natureza humana, porque através desse 
conhecimento era capaz de descobrir a forma, e só a forma é o fruto mais 
íngreme da vida inteligível» (Nossa Tradução). 
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históricos e na sociologia da comunicação literária (JAUSS, 1979, p. 11). 
Porque não era qualquer indivíduo leitor/autor que podia criar outras 
produções literárias. Visto que o discurso literário representa poder, e 
o poder ainda nos dias atuais é retido na mão de poucos. Com um 
olhar mais sociológico Zilberman (apud Gomes, 2008, p. 38), discute 
sobre essa questão. Porque segue a mesma linha de pensamento do 
alemão. 

Observa-se no posicionamento assumido pelas teorias 
literárias, a partir da década de 40/50, uma proposta 
divergente do viés linguístico que até então era utilizado 
(como nos estudos do New Criticism, Formalistas Russos, 
Estruturalistas). Os teóricos literários envolvidos com a 
Estética da Recepção, Fenomenologia e Sociologia da 
Literatura (citada anteriormente) buscaram promover a 
importância da função do leitor/receptor das obras de 
arte. 

Já os autores dramáticos utilizavam outras técnicas de 
produção e apresentação, por serem obras apresentadas em cenário. 
O que há no palco é uma série de responsabilidades nos bastidores. 
Eles apresentavam suas próprias fruições. São produções feitas para o 
público, que vão se transformando e revelando a cada apresentação. 
Mas o que é fundamental, é que não transforma o sentido primitivo. 
A ideia principal, a que está escrita no drama, não muda.  
 

Considerações Finais 

Durante as observações nas obras literárias, mesmo elas 
diversificadas no gênero literário, foi possível notar que não importa 
o gênero de cada uma delas, algum elemento as tornam parecidas, 
elas se dialogam. Comprovamos que quando os autores/leitores se 
propõem a escrever algo, eles têm como base ou já receberam algum 
fato ou situação que leram em alguma obra literária. 

Portanto, não é de qualquer forma, ou inspiração empírica 
imediata que os autores criam suas obras. De acordo com Jauss (Apud 
Lima, 1979), eles já trazem muitas informações que receberam de 
algum lugar. No caso de Plauto, ele teve influências dos greco-
romanos, Shakespeare pelas obras mortas, Dias afirma que tentou 
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imitar a obra shakespeariana e Machado de Assis cita muitas situações 
de Otelo em suas obras. Por isso, os textos estão interligados e por 
isso formam uma teia de conhecimentos clássicos. 
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O Valor da Amizade em As Confissões de Santo 
Agostinho de Hipona 

 
Luana Pantoja Medeiros11 

Alexsandro Melo Medeiros12 
 
Resumo: Este estudo tem por objetivo fazer uma análise do valor da 
amizade em Santo Agostinho e uma breve comparação com o conceito de 
amizade verdadeira do filósofo grego Aristóteles. A análise conclui que há 
aspectos onde as concepções se assemelham, mas que são diferenciadas 
principalmente pelo ponto de vista cristão de Agostinho. 
Palavras-chaves: amicitia; cristianismo; virtude. 
  

A amizade em Santo Agostinho 
 

Em sua obra As Confissões, que é uma obra autobiográfica, 
Santo Agostinho relata alguns casos ocorridos com alguns de seus 
amigos e que o levam a refletir sobre este importante tema. No livro 

11 Graduanda em Letras pela Universidade do Estado do Amazonas. 
12 Professor de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas; Mestre em 
Filosofia pela UFPE; Doutorando do Programa de Pós-Graduação 
Sociedade e Cultura na Amazônia/UFAM. 
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IV intitulado Perda Dum Amigo, o bispo de Hipona relata a perda 
dolorosa de um amigo: “De todas as amizades cultivadas por 
Agostinho nos tempos de escola, uma delas, se tornaria tão profunda 
e intensa que ele a consideraria, posteriormente, como se fosse uma 
parte de si” (SILVA, 2013, p. 24). Agostinho não cita o nome do seu 
amigo e a sua morte prematura causou imensa dor para ele que na 
época era ainda jovem. A afinidade com este amigo se deu por causa 
dos mesmos interesses nos estudos, foram colegas de classe e 
cresceram juntos. Agostinho se sente culpado, como relata em sua 
obra, por acreditar ter desviado o seu amigo da fé que professava. 

Da verdadeira fé, que ele, na adolescência, já não 
conservava íntima nem profundamente, tinha-o 
arrastado para as minhas quimeras supersticiosas e 
funestas que faziam derramar lágrimas a minha mãe. 
Quanto à ideia este homem andava comigo errante. 
Minha alma já não podia passar sem ele (...) 
(AGOSTINHO, 1980, p. 91) 

Agostinho ficou tão abalado com este episódio e relata em 
sua obra o quanto esse momento encheu de trevas o seu coração e foi 
motivo de infelicidade para sua vida. Esse fato marcou tão 
profundamente sua alma que, mesmo após muitos anos, quando é 
levado a escrever suas Confissões, procurou descrever com tamanha 
riqueza de detalhes o sentimento de amizade que nutria pelo seu 
amigo. Contudo, já com novos preceitos referente à amizade, o bispo 
reconhece que não era verdadeira por faltar os elementos da fé cristã.  

Com efeito, só há verdadeira amizade quando sois Vós 
quem os enlaça os que estão unidos pela caridade 
difundida em nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado, contudo, era-me sumamente doce esta 
amizade aquecida de idênticos estudos. (AGOSTINHO, 
1980, p. 91).  

Agostinho dedica algumas páginas de as Confissões para falar 
da amizade que teve com Vindiciano, Firmino, Alípio, Nebrídio, 
Romaniano. Todos representam um momento importante na vida de 
Agostinho nos laços de amizade que ele criou ao longo de sua vida. 
Algumas dessas amizades surgiram com a proximidade que 
Agostinho teve com alguns de seus alunos de suas aulas de retórica 
em Cartago, como foi o caso de Alípio e Nebrídio. E sobre este 
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grupo de amigos, Agostinho confessa: “sem eles não poderia ser feliz 
(...) eu não amava esses amigos por interesse, e também eles me 
amavam desinteressadamente.” (AGOSTINHO, 1980, p. 169). Ainda 
sobre Nebrídio escreve Agostinho em suas Confissões como mais uma 
vez foi atingido pela tristeza devido à morte de seu amigo. Agostinho 
recorda com carinho do seu “doce amigo” e que Agostinho acredita 
estar gozando da vida eterna na presença de Deus. “(...) aí está ele 
vivo, e liberto, Senhor. Pois em que outro lugar poderia acolher 
semelhante alma? (...) não creio, porém, que esqueça de mim, 
enquanto tu, que és o Senhor que o sacia, não te esqueces de nós” 
(AGOSTINHO, 1980, p, 169). 

Entre seus inúmeros amigos, Romaniano foi importantíssimo 
em sua vida e apesar de suas diferenças de idade. Porém, a conversão 
de Agostinho viria abalar aquela amizade já que nem todos os seus 
amigos se tornaram adeptos à fé cristã. Romaniano era maniqueísta, e 
mesmo assim teve seu lugar em as Confissões recordado com gratidão e 
carinho.  

É a conversão de Agostinho a fé cristã que irá modificar 
profundamente a visão que o mesmo tem sobre a amizade. Na leitura 
de sua vida o santo discorre sobre a amizade e revela que só é 
verdadeira (vera amicitia) aquela fundamentada em Deus e cuja união 
se dá na caridade que é fruto do Espírito Santo. A concepção cristã 
de Deus influencia a visão de amizade de Agostinho e isto o 
diferencia da visão grega aristotélica como veremos a seguir. 
 

A amizade verdadeira para Aristóteles 
 
Aristóteles aborda o tema da amizade no Livro VIII de sua 

Ética a Nicômaco e o filósofo grego fala das várias formas de amizade 
que pode ser fundada no prazer recíproco, na utilidade que procuram, 
ou no bem (ARISTÓTELES). Valendo ressaltar, desde já, que a 
verdadeira amizade é a dos bons. O que não significa dizer que a 
verdadeira amizade não possa ser útil ou motivo de um prazer 
recíproco, visto que os homens bons também podem ser agradáveis 
ou úteis uns aos outros, “ou seja, que a amizade fundada na virtude é, 
ela também, útil e agradável” (BERTI, 2001, p. 30). 

Aristóteles conceitua as formas de amizade que se fundam 
unicamente no prazer ou na utilidade e que são chamadas de 
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“acidentais” visto que não é amigo de alguém pela pessoa em si, mas 
enquanto proporcionar algum tipo de prazer ou utilidade e tais 
amigos não se amam por si mesmos, mas enquanto existe algo do 
qual aproveitam um do outro. Por esta razão, Enrico Berti (2001) 
afirma que a relação entre as diferentes formas de amizade em 
Aristóteles é determinada por aquilo que ela é “por si” ou “por 
acidente”, e que nos permite pensar em um tipo de amizade perfeita e 
outra imperfeita, sendo a amizade fundada no bem a única que pode 
ser considerada perfeita e essencialmente verdadeira. 

 
Santo Agostinho e Aristóteles 

 
A partir destas breves considerações é possível analisar como 

Santo Agostinho se aproxima do conceito de “amizade imperfeita” 
no sentido aristotélico do termo, de uma forma de amizade que não 
existe em si mesma e que é apenas “acidental”, existindo unicamente 
enquanto existir algum tipo de interesse ou prazer nessa relação, e 
como Agostinho vai além do conceito de amizade verdadeira do 
filósofo grego ao procura associar o conceito de amicitia13 com uma 
conotação próxima do conceito de caritas que não acontece em 
Aristóteles e que está subjacente a uma espiritualidade monástica e 
fraternal, que resulta da consolidação de elementos tanto filosóficos 
como bíblicos.  

Santo Agostinho e Aristóteles concordam quando entendem 
que quando uma amizade é fundada apenas na satisfação de interesses 
e prazeres pessoais, não pode ser entendida como amizade verdadeira 
e que além de uma amizade verdadeira, existem tipos de amizades que 
não são, porque acidentais e imperfeitas. E se para Aristóteles a 
verdadeira amizade só pode existir entre homens de bem, visto que 
deve estar fundada na virtude, Agostinho acrescenta a essa ideia o 
conceito de amizade cristã, a única que dura para sempre. 

13 Um estudo contemporâneo do conceito de amizade levando em 
consideração a noção grega de philia (φιλία) ou latina de amicitia e de como 
os trabalhos de Aristóteles, principalmente a Ética a Eudemo e a Ética a 
Nicômaco, além da obra de Cícero, Sobre a Amizade, fundaram, em grande 
parte, todos os discursos sobre a amizade na tradição filosófica ocidental, é 
feito pelo filósofo francês Jacques Derridá (apud CAMPOS, 2008). 
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Agostinho foi tão influenciado pela sua conversão ao 
Cristianismo que isso afetou de alguma maneira seu círculo de 
amizades, já que nem todos os seus amigos, principalmente os de sua 
época das aulas de retórica eram adeptos da fé cristã e alguns, como 
Romaniano, eram maniqueístas. Agostinho afirma inclusive não ter 
medido esforços para trazer seus amigos para aquilo que acreditava 
ser não apenas a fé verdadeira, mas a própria amizade verdadeira. 

Fica claro como a concepção cristã de Deus influencia a 
visão de amizade de Agostinho e como isto o diferencia da visão 
grega aristotélica. Não existe apenas diferenças, mas também 
semelhanças. Para ambos, a amizade é uma das maiores qualidades 
que um homem pode ter em vida. Mas à concepção grega de philia, de 
onde se origina a própria palavra “filosofia” (amor à sabedoria, amigo 
da sabedoria), Agostinho se identifica com o conceito de ágape e 
caritas cristão: “para existir amizade, será necessário a presença de 
uma comunhão de ideias acerca do mundo humano e divino” 
(MARTINS, 2008, p. 213). 
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Média 
Eduardo Esteves de Macedo (UEA) 

(Orientador) Weberson Fernandes Grizoste (UEA) 

 
Resumo: Este artigo faz uma análise do sermão De Excidio Vrbis e Sermão 
81 de Santo Agostinho sobre o declínio de Roma após o ano 400 d. C. O 
trabalho enfatiza os dois pontos de vista acerca do Império Romano: a 
perspectiva dos fatos históricos e o ponto de vista e interpretação de Santo 
Agostinho em seus sermões. Ainda é ressaltado uma relação histórica da 
queda de Roma com o alvorecer da Idade Média e a formação da Europa. 
Para isso, este trabalho conta com arcabouço de diferentes autores a fim de 
dar reforço em seu decorrer. 
Palavras-chave: Análise, sermão, Agostinho, Declínio, Roma, Idade Média, 
Europa. 
 

Introdução 
No tempo de Santo Agostinho, Roma passava por processos 

transformaionais desencadeados por uma série de fatores ideológicos, 
geográficos, poíticos e culturais. Para Agostinho o declínio de Roma 
era consequencia dos atos dos romanos que não correspondiam às 
medidas de Deus, fazendo com que Roma necessitasse de uma 
punição e posteriormente uma renovação. Santo Agostinho atentava 
para o comportamento social humano de acordo com as medidas de 
Deus (AGOSTINHO, 2010, p. 50, s. 5.5.) que se remetiam contra a 
forma de cometer escândalos. 

Agostinho questiona também a fundação de cidade de Roma 
que foi erguida sob a ideologia de deuses caídos de Tróia. Com a 
chegada do cristianismo,  Roma se desprendeu da vida cívica de 
rituais antigos e abraçau a ideologia cristã se deparando então com 
uma nova aliança ideológica e política (URBANO, 2010, p. 16). Os 
sermãos de Santo Agostinha também tinham a finalidade de livrar os 
cristão da culpa pela queda da cidade (BARROS, p.17), uma vez que 
foi durante a proliferação do cristianismo que o império e a cidade 
tiveram seu fim. O resultado destas tensões resultaram no surgimento 
da Europa Medial. 
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A Pespectiva de Santo Agostinho sobre a queda de Roma 
 

Durante tais eventos Roma era considerada o centro do 
império romano e recebia migração de diversos povos nmeados de 
bárbaros. A tensão no império romano devido ao choque de culturas 
e ideologias proporcionaram a sua desfragmentação (BARROS, 2012, 
p. 16) e Santo Agostinho em sua época era um expectador do 
declínio de Roma e seu império em decadência. A cidade apresentava 
uma gama elevada de povos oriundos de outras áreas geográficas, 
culturais e ideológicas o que era considerado um perigo (URBANO, 
2010, p. 16-17). Em 418, Estilicão, tutor do imperador Honório e de 
origem bárbara, foi executado por traição, o que causou instabilidade 
na cidade e permitiu o seu saque, humilhação e incêndio (URBANO, 
2008, p. 216). Desta forma entende-se que numa perspectiva histórica 
Roma possuía dois inimigos determinantes de sua queda: a crise da 
situação política e a miscigenação de povos. 

Para Santo Agostinho (2010, p. 52-53, s. 6.6.), estas 
ocorrências na cidade não representavam algo como sua destruição, 
mas sim sua punição. Para isso, é importante frisar o jogo de palavras 
destruir e poupar utilizada por ele para esclarecer os fatos, esse jogo de 
palavras expunham oposições que mostravam aspectos severos de 
Deus em contrapartida a sua misericórdia e amor à sua criação 
(SANTO, 2005, p. 255). Roma, segundo Agostinho, é os seus 
cidadãos e não a cidade em si (AGOSTINHO, 2010, p. 53, s. 6.6.). 
Portanto, Deus poupou Roma da destruição porque por amor deu a 
chance da sobrevivência para seu povo. Nesta perspectiva, Roma não 
corresponde a um espaço físico e sim um espaço social político. Esta 
implicância estende-se do De Excidio Vrbis até ao Sermão 81, onde ele 
livra o povo cristão das acusações pagãs da queda de Roma e incita o 
clamor a Deus: 

Ora, dizem por aí que foi nesses tempos cristãos que 
Roma caiu. Mas talvez Roma não tenha caído. Talvez 
tenha sido castigada em vez de aniquilada, talvez 
emendada em vez de destruída. Talvez Roma não morra 
se os romanos não morrerem. E na verdade não 
morrerão se louvarem a Deus. (AGOSTINHO, 2010, p. 
79, s. 81.9)  
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 Neste âmbito, Santo Agostinho distingue o que era Roma: 
construções físicas ou cidadãos e seus comportamentos. Se os 
cidadãos de Roma não tiverem um fim, necessariamente Roma não 
acabará. Agostinho, nesta passagem, enfatiza a ideia de que o clamor 
a Deus livra o povo romano da culpa. Além disso, a adoração as 
coisas terrestres feitas por Deus representa blasfêmia contra a 
divindade cristã, ocasionando assim o escândalo e, por conseguinte, 
seu castigo (AGOSTINHO, 2010, p. 76-77, s. 81.7.). Vale frisar que 
no Sermão 81, Santo Agostinho (p. 76, s. 81.7) releva o escândalo 
também sendo como amor às coisas terrenas, tratando-se, portanto, 
de um valor além do religioso, mas também ético (SANTO, 2005, p. 
261). Sendo assim, deve-se observar que o povo romano deveria ter 
cuidados com as coisas que amassem na terra para que não se 
prendessem ao mundo “Babilônico” e assim, libertando-se dos 
valores mundanos, apropriando-se do Amor divino e alcançando a 
redenção (SANTO, 2005, p. 259-260). 
 O sermão De Excidio Vrbs representa mais uma profunda 
reflexão dos atos humanos de Agostinho para com os cristãos de 
Roma do que o conflito com os pagãos (URBANO, 2008, p. 218). 
Essas reflexões estendiam-se ao apego em demasia a “espécie de 
materialismo ético, que procura a felicidade na fruição de bens 
materiais” (SANTO, 2005, p. 263). Ou seja, uma questão evidente de 
um desequilíbrio de valores humanos na época. Estes valores 
remetiam ao que Santo Agostinho denominava a “essência do 
homem”. O bispo acreditava que a natureza humana só se revelara 
em profundo sofrimento, portanto, aquele que em sofrimento se 
revelava piedoso ou se corrigia alcançava a redenção e aqueles que 
eram ímpios, por sua vez, mereciam a condenação (AGOSTINHO, 
2010, s. 9.9). O sofrimento, portanto, era uma forma de expor a 
essência humana.  

No âmbito das relações existentes, a fim de apaziguar os 
povos, Santo Agostinho lança mão de três narrativas bíblicas sucintas 
para elucidar ao povo que o castigo era consequência de seus atos. As 
representações das figuras bíblicas eram uma contextualização 
elaborada por Agostinho no qual o povo pagão representava as 
difamações, escândalos e as adorações terrenas à cidade e seus 
objetos contra Deus; e o povo bíblico, isto é, os personagens e os 
cristãos, representavam o povo da Roma celestial. Vale ressaltar que o 
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sermão De Excidio Vrbis e o Sermão 81 apresentam a oposição de 
palavras com sentidos diferentes. Essas palavras binômias são 
castigo/destruição, interior/exterior, passageiro/eterno etc.  

Além dessa questão, está implicitamente posto nos dois 
sermões característica do amor divino sobre o amor terreno. Tal 
ocasião é posta como oposições sofridas pelo povo romano que os 
remetiam a Roma celestial e a Roma dos homens (Santo, 2005, p. 
260). Ainda sobre a espécie de amor sobre o materialismo humano, 
Santos (2005, p. 263) explica que essa ocorrência “caba por descer de 
suas condições como seres espirituais e livres, tornando-se escravos 
de seres que lhes são inferiores”. Isto também é visível no Sermão 
81.7, já que Santo Agostinho explica que amar o mundo é renegar o 
amor de Deus. No Sermão 81.8, Santo Agostinho reforça a ideia de 
que o mundo, de antemão, já foi destinado a ser destruído então para 
a lógica do Santo, não há porque amar algo condenado a destruição. 
Resta, portanto, a orientação ao povo romano de que se mantenham 
vigilantes e a recomendação aos pagãos que o fim de Roma, e 
conseguintemente o fim do mundo não é culpa do cristianismo. 

O De Excidio Vrbis Romae e o Sermão 81 revelavam que a 
cidade de Roma não se tratava de uma cidade invicta e que tampouco 
era uma cidade protegida pelos deuses de Enéias, pois sofrera 
assolações que percorreram todos os seus pólos. No ponto de vista 
de Santo Agostinho, Roma como cidade fundada com apoio de 
deuses pagãos, também estava predestinada ao mesmo fim que Tróia 
teve: 

Os deuses em que os Romanos puseram sua esperança, 
precisamente os deuses romanos, em que os Romanos 
puseram sua esperança, vieram de Tróia que consumia 
em chamas, para fundar Roma. Os deuses romanos 
foram primeiro deuses troianos. Ardeu Tróia e Enéias 
levou consigo os deuses fugitivos (Agostinho, s. 81.9). 

Os romanos, segundo o bispo, depositaram esperança em 
deuses derrotados, logo Roma não se sustentaria e havia de cair. A 
esta altura, o próprio império romano já concentrava seu maior 
poderio acerca de Constantinopla, tornando Roma uma cidade que já 
não possuía grandes prestígios (URBANO, 2013, p. 229), sendo, 
portanto, passiva a fortes desventuras na parte ocidental do império. 
Santo Agostinho ainda deixa claro que mesmo que Roma se 
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“convertesse” e se tornasse cristã e difusora do Evangelho, esta ainda 
assim teria um fim inevitável por se tratar de uma obra humana 
(URBANO, 2015, p. 18-19), sendo assim: 

Ora, se até o mundo que Deus criou há-de ter um fim! 
Mas nem mesmo o que o homem fez caiu, senão 
quando Deus quis, nem o que Deus criou acabou, senão 
quando Deus quis. Se a obra humana não cai senão por 
vontade de Deus, quando poderá cair a obra de Deus 
por vontade do homem? (AGOSTINHO, 2010, p. 79, s. 
81.9) 

Portanto, não seria uma consequência do cristianismo a 
queda de Roma, e sua eternidade nem seria consequência de deuses 
criados e adorado por homens. Até porque, em um grau comparativo, 
Santo Agostinho elucida a cidade de Constantinopla, onde a cidade se 
converteu pelo temor e por isso não foi destruída e o império do 
oriente não foi abalado, não sendo, portanto, um querer dos homens, 
mas sim de Deus.  

A construção do De Excidio Vrbis e do Sermão 81, tratando-
se de metáforas ou alusões da bíblia cristã, revela um caráter 
hermético de Santo Agostinho com seus remetentes. Para oliveira 
(2013, p. 242), esse caráter era transfigurado através de simbologia, 
retórica e outros campos da linguagem. Além disso, ainda segundo 
Oliveira (ibdem), a construção do De Excidio Vrbis seria moldado por 
uma intercessão ou clamor que serviria de atrativo para as reflexões 
cristãs através do discurso. 

 
A Queda de Roma e o alvorecer da Idade Média na Europa 

 
 O declínio de Roma em meado dos anos 400 d. C., abriu 
espaço para novas ocorrências no império romano. Para Barros 
(2012) Roma sucumbiu a uma era transformacional intitulada pela 
História como Idade Média que já possuía novas estruturas em 
decorrência daquelas usadas pelo império.  
 Iniciamos a partir da ruptura do império romano 
fragmentado em duas partes: império do ocidente de Roma e império 
do oriente de Constantinopla. De acordo com Dias (2009, p. 315) a 
queda do ocidente sediado em Roma ocasionou o estabelecimento de 
uma nova estabilidade social intitulada “nações européias” que já 
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embarcavam uma gama elevada de culturas fundidas. Neste âmbito, 
mais tarde, a igreja passou a ser a governanta no ocidente. 
 De acordo com Urbano (2012, p. 231) Agostinho presenciou 
o declínio total de Roma e suas ramificações que forma interpretadas 
como um “apocalipse cristão” o que na verdade correspondia a 
transformação territorial e política. Este pensamento, de acordo com 
Dias (2009, p. 320-321), evoca Roma novamente como reerguida, 
transformada em uma cidade que sediaria um novo império na 
Europa, unificado por razões ideológicas.  
 Para se chegar a esse quadro descrito, Roma necessitou de 
profundas rupturas, o que na interpretação de Santo Agostinho é um 
“apocalipse” (Urbano, 2013, p. 231), haja visto que a cidade foi 
incendiada, massacrada e houveram muitos mortos. Historicamente 
Roma declinou no tempo de semeadura e expansão e fixação da 
ideologia cristã, talvez por isso a extrema necessidade de uma rápida 
resposta para o que estava acontecendo. Diferente de outras 
perspectivas e interpretações sobre a queda da cidade, Santo 
Agostinho tinha uma mais particular, voltada às escrituras proféticas 
bíblicas e ao apelo emocional, porém a historia revela que a 
Antiguidade e a Idade Média tardia no ocidente exigiam drásticas 
mudanças para a formação do Ocidente Moderno (Barros, 2012, p. 
09). 
 O novo Reino Europeu cristão em contraposição ao Império 
Bizantino pode ser visto como o antigo Império Romano 
fragmentado, configurando-se pela nova realidade civilizacional que 
firmou o período medieval. Essa nova imagem era concebida porque, 
de acordo com Dias (2009, p. 318), Roma serviu como a gênese de 
todos os fatos ocorridos, sendo assim, remetida a construção da 
Idade Média e da Europa por meio do declínio daquela que era uma 
das principais cidades-capital do império.   
 O declínio da cidade de Roma e respectivamente do Império 
do Ocidente, de acordo com Barros (2012, p. 10  apud  Piganiol 1972, 
p. 466), não ocorreu como uma queda natural com crises de 
ideologias, militarismo e culturas mesmo que essas características 
criassem tensões dentro do quadro romano, mas com o avanço de 
povos bárbaros sobre a cidade. A expansão do Império Romano 
estendeu-se por quase toda a atual Europa, e vinculado a crises 
políticas e ao domínio de várias capitais, o império fragmentou-se 
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causando sua instabilidade. A primeira cidade a cair foi justamente 
Roma que estava situada na parte mais vulnerável a invasões. Com a 
perda parcial do ocidente, o império do oriente reagiu criando a 
Província da Itália que era pertencente ao imperador de 
Constantinopla a fim de restaurar a ordem entre os romanos (Dias, 
2009, p. 324). Historicamente a Província da Itália suportou a 
turbulência histórica levando o legado Romano à emergente Europa 
atual.  
 A instauração da Igreja Católica na Itália unificada com o 
império romano possibilitou a instituição religiosa o domínio sobre o 
Ocidente através da deposição do imperador Rômulo Augusto em 
476 d. C., criado assim as primeiras conjecturas sobre a formação de 
vários reinos europeus (Barros, 2012, p. 75), assim elevando o 
império romano a outro patamar. É visível que a Igreja em união com 
o então decadente império do ocidente pudesse formular novas 
composições, desta forma dando novas feições ao domínio romano. 

 
Considerações Finais 

 
Roma e seu grandioso império sucumbiram às 

transcendências históricas e a Idade Média (DIAS, 2009, p. 321). E 
sob o olhar de um cristão e representante da igreja, a precariedade das 
coisas terrenas levou o povo da Roma antiga às consequência das 
virtudes que cultivavam. Neste âmbito, O De Excidio Vrbis e o 
Sermão 81 nada mais são do que uma justificativa ou um conjunto de 
respostas e reflexões acerca do contexto em que se encontrava Santo 
Agostinho. A tensão política do império romano e a sua grande 
expansão impulsionaram a sua fragmentação e a parte mais 
vulnerável, isto é, a parte ocidental foi a que mais cedo mudou 
radicalmente a sua estrutura sendo mais receptiva às mudanças 
históricas por meio de uma decadência imposturada sobre ela. 

Este trabalho concluiu que os sermões de Santo Agostinho e 
a historicidade de Roma estão intrinsecamente ligados a 
determinantes que influenciaram povos bárbaros, romanos e cristãos 
e que acarretaram ainda mais embates no inicio de uma nova era 
política, ideológica e social nomeada Europa. 
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HUMANÍSMO E AMAZONIDADES 

A Muhuraida e a trilogia pré-indianista brasileira 
Daniel Alexandro Pacheco Sicsú (UEA) 

(Orientador ) Weberson Fernandes Grizoste (UEA) 
 

Resumo: Para justificar a presença do poema Muhuraida, de Henrique João 
Wilkens, no cânone literário brasileiro formando juntamente com os poemas 
Caramuru, e O Uraguai No que denominamos como trilogia pré-indianista 
brasileira, o presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada ao longo 
de um ano no Centro de Estudos Superiores de Parintins (CESP-UEA). 
Neste sentido, este trabalho discute sobre a representação do nativo 
brasileiro nas obras e a exaltação do homem europeu como herói. 
Palavras-chave: árcades, muras, pré-indianista, cânone. 
 

Introdução 
 

 A conquista de determinado território ou coisas se davam, na 
antiguidade, de uma forma que envolvia guerras, violência e 
constantes disputas entre países e etnias. Igualmente, o processo de 
colonização no Brasil foi marcado pela constante guerra entre os 
índios nativos da terra contra os colonizadores, os europeus. Essa 
guerra entre colonizador e colonizado perdurou por muitos anos e é 
narrada nos poemas do que chamamos de trilogia pré-indianista 
brasileira. Essa trilogia é composta pelos poemas árcades Muhuraida, 
de Henrique João Wilkens, Caramuru, de Santa Rita Durão, e O 
Uraguai, de Basílio da Gama.  
 Nas obras, porém, a disputa entre colonizador e colonizado 
pendem sempre para o lado do colonizador. Isso é evidente ao longo 
dos poemas, pois coloca-se o nativo brasileiro na figura de um ser 
que não possui alma, necessita ser catequizado ao cristianismo para 
ser liberto de espíritos malignos, receber a graça para então ser salvo e 
liberto de espíritos malignos que supostamente o domina. 
 A inferioridade na representação do índio em comparação ao 
europeu é evidente antes mesmo do desenrolar do poema Muhuraida, 
por exemplo. Denominado primeiramente como O Triunfo da Fé Na 
bem fundada Esperança da enteira Converção, e reconciliação da Grande, e feróz 
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Nação do Gentio Muhúra, o texto poético mostra logo de entrada que é 
uma exaltação ao europeu. No próprio título fica explícito a 
caracterização do indígena como um ser pertencente a povo feroz e 
ao mesmo tempo ingênuo, que necessita da conversão ao 
cristianismo. 
 Para aprofundar essa discussão sobre o caráter inferior do 
índio em relação ao seu colonizador, este trabalho divide-se em dois 
tópicos que abordarão, de forma objetiva, as conceituações e 
características da literatura pré-indianista no Brasil e o próprio caráter 
inferior do índio em relação aos europeus.  
 

O pré-indianismo e exaltação do europeu 
 

 Antes de tratar da literatura pré-indianista, é importante 
evidenciar que das três obras que compõem a trilogia acima 
mencionada, apenas a Muhuraida tipifica o indígena como uma figura 
demoníaca, dominada por poderes malígnos. No Caramuru e O 
Uraguai, o nativo é posto numa figura heroica, apesar de estar num 
patamar abaixo dos europeus, qualificados como as figuras 
colonizadoras nos poemas. 
 Outro ponto essencial a ser ressaltado é o fato de que a 
trilogia pré-indianista enaltece as conquistas europeias em território 
brasileiro no período colonial, caracterizando-se como uma literatura 
épica ao exaltar os fatos heróicos. As conquistas dizem respeito ao 
processo de colonização de nativos nas regiões Norte (Muhuraida), 
Nordeste (Caramuru) e Sul do país (O Uraguai). Na Muhuraida, o 
processo de colonização do indígena ocorre por meio da 
catequização, enquanto no Caramuru ocorre por meio da inserção do 
homem branco na comunidade indígena e n’O Uraguai se dá por 
meio de uma guerra que dizima os nativos. 
 De acordo com Cereja (1995), o que caracteriza a estética 
pré-indianista na literatura brasileira é o enaltecimento da figura do 
nativo por meio de características exóticas, além da apresentação da 
paisagem local. Outro aspecto desta literatura é a exaltação dos atos 
da Coroa Lusitana em terras brasileiras, exaltando que os atos de 
supressão dos indígenas foram essenciais no processo de colonização 
do Brasil. 
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 Vale ressaltar que antes da afirmação da trilogia pré-indianista 
brasileira, a obra do escritor português Henrique João Wilkens não 
era considerada como parte integrante do cânone literário brasileiro. 
Isso ocorreu devido ao seu poema versar sobre a conquista e 
colonização na região norte, considerada desde o século XVII como 
uma parte sem muita importância econômica, cultural e social para o 
Brasil. Assim, apenas o Caramuru, que trazia um cenário de conquista 
no Nordeste, e O Uraguai com o Sul, que narrava conquistas 
europeias no Sul, eram consideradas obras valorosas e que mereciam 
estar no pedestal da literatura brasileira. 
 Nisso, a partir da elaboração de todo um estudo acerca das 
três obras no projeto “Estudos da Muhuraida e suas matrizes 
árcades” é que mostrou-se a importância da obra de Wilkens para a 
literatura brasileira e explicou-se porque a mesma deve estar inserida 
dentro da literatura canônica brasileira, igualmente ao Caramuru e O 
Uraguai  
 Característica forte nas obras pré-indianistas, a exaltação do 
europeu era fortalecida com a qualificação que se fazia das ações 
executadas pelos jesuítas no período colonial no Brasil. Apenas uma 
das três obras não critica trabalho desenvolvido pela Companhia de 
Jesus na colônia portuguesa (Caramuru). A Muhuraida e O Uraguai 
fazem duros julgamentos aos religiosos, pois os consideram como 
opressores dos nativos e classificam os lusitanos como salvadores dos 
povos postos como desalmados e ingênuos. 
 Uma questão a ser discutida diz respeito ao fator histórico 
presente nas obras da chamada estética pré-indianista. Nas três 
composições poéticas é possível identificar elementos que remetem a 
fatos que ocorreram no processo de formação das regiões norte, 
nordeste e sul. 
 O que também deve ser posto em evidência é o fato de todos 
os poemas que compõem a trilogia pré-indianista enaltecem o 
processo de expulsão da Companhia de Jesus da Colônia. Nesse 
processo, os textos poéticos frisam a inserção dos diretórios 
propostos por Marquês de Pombal no Brasil com o intuito de 
governar o território e evangelizar todos os nativos do local.  
 Conforme Treece (in WILKENS, 1993), o surgimento da 
literatura épica no Brasil coincidiu com a derrubada dos Jesuítas e 
ascensão dos diretórios de Marquês de Pombal. Seguindo a linha de 
 
 



57 
 
pensamento do autor, é correto dizer que a literatura épica foi 
inserida em território brasileiro por meio das obras que compõem o 
que chamamos de trilogia pré-indianista brasileira, pois todas foram 
elaboradas e publicadas em meados do século XVII, coincidindo com 
o início da última etapa imperialista dentro da colônia. 
 Assim, a literatura foi utilizada como um artifício para 
desqualificar todas as atividades elaboradas e desenvolvidas pelos 
jesuítas em território brasileiro durante a colonização. As obras 
poéticas foram uma forma encontrada pela Coroa Portuguesa de pôr 
em evidência todas as ações feitas pelo governo pombalino na 
colônia. 
 Fora a constante sobreposição dos diretórios designados por 
Marquês de Pombal em relação aos jesuítas, as três obras são parciais 
quanto a classificação dos personagens envolvidos no processo de 
colonização. É constante na Muhuraida, Caramuru e O Uraguai a 
colocação dos europeus como figuras imponentes, que têm o 
controle da situação e submetem os nativos indígenas às suas ordens 
e quereres. 
 Retomando ao que foi posto no início desta discussão, na 
obra de Wilkens qualifica-se o índio mura como demoníaco, 
enquanto que nas composições de Basílio da Gama e Santa Rita 
Durão o indígena é posto numa figura de coitado, em vista que são 
postos como escravos e subservientes às ordens dos jesuítas. Esta 
qualificação tinha, de certa forma, um cunho político, tendo em vista 
que essa qualificação visava incutir a ideia de que os religiosos só 
haviam explorado os nativos e que os diretórios formados pelo 
governo pombalino iria solucionar essa problemática definitivamente, 
pois desenvolveria a colônia e evangelizaria os índios da forma 
correta. 
 De acordo com Guedelha (2012), essa qualificação de 
subserviência dos indígenas aos jesuítas tinha o intuito de tornar 
positiva as ações de colonização feitas pela Coroa Portuguesa. Apesar 
de todos os reveses ocasionados aos nativos com mortes e opressão, 
Wilkens, Durão e Gama só exaltam a figura do europeu, tornando a 
classificação do homem indígena pejorativa.  
 Nisso, é correto afirmar que as obras da chamada trilogia 
pré-indianista brasileira tinham o único objetivo de colocar em voga 
as conquistas portuguesas em território colonial. 
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“Em busca da Idade Média”: A relação entre História 
e Literatura através de O romance de Tristão e Isolda 

Ianna Paula Batista Gonçalves14 
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Resumo: O Romance de Tristão e Isolda consiste em um enredo 
ambientado na Idade Média, a narrativa inscreve a trama no Reinado do Rei 
Marco. A história dos personagens é marcada por um amor intenso e 
proibido. A urdidura permite observar as peculiaridades do contexto 
histórico, por meio de suas representações da realidade social. Dessa forma 
as diversas estruturas medievais podem ser abstraídas a partir dessa literatura 
cavalheiresca. Com objetivo de refletir sobre o contexto histórico medieval, 
problematizamos o livro O romance de Tristão e Isolda na intenção de elucidar a 
literatura como fonte de história. Buscando, assim, indícios de um tempo 
pretérito. Permitindo, portanto, a interdisciplinaridades de saberes na relação 
fronteiriça entre os domínios da Literatura e da História. 
Palavras-chave: História, Literatura, Idade Média, Tristão e Isolda. 
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A literatura cavalheiresca é marcada por narrativas que 
representam um tempo na história conhecida como Idade Média, na 
qual seus protagonistas são cavalheiros que vivem fidedignamente 
para servir ao rei. Inscritos numa sociedade quase estática, na qual 
está dividida por estamentos: suseranos, vassalos, cleros, servos e 
pequenos artesãos. Característica de um tempo encontrado na 
Literatura. Utilizar a literatura como fonte de história, leva ao 
historiador elucidar outras vertentes para campo o historiográfico. 
Segundo Ferreira (2009) nas últimas décadas a literatura começou a 
ser vista como evidência de investigação pelos historiadores, 
promissora para múltiplas leituras, conexa para o entendimento 
cultural, suscitando valores sociais, experiências subjetivas de homens 
e mulheres no tempo. 

 Nesta perspectiva, o artigo elege a obra O romance Tristão e 
Isolda, um clássico da narrativa medieval, protagonizado por um casal 
de amantes que se entrelaçam sobre os desafios submetidos para 
viver o amor cortes, onde um jovem enfrenta as adversidades 
políticas e sociais viventes desta época. A obra traduz a vertente 
literária de uma antiga lenta celta do século IX, uma tradição oral 
popular, na qual ficou mais conhecida pelos escritos Thomas 
d’Angleterre, datada em 1175 e por Joseph Bédier, escrita em 1995. A 
tradução que utilizaremos é de Bédier. 

A Historiciade em Tristão e Isolda 

O Romance de Tristão e Isolda foi escrito baseado em uma 
lenda celta que era passada pela tradição oral na Europa desde o 
século IX, sendo um documento contemporâneo ao período 
medieval, à novela pode ser usada na explicação da dinâmica daquele 
período, pode mostrar os aspectos sociais, políticos e religiosos nas 
aventuras das personagens principais. Franco Jr. explica que os 
conceitos que foram criados sobre o período medieval são resultado 
do 

 desprezo indisfarçado em relação aos séculos entre a 
Antiguidade Clássica e o próprio século XVI, Este se via 
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como o renascimento da civilização Greco – latina, e 
portanto tudo que estivesse entre aqueles picos de 
criatividade artístico – literária [...] não passara de um 
hiato, de um intervalo. (FRANCO JR. 2006 p, 11).  

Nessa perspectiva, o referido historiador rechaça a ideia de 
“Idade das Trevas” por muito tempo consolidado por meio do discurso 
acadêmico.  Na historiografia atualizada é consenso desde a primeira 
geração da Escola dos Anales, uma ressignificação no conceito de 
Idade Média, posto que corresponda a um período histórico fecundo: 
um campo de possibilidades para a investigação histórica. Nesta 
esteira caracterizada por um processo de gradativas variações 
culturais. Não é exagero afirmar que os tempos modernos não herdeiros 
das transformações históricas que ocorreram, principalmente, a partir 
da chamada Baixa Idade Média. Contudo, os eventos elucidados pela 
literatura em estudo abarcam uma temporalidade na qual as estruturas 
feudais estão fortalecidas. 

Dito corretamente, as aventuras feitas por Tristão e Isolda se 
passam no reino da Cornualha (região à Sudoeste da atual Inglaterra) 
entre a queda do Império Romano e a coroação de Carlos Magno. 
Entretanto, as primeiras transcrições da lenda foram feitas apenas no 
século XII, sendo que as características que aparecem nas traduções 
são mais parecidas com o sistema feudal do mesmo século das 
transcrições, então são inseridas no período que se denomina Idade 
Média Central onde foi marcado pela “essência do feudalismo – sociedade 
fortemente estratificada, fechada, agrária, fragmentada politicamente, dominada 
culturalmente pela Igreja.” (FRANCO JR. 2006 p, 16).  

Para Duby (2009) pela literatura, podem-se observar em cena 
as diferentes camadas sociais da sociedade, na qual apresentam a 
diversidade das divisões do espaço habitado, na Europa Feudal. 
Tempo em que as habitações da nobreza (os castelos) eram espaços 
fechados, e que o privado era necessariamente perigoso para as 
relações sociais. A literatura medieval mostra este aspecto privado. 
Assim Duby assevera que “a literatura, quando põe em cena camadas 
diferentes da sociedade, apresenta seguramente uma distribuição e uma 
diversificação diferentes das divisões do espaço habitado”. (DUBY, 2009 p. 
327).  
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Se elucidado o enredo do romance, vê-se o protagonista 
sentir a dor da perda de seus pais quando criança, no instante em que 
a trama indica que fora criado pelo cavalheiro Rohalt, o qual legitima 
ser pai de Tristão. Foi sequestrado por comerciantes irlandeses e 
depois deixado na Cornualha, lugar onde encontrara o Rei Marco. O 
pai adotivo reencontra Tristão e conta-lhe sobre sua verdadeira 
origem, que seu pai era Rivelen e sua mãe, Blanchefleur, irmã do rei 
Marco.  

Nesta conjuntura o rei Marco estava em dívida com a Irlanda 
e Tristão dispõe-se a lutar com um gigante Morholt, o jovem vence a 
batalha, no entanto fica gravemente ferido pela espada do adversário. 
Tristão pediu então ao rei que o colocasse em um barco e que o 
deixasse morrer em mar aberto. À deriva do mar, este e levado às 
costas da Irlanda. Observa-se, que nesta passagem da narrativa, 
Tristão segue os moldes do homem medieval, amalgado na relação de 
suserania e vassalagem. 

Os caminhos de Tristão e Isolda entrelaçam-se quando ele é 
salvo pela jovem, curando seus ferimentos, possibilitando a volta de 
Tristão a Cornualha. Tempos depois, ele volta com a missão de levar 
Isolda ao rei Marco, enfrentando um feroz dragão, assim ganhando a 
mão da moça, Isolda, surpreende-se ao saber que seu futuro marido 
não seria Tristão e sim o rei Marco. Para despertar o amor, a serviçal 
de Isolda, Brangia, dá-lhe uma porção aos jovens que mais tarde será 
culpada pelo ato. Verifica-se a lealdade que a mesma tem com Isolda, 
pois se sente responsável pelo triangulo amoroso e ajuda os dois a se 
encontrarem. 

O amor entre Tristão e Isolda logo é despertado, e tonam-se 
amantes. A jovem casa-se com o rei, mas Tristão e Isolda dão 
continuidade ao romance. No drama, o romance proibido dos jovens 
é descoberto e o rei manda Tristão ir embora, porém nada foi 
provado. Tristão foi testado inúmeras vezes a provar sua lealdade ao 
rei Marco, constata-se nesta narrativa a utilização do ordálio, pratica 
usada na Idade Média para que o acusado passasse por diversas 
provas físicas para provar sua inocência, Tristão conseguia se 
sobressair das acusações de adultério e deslealdade. E assim, o jovem 
casal vivia em constantes provações e emboscada, uma delas o rei 
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simulou uma viagem para Flagrantear os amantes, no entanto Brangia 
alerta sobre os perigos. 

Não satisfeitos, os barões continuaram a perseguir Tristão até 
que um dia flagraram o jovem com Isolda sobre o leito do rei Marco, 
o rei manda mata-lo, Tristão com a ajuda de Deus consegue fugir, e a 
moça entregue aos leprosos. Salva por seu amado foi levada para 
viver na floresta. O tempo passa, e Marco descobre o paradeiro dos 
dois e vai atrás deles, quando os encontra fica surpreso ao ver os dois 
jovens deitados juntos com uma espada nua separando seus corpos, 
diante do que foi visto, o rei perdoa os jovens. 

Algum tempo depois, Tristão conheceu outra Isolda, a das 
mãos brancas e com ela viveu uma intensão paixão, iludida por 
Tristão, submeteu-se a viver apenas com os carinhos do jovem 
cavalheiro, casaram-se, e para Tristão o casamento seria uma forma 
de esquecer Isolda, a Loira, o amor cortês reaparece, mas essa união 
acabou fracassando.  Descobrindo que estava sendo enganada, 
começou a mentir, a mentira de Isolda, a das mãos brancas levou 
Tristão e em seguida Isolda, a Loira à morte. 

Ao analisarmos o romance, aparecem os principais aspectos 
daquele período, como a consolidação dos feudos, que seriam o principal 
regime de exploração naquele período, à obediência dos vassalos aos seus 
senhores. Ora, no romance o Rei Marcos tem como seus 
conselheiros, que são os seus barões, na época feudal, a fragmentação 
política que seguiu o período Carolíngio (768 – 814) fortaleceu a 
nobreza das regiões, nesse caso, a legitimação do poder real seria a 
forma de controle do rei para todo o seu domínio, a ligação dos 
nobres com o rei servia também para a defesa do reino, como é 
contado no início da trama, quando há uma guerra entre o pai de 
Tristão e um conde de uma região vizinha. Naquela época, as 
disputas seguiam os princípios redigidos pela Igreja, e que envolvia 
pequenas batalhas. Os combates conhecidas são poucos, como 
explica Franco Jr.  

A guerra feudal era feita por pequenos bandos de 
guerreiros de elite, cavaleiros [...] Apesar dos laços de 
vassalagem e de parentesco, uma luta entre dois grupos 
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de nobres feudais envolvia geralmente poucas dezenas 
de guerreiros raramente algumas centenas (FRANCO 
JR. 2006 p, 26). 

No aspecto privado, o romance é analisado através dos 
lugares que aparecem no decorrer do enredo. Como os leitos, onde 
os encontros de amor entre o casal ocorrem, as ações neste cômodo 
são. Os romances medievais usam deste aspecto, principalmente nas 
novelas de romance e amor cortês (DUBY, 2009 p. 331).   

Considerações Finais 

Esta obra é fundamental para representar a Idade Média, 
elucidando a sociedade cavalheiresca, as questões abordadas pelo viés 
literário narram ações ideológicas, culturais e sociais presentes nelas 
que podem ser verificadas e apropriadas como fonte para 
historiografia. Segundo Ferreira (2009) toda ficção está enraizada na 
sociedade, pois em determinadas condições de espaço, tempo, cultura 
e relações sociais que o escritor cria seus mundos de sonhos, utopias, 
desejos, explorando ou inventando formas de linguagem. Assim, por 
meio da Literatura os escritores instigam a investigação, inscrevem 
eventos críveis. O historiador por sua vez toma para si a busca de 
analisar a historicidade da obra. 

Em O romance de Tristão e Isolda, pode-se intuir a Idade Média 
em suas oprimidas vertentes, do amor cortês, as questões 
socioeconômicas. Tempo medievo que ainda permanecem presente 
na ficção e nas narrações de grandes escritores romancistas como 
William Shakespeare, em Romeu e Julieta que se inspirou nos versos 
do poeta Artur Brooke, que por sua vez inspirou-se em Tristão e 
Isolda. Richard Wagner, famoso compositor alemão criou uma ópera 
em três atos ao romance, baseado nos contos celtas, assim como 
outros de igual relevância. Enfim, o romance em estudo é fonte 
fecunda para a compreensão da realidade social inscrita na Idade 
Média Central.  
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LINGUAGEM 

Língua Hyxkariana em ação: desafios e perspectivas em 
Nhamundá/AM 

Luis Alberto Mendes de Carvalho (UEA)16 
Rozely Almeida Tavares (SEDUC)17 

 

Resumo: Este trabalho mostra o resultado parcial de um projeto de 
extensão de natureza etnolinguística, em desenvolvimento na cidade de 
Nhamundá/AM. Essa cidade fica próxima a Parintins/AM onde se localiza 
o Centro de Estudos Superiores de Parintins – CESP, pertencente à 
Universidade do Estado do Estado do Amazonas – UEA. Trabalhamos o 
fortalecimento de uma língua autóctone, falada por reminiscências da etnia 
hyskariana, presentes no alto rio Nhamundá. A ação é realizada uma vez por 
semana em sala de aula por quatro estudantes da etnia Hyxkariana e uma 
professora de língua portuguesa da rede estadual de ensino que trabalha na 
escola estadual Enery Barbosa. 
Palavras-chave: Língua autóctone; Fortalecimento; Hyxkariana; 

 

Atitudes que promovam o processo de revitalização, ou 
fortalecimento da língua hyxkariana, junto à comunidades discentes e 
docentes, em uma escola da rede pública de Nhamundá/AM, se 
constitui, em nossa ótica, uma necessidade para o atual cenário 
educacional na Região do Baixo Amazonas no que diz respeito ao 
resgate cultural e linguístico desse povo. 

Nessa região, a exemplo do que ocorre com diversas 
comunidades linguísticas dos povos indígenas no Brasil, a língua 
hyxkariana é submetida a um processo acentuado de estagnação no 
seu uso.  Nesse cenário surgiu a motivação para se desenvolver o 
trabalho aqui descrito, ou seja, promover uma ação da qual 
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tivéssemos como retorno o uso da língua Hyxkariana em um espaço 
onde há um significativo número de estudantes indígenas, a saber, a 
escola estadual Enery Barbosa, situada na cidade de Nhamundá/AM, 
distante 375 km de Manaus. 

Como militantes da área do ensino da língua portuguesa, a 
pedido da gestora desse educandário estivemos ministrando um curso 
de produção textual para estudantes do ensino médio dessa escola. 
Como detectamos a presença de muitos alunos indígenas, 
começamos a nos perguntar o que era possível fazer para resguardar 
um direito subjetivo à preservação, ou conservação da identidade 
linguística hyxkariana, considerando-se as condições desfavoráveis e 
desafios da educação em todos os sentidos (CALAZANS, 1999). 
Assim, iniciamos, em 2015, um pequeno trabalho de fortalecimento 
dessa língua no município supracitado, que se localiza na divisa do 
estado do Amazonas com o Pará. 

Estudos a respeito de fortalecimento de línguas indígenas nos 
têm mostrado que é possível a conservação e até a revitalização de 
sistemas linguísticos que se apresentam em estado de vulnerabilidade, 
como a situação em que se insere os falantes da língua hyxkarianas,  

Caminhos percorridos 
Na escola estadual Enery Barbosa, uma boa parte dos alunos 

são descendentes da etnia hyxkariana ou conhecem alguém dessa 
etnia. Porém, não se deve concluir que esse fato signifique que a 
língua esteja em processo de ascendência. Por isso, convidamos 
quatro estudantes falantes da língua Hyxkariana para que repassassem 
um pouco de seus conhecimentos linguísticos aos colegas usuários 
apenas da língua portuguesa, fato que não levaria a nenhum tipo de 
prejuízo à supremacia desta última. 

Além disso, para se colocar em ação o projeto se considerou 
um dos aspectos mais importante para o processo de ensino 
aprendizagem, ou seja, a valorização do próprio conhecimento de 
mundo, o que poderia ocorrer por meio das representações presentes 
na linguagem dos quatro estudantes que levariam o conhecimento e 
os ensinariam aos próprios colegas em sala de aula. 

Nesse aspecto, o trabalho realizado não só tem promovido o 
ensino da língua Hyxkariana em Nhamundá, mas tem desenvolvido 
também atividades práticas com os estudantes indígenas, tanto para o 
ensino, quanto para a aprendizagem, pois dois dos seis integrantes do 
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projeto já participaram, por meio de comunicação oral, em um evento 
científico internacional, denominado VII FIPED e da I Jornada de 
Estudos Clássicos e Humanísticos de Parintins, ambos  realizados no 
Centro de Estudos Superiores de Parintins – CESP, em 2015 e 2016, 
respectivamente. 

Por esse precedente podemos afirmar que a parceria entre o 
CESP e a escola estadual Enery Barbosa tem obtido resultados 
bastantes expressivos. Além disso, tem servido de suporte e 
fortalecimento de duas práticas fundamentais no dia a dia escolar, ou 
seja, a iniciação científica (AMÂNCIO, 2014) e iniciação à docência 
(BZUNECK & BORUCHOVITCH, 2010). Consequentemente, 
nossa iniciativa por trilharmos esse caminho pode se constituir em 
feito acadêmico/escolar de relevância social, cultural e científico, 
pilares do processo formativo, seguindo-se os procedimentos 
sugeridos pela cognição construtivista (BONITO, 2012). 

Nesse norte, nossa proposta de trabalho ocorre por meio da 
realização de um curso de leitura e escrita em língua hyxkariana, pelo 
período de dois anos letivos, 2015/2016, ministrado por quatro 
estudantes indígenas do ensino Médio da Escola Estadual Professora 
Enery Barbosa dos Santos, em Nhamundá. Os participantes do curso 
são estudantes da própria sala dos ministrantes e, em 2015, contava 
também com a participação da gestora do educandário.  

A ação é coordenada por um docente da Universidade do 
Estado do Amazonas – UEA, lotado no Centro de Estudos 
Superiores de Parintins – CESP e supervisionada por uma docente 
pertencente ao quadro da Secretaria de Educação e Qualidade de 
Ensino do Estado do Amazonas – SEDUC/AM. Ressaltamos que a 
ação surgiu como proposta de se superar desafios que se apresentam 
em sala de aula (DEMO, 1993).  

O curso é realizado uma vez por semana, com uma hora de 
duração e tudo o que tem sido produzido será submetido à avaliação 
didático/pedagógica a fim de se tornar material didático em potencial, 
a ser socializado, futuramente, com outras pessoas. Nesse sentido, 
procuraremos apoio de instituições não governamentais, como por 
exemplo, da Universidade de Brasília – UnB, a qual por meio do 
Laboratório de Línguas Indígenas – LALI, realiza trabalhos dessa 
natureza e, igualmente, voltados ao fortalecimento de línguas.   
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O ensino e a produção escrita em um idioma autóctone, 
como no caso da língua Hyxkariana, pode ampliar as possibilidades 
de manutenção da identidade linguística desse povo. Uma vez que o 
fortalecimento de sua linguagem materna é importante para a 
resistência dessas populações à margem da sociedade, bem como, 
uma necessidade ao resgate da dignidade dos falantes, que por vezes 
se sentem envergonhados em utilizar sua própria identidade 
linguística porque sofrem preconceito ao fazerem uso dela (LUCAS, 
2014). 

Adicionalmente, trabalhos dessa natureza pode ser 
considerado também como um exercício de cidadania, como vem 
sendo proposto ao ensino da língua portuguesa nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 2003). Assim sendo 
jugamos o trabalho que vem sendo realizado como válido em sua 
finalidade, pois fomenta o pensamento crítico em relação ao que se 
tem atualmente no ensino da língua portuguesa nas escolas e nos 
cursos de graduação nas instituições de nível superior.  

É neste contexto que se propõe as derrubadas de paradigmas 
vigentes, como por exemplo, a supremacia de uma língua sobre a 
outra por conta da oficialização, ou pela imposição legal presente nas 
escolas. Contribui para a ruptura das abordagens convencionais aos 
problemas escolares como a falta de participação de discentes no 
processo de construção do saber sistematizado, por exemplo, bem 
como na reconstrução desse labirinto incerto e cediço chamado “vida 
social”. 

Ressalta-se que língua indígena é intrinsecamente ligada às 
questões étnica e raciais, pois os indígenas, ao longo dos séculos, vem 
pagando um preço altíssimo por sua subsistência no Brasil. Assim, 
eles vem sendo massacrados, encurralados em pequenos espaços 
territoriais e forçados a usar uma língua que lhes é estranha. 

Pelo precedente, vemos que um pequeno trabalho de 
fortalecimento de sua língua nada mais é do que apenas uma mísera 
parcela do pagamento de uma dívida histórica a qual não se pode 
medir em sua totalidade. 

Como vemos muitos já foram “aculturados” ou levados a 
abrir mão de vários aspectos de sua tradição em contato com a 
sociedade não indígena. A situação pode ainda piorar se perderem 
também a língua. Por outra perspectiva, é válido observar que a 
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Constituição de 1988 ventilou a garantia de vários direitos 
relacionados à língua e cultura aos povos indígenas. 

O processo de ensino da língua Hyxkariana, por meio da 
iniciativa supra descrita, tenta realizar o que determina o texto legal 
no que diz respeito o uso da língua autóctone dia a dia, como resgate 
à dignidade dos falantes. Assim, temos a implementação de políticas 
públicas que visam o fortalecimento das línguas indígenas faladas no 
país e, quem sabe, a possibilidade da garantia da alfabetização na 
língua materna, dada pela Constituição de 88 (BRASIL, 1988). E, 
finalmente, podemos estar colaborando para o reconhecimento 
oficial do Brasil como um país plurilíngue. 
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Diferenças do Latim Clássico e Vulgar: Metaplasmos 

Elimary Picanço Picanço (UEA-CESP) 
Weberson Fernandes Grizoste (UEA-CESP) 

 

Resumo: O presente artigo apresentará características mostrando a 
diferença do latim clássico e vulgar, acréscimos, supressões e 
transformações. Mudanças que ocorrem com o passar do tempo, o 
fenômeno acontece através das variações linguísticas, dos diferentes dialetos 
e influência das palavras populares na forma escrita. E os metaplasmos são 
as mudanças que ocorrem na língua com o decorrer do tempo, pois 
nenhuma é estática, e os usuários são de fundamental importância. 
Palavras chaves: Diferença, latim, clássico, vulgar, metaplasmo. 
 

Introdução 

O presente artigo apresentará características do latim clássico 
e vulgar mostrando suas diferenças, os metaplasmos são as mudanças 
que ocorrem na língua com o decorrer do tempo, pois nenhuma é 
estática, os usuários são de fundamental importância quando tratamos 
de uma língua não falada apenas por pessoas de uma determinada 
região e sociedade. A forma de falar é diferente, no latim clássico 
estavam inseridos os escritores da época representados por Cícero e 
Augusto e pessoas com poder aquisitivo e para outras o importante é 
a comunicação, pois são pessoas comuns, donas de casa, seus filhos e 
moradores das áreas periféricas. Para demonstrar o que acorre serão 
apresentadas características fonológicas usando exemplos do latim 
clássico e do vulgar.  

O Latim Clássico e o Vulgar 
 

O latim clássico pertence às classes favorecidas agregados 
escritores pessoas do certo e errado em uma determinada língua. As 
imagens estão perfeitamente configuradas nas obras dos autores da 
literatura. Caracteriza-se pelo apuro do vocabulário, pela correção 
gramatical, elegância do estilo, evitando o uso de palavras ou 
expressões da plebe, língua artificial, rígida, imota, por esse motivo 
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não refletia a vida, estaticamente paralisado, permanece por um 
tempo mais ou menos estável, vindo a sofrer mudanças 
(COUTINHO,1976,p.29). Uma língua erudita, literária, e urbana, no 
latim culto estavam escritores moradores de áreas privilegiadas das 
cidades, a elite os guardiões das riquezas, os escritores clássicos da 
época eram responsáveis pela língua tida como sendo a correta, 
quando escreviam seus textos sendo literários ou documentos da 
época. 

O Latim Vulgar pertence às pessoas das classes inferiores, 
compreendida a imensa multidão inculta, não tinham preocupações 
artísticas e literárias, encaravam a vida pelo lado prático, importante 
era a comunicação e não a forma como está sendo escrita, se é a 
grande massa os falante ou não, surgindo novas palavras ou apenas 
pequenas modificações delas. (COUTINHO,1976,p.30). As palavras 
sofrem alterações com o passar do tempo, surgindo assim novos 
dialetos na língua, passageiras ou permanecem por um determinado 
tempo na língua, sofrendo alterações ou não.  

O Metaplasmo 
 

O metaplasmo está relacionado com a evolução da língua 
modificações (acréscimos, supressões e transformações de sons) são chamadas de 
metaplasmos (VIARO,2013,p.21). Como todas as línguas o latim passa 
por mudanças devido à variação linguística, se temos uma língua mãe 
ela sofre alterações e não passará a ser chamada por outro nome. As 
línguas oriundas do latim para suas criações usam empréstimos além 
do latim e de outras línguas mostrando a criatividade dos falantes em 
alterar palavras para relacionar paradigmas conhecidos. 

Variações linguísticas são diferentes formas de falar de um 
lugar para o outro, em determinada família, classe social e religião. As 
palavras usadas popularmente influenciam na forma escrita. O latim é 
uma língua não extinta, entrou em desuso, mais permanece guardada 
em documentos ou em processo de constante modificação. 

Algumas Características Fonológicas 
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Nas características tratará a diferença da fala no latim clássico 
em relação ao latim vulgar, mostrando exemplos de mudanças 
ocorridas. Segundo Mário Eduardo Viaro, 

 
algumas palavras que perdem o -d, -n- ou -l- entre 
vogais, como gradum > grau ou pedem > pee > pé ou 
manum > mão ou colorem > coor > cor, são chamadas 
palavras populares (ou palavras vulgares), enquanto as que 
não o perdem, como aggredi > agredir, são chamadas 
palavras eruditas (ou palavras cultas). Se nos é permitida 
uma comparação, as palavras populares se assemelham a 
um sapato velho. Embora gasto, se adapta mais às 
peculiaridades dos pés que servem. Um sapato novo 
costuma, num primeiro momento, ser desconfortável. 
As palavras usadas pelo povo têm longa tradição e são 
as que mais se modificaram, tanto na forma quanto no 
conteúdo, no entanto estão perfeitamente adaptadas ao 
sistema da língua que formam (VIARO,2013,p.21). 

Nos mostra um caso de palavras clássicas ou vulgares, 
quando apresenta perda de uma consoante seja ela d, n ou l entre 
vogais são chamadas de palavras populares, pois ocorre mudança na 
estrutura da palavra. É comum no latim clássico apresentar palavras 
com duas consoantes juntas, quando retirada uma consoante da 
palavra são chamadas de eruditas por não sofrerem alterações na 
estrutura. Para Rodolfo Ilari,  

Dos numerosos hiatos do latim clássico, aos formados 
por vogais iguais corresponde geralmente em latim 
vulgar um única vogal: coorte > corte, mihi > mi, nihil > nil, 
mortuus > mortus. Onde o latim clássico tem hiatos 
formados por e, i + vogal ou o, u + vogal, o latim vulgar 
semiconsonantizada a primeira vogal, surgindo o i-
semigogal e o u-semivogal. lat. cláss. cave-a, line-a, foli-a(i em 
hiato) coagulare. lat. vulg. cavja, linja, folja(i-semivogal, em 
ditongo), kwagulare (ILARI,2004,p.77). 

Os hiatos formados por duas vogais frequentes no latim 
clássico, no latim vulgar permanece apenas uma coorte/corte, mihi/mi, 
nihil/nil, mortuus/mortus. Em hiatos formados por e, i mais a vogal o, u, 
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semiconsonantizada a primeira vogal, surgindo o i-semivogal e o u-
semivogal. As vogais que formam hiato a primeira é substituída por 
consoantes conservando a última vogal, em cave-a/cavja retirou o e 
acrescentou o j para formar apenas um som. Assim em line-a/linja, foli-
a/folja, coagulare/kwagulare. 

 

do latim clássico partir, que era depoente, na quarta 
conjugação. São os únicos vocábulos realmente 
“populares” dos quatro, transmitindo oralmente de 
geração em geração desde o latim. Os demais foram 
reintroduzidos mais tarde, com datas variadas, ou 
totalmente reconstruídos. Há aí latinismos eruditos, 
puro latim clássico, como partícula, que é o diminutivo 
latino partícula, ou ainda particular, do adjetivo latino 
particularis. Vários desses vocábulos foram “repescados 
oralmente” no vocabulário latino e adaptados às 
chamadas “línguas vulgares”. Os vocábulos fabricados a 
partir da palavra base pars (acusativo partem) valeram-se 
de prefixos e de sufixos do latim. Surgiram, assim, 
parcialidade, parcialidad, parzialità, partialité e seus 
antônimos imparcialidade, imparcialidad, imparzialità, 
impartialité. Trata-se de criações românicas fies ao 
modelo latino. Pode-se notar, outrossim, que certos 
termos são morfológica e semanticamente semelhantes 
nas quatro línguas, como, por exemplo, particular, 
particular, particolare, particulier, enquanto outros não 
aparecem nas quatro colunas  (partir, por exemplo, no 
sentido de “quebrar”, “romper”, extremamente comum 
em português, não existe em francês nem em italiano) 
(BRITO etal,2013,p.72). 

Dos autores da Gramática Comparada Houaiss: quatro línguas 
românicas um exemplo da palavra partir da quarta conjugação, nos 
vocábulos do latim vulgar transmitidos de geração em geração, 
reintroduzidos, reconstruídos, “repescados” ou adaptados, e o no 
latim clássico apresenta o diminutivo e adjetivo. 
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As mudanças nunca irão deixar de acontecer, pois tudo muda 
o contexto social nunca é o mesmo para todas as pessoas, uns moram 
em bairros de elite outros não, dependo da religião usam 
determinadas palavras, na comunidade em que está inserido, na escola 
diversos falares em uma língua, perceptível nas salas de aulas, que 
cada um vêm de uma família com contextos social diferentes. 

 

Considerações Finais 

Portanto, latim clássico é a forma culta da língua latina usada 
por pessoas da corte e o latim vulgar outra variante da língua falada 
por pessoas das classes baixas. O metaplasmo serviu para mostrar que 
todas as línguas passam por mudanças, pois nenhuma é estável. Esse 
fenômeno acontece através de acréscimos, supressões e 
transformações de sons. Como vimos o latim clássico apresenta 
regras em sua escrita e o latim vulgar da forma em que as pessoas 
falavam era escrito, um desses exemplos é o h, pois o som não é 
pronunciado no latim clássico, quando passa para o latim vulgar ele é 
extinto por não ter serventia. Características fonológicas serviram 
para evidenciar as alterações da fala, e consequentemente apresentar a 
mudança na escrita.  
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RELATÓRIO 

Sobre a apresentação da peça teatral latina 
Cistellaria – “A Comédia da Cestinha”, de Plauto 

Nívia Maria Messias Ribeiro 
Co-autoria: Weberson Fernandes Grizoste 

 
No vigésimo-primeiro dia do mês de outubro de 2016, no 

auditório da Universidade Federal do Amazonas, as 21:00h, houve a 
apresentação da obra latina Cistellaria (A Comédia da Cestinha) de 
Plauto –  sob a Direção executiva do Prof. Dr. Weberson Fernandes 
Grizoste; a partir da Tradução de Aires Pereira do Couto, com 
Adaptações ao português-brasileiro e Direção de Nívia Maria Messias 
Ribeiro – Monitora da disciplina Literatura Latina e ex-bolsista de 
Iniciação Científica, no biênio 2014-2016, do projeto Dramaturgia, 
história e recepção. Plauto, Shakespeare e Gonçalves Dias – discente de 
Licenciatura em Letras da Universidade do Estado do Amazonas. 
Passa-se, portanto, a narração dos fatos, por mim, diretora desse 
distinto e singular acontecimento na área de Estudos Clássicos no 
Baixo-Amazonas. 

Salientamos que esta é a primeira ocasião na história 
conhecida da cidade em que uma peça de teatro latino foi 
representada num palco universitário – e, quiçá, em toda a cidade. 
Houve intensa divulgação, uma vez que estávamos bastante 
envolvidos; havia bastante expectativa em razão da peça teatral, por 
muitas pessoas as quais alcançamos. De acordo com o cronograma, a 
dramatização estava prevista para o encerramento da I Jornada de 
Estudos Clássicos e Humanísticos de Parintins, e contou com um 
expressivo número de expectadores – desde acadêmicos da UEA e 
UFAM, a docentes, alunos da rede estadual de Ensino e membros da 
comunidade parintinense. 

Voltemos ainda ao princípio: a dramatização de uma obra 
clássica surgiu durante uma conversa com um grupo de acadêmicos 
de Letras – participantes da I Semana de Estudos Clássicos do Amazonas: 
Cultura clássica e gramática ocidental e do VI Encontro Nacional de 
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Professores de Latim, realizado em Manaus entre os dias 24 e 27 de Maio 
de 2016 na Escola Normal Superior da Universidade do Estado do 
Amazonas. Voltávamos para casa, numa viagem de barco, 
contemplando um céu estrelado ao barulho da embarcação, ao meio 
do imenso rio Amazonas, conversávamos sobretudo das atividades 
do evento.  Todas as informações adquiridas somaram-se as leituras 
sobre a Literatura Latina, pois antes desse período tinha tido acesso à 
duas obras plautinas: Curculio (O Gorgulho) e Rudens (O Calabre). Além 
de outras as quais pude estudar através do Programa de Apoio a 
Iniciação Científica – PAIC: Truculentus (O Truculento), Menaechmi (Os 
Dois Menecmos). Principiou-se com o desejo de representar O 
Truculento, mas por necessidade do público disponível para a atuação 
optamos pela Cistellaria (A Comédia da Cestinha). Tínhamos à 
disposição a turma do sexto período de Letras e a maior parte do 
elenco de atores eram mulheres, motivo suficiente para que fosse 
eleita a Cistellaria. 

Fizemos o possível para que os papéis fossem preenchidos 
de forma satisfatória e voluntária; mas, infelizmente a interpretação 
do Pai de Alcesimarco passou por duas pessoas antes de uma terceira 
que, de fato, o interpretou e, diga-se de passagem, assumiu o papel já 
no fechamento da prorrogação. Apesar do papel ter sido interpretado 
por uma mulher, de tê-la assumido tão tardiamente, a interpretação 
saiu divinamente bem e não deixou a desejar a irreverência atribuída 
ao personagem plautino. 

Ter um evento desse porte em nossa cidade amazônica, 
berço do maior teatro folclórico do Brasil, o Boi-Bumbá, é de 
extrema importância para nós acadêmicos de Letras. Descobrimos e 
reiteramos que desde a fundação da Universidade do Estado do 
Amazonas em Parintins, esta foi à primeira experiência de uma peça 
teatral greco-latina ter sido interpretada na íntegra de uma tradução. 
Fato que nos deixou ainda mais determinados e satisfeitos por 
descobrirmos nossas influências culturais que contextualizam-se com 
obras literárias que perpetuam por mais de dois mil e cem anos.  

 
 

As primeiras leituras e preparação da peça teatral 
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Começamos com leituras da comédia latina, para assim, 
entendermos o contexto do enredo plautino. Reuníamos quase todos 
os dias de Agosto de 2016 para lermos, já que a escrita estava 
traduzida em português. Mas, a existência de palavras de calão do 
português europeu dificultava certas compreensões que num 
contexto brasileiro faria o público rir, fato que obrigou-nos a adaptar 
alguns termos à nossa linguagem coloquial. Partiu, muitas vezes, dos 
próprios atores que estavam achando a sintaxe e o vocabulário um 
tanto complicado, o que também impedia-lhes também decorar seus 
dizeres.  

Um sentimento de ousadia me invadia. Pensar em reescrever 
a obra cômica do consagrado poeta greco-romano foi desafiador. 
Somente após o resultado foi que, realmente, me senti satisfeita, uma 
vez que vi-a adaptada à nossa realidade. Fizemo-la temendo e 
considerando a coesão que faz dos gregos uma comunidade Linguística 
(SILVA e BARBOSA 2010, p. 12). Após a adaptação da obra, a 
leitura tornou-se mais acessível.  

Nesse período fomos compreendendo o contexto de cada 
ato e cena da comédia plautina. Tão interessante é que, a cada leitura, 
algo diferente na tradução surgia. Sentíamos a necessidade de 
começar a atuação dos personagens. Os sentidos de representação 
plautinas foram tomando corpo em nós e assim começamos os 
ensaios. Ensaiávamos a cada horário vago, pois o oitavo período – o 
último – não estava sendo fácil. Vivíamos as pressões vindas de todos 
os lados: cobranças das atividades propostas pelos professores das 
disciplinas do curso; construção de TCC, artigos, resenhas, análises, 
antologias, seminários, releituras de outras obras literárias para 
adaptação e guia de leitura. Mas, nada nos impedia de dedicarmo-nos 
também aos experimentos da comédia plautina que se intensificaram 
no mês de Outubro de 2016. Ensaiávamos em qualquer hora e lugar 
sempre que achávamos tempo disponível como: Sala de aula; debaixo 
das Mangueiras no pátio da Universidade; na área interna da 
universidade; e chegamos até ensaiar na Praça da Liberdade – no 
centro da cidade, um espaço sublime, adornado pelas obras 
esculturais dos artistas de Parintins, que apesar de ser de construção 
recente, é já considerada um dos cartões postais da cidade. Nesse 
mesmo dia, na praça da Liberdade, também estava acontecendo uma 
atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiro Mirim, e muitos 
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curiosos suspendiam a caminhada pela praça para observarem a 
movimentação cultural naquela manhã. Com isso sentíamos ainda 
mais a necessidade de mostrar a arte do poeta romano ao povo 
parintinense, e foi o que fizemos, nos preparando em todos os 
sentidos para fazermos a melhor atuação possível. 

É necessidade justificar algumas adaptações. Ao consultarem 
a adaptação, os senhores poderão perceber que retiramos a fala do 
Deus Auxílio, porque achamos um pouco repetitiva quando se trata 
também da fala da velha Sira, além do encarecimento por falta de 
atores. Obviamente que temos consciência que é esta uma parte 
muito importante, do contrário Plauto não teria posto, e também 
porque é proferido por uma divindade ou por um personagem 
alegórico. Notamos aí a identidade, a crença e o grande respeito do 
poeta latino pelas divindades.  

A apresentação foi apreciada por acadêmicos «maiormente» 
do Curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, e do 
curso de Comunicação da Universidade Federal do Amazonas e dos 
alunos do Ensino Médio da Modalidade EJA – Educação para Jovens 
e Adultos da Escola Estadual São José Operário; além da presença de 
docente das supracitadas instituições de ensino  Foi uma experiência 
inédita, a qual tivemos o maior orgulho pelo conhecimento e 
interpretação. Passaremos, logo, ao relato dos atores. 

 
 

Relato de alguns atores 
 
Selênio é uma das personagens principais da comédia, trata-

se de uma moça apaixonada por um rico jovem, da cidade de Sícion, 
um homem submisso aos pais e que está proibido de sair do sítio, 
onde foi preso pelo pai para não se encontrar com a filha da cortesã. 
Esse papel foi interpretado por Diana Ligia Nascimento de Matos, 
com atuação diferenciada e desempenhado de forma excelente. Eis 
um breve relato seu:  

Podemos afirmar que a peça “a Comédia da Cestinha”, 
foi o grande destaque do evento, contou com um 
grande número de acadêmicos e alunos da escola da 
rede pública que prestigiaram este momento. 
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Alguns alunos que nunca tiveram contato com a peça 
teatral e se tornaram destaque em suas atuações. 
Este evento foi de grande relevância aos acadêmicos de 
Letras, pois é a primeira peça de Plauto da Literatura 
Latina realizada na cidade de Parintins (Diana Matos). 

Diana, agora professora, enfatisa o fato de que vários 
acadêmicos de letras, nunca participaram de nenhuma interpretação 
no palco durante os anos letivos que estiveram na universidade, por 
falta de oportunidade. Como sabemos, há monopolizações nos papéis 
principais em muitas apresentações, com isso substimando talentos 
de alunos menos atirados, que também podem ser explorados. 

Nessa peça, desempenharam divinamente bem, por exemplo, 
alguns alunos tido por tímidos e por vezes retraídos. O teatro 
contribuiu para que tivessem liberdade no momento em que o poeta 
transpõe suas ideias escritas para a arte de representar. No caso de 
Plauto, a comédia está pronta e pouco cabe ao ator senão só 
interpretar tentando encontrar as nuances cômicas. As vezes é 
necessário dar um empurrãozinho para que se obtenha confiança, 
pois como se diz: ninguém nasce sabendo. Percebemos que, mesmo 
sob nossa desconfiança, todos são capazes de executar com êxito, 
desde que haja entrega ao papel. Foi o que se sucedeu com o nosso 
colega Ileison Teixeira Correa cuja experiência dá-nos agora a 
conhecer: 

Na peça A Comédia da Cestinha fui designado a 
interpretar Alcesimarco, um dos papeis mais 
importantes da peça. A princípio aceitei. Só que depois 
queria desistir por causa da exigência dos meus colegas 
em interpretá-lo, pensei até mesmo em querer trocar, 
para fazer o Tinisco ou Lampadião. Ainda bem que não 
o fiz,  porque, no decorrer dos ensaios eu vi que só eu
mesmo poderia fazer esse personagem. Os ensaios 
ocorreram durante quatro meses , começando no mês 
de julho e foi até em outubro.(...)  Mas, no final apesar 
das dificuldades e trabalhos excessivos(...)., conseguimos 
fazer um belo espetáculo(...). Fomos bastante 
aplaudidos. Isso foi bem gratificante para todos os 
envolvidos da peça, principalmente para os colegas que 
interpretaram os personagens. Fiz o papel  principal, 
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recebi elogios e muitos comentários positivos. Percebi 
que os esforços realmente vale a pena, e mais ainda, 
quando temos apoio dos colegas (Irleison Correa). 

 Ao aceitar o personagem, Irleison não pensava na dimensão 
que esse papel representava dentro da obra. Além de Alcesimarco ser 
uma figura dramática, ele precisava falar com alguns gestos pessoais, 
principalmente quando interpreta as dores de amor por Selênio, 
como na ocasião quando diz: Sou sacudido, torturado, agitado, aguilhoado, 
revirado na roda do amor. Desgraçado de mim! Estou a morrer, sou arrastado, 
destroçado, rasgado, despedaçado, por isso meu espírito está todo em trevas. 
(Cistellaria 206-21018). Era momento de levar o expectador ao 
entusiasmo, fazer com que eles pudessem sentir algo essencialmente 
trágico. Tão logo esse clímax na obra é substituído por passagens 
cômicas. Incrivelmente nesse momento, nosso ator arrancou risos e 
aplausos com seu ótimo desempenho, o que nos deixou bastante 
satisfeitos e certo de que tínhamos acertado apostando no seu 
desempenho. O jeito tímido e pessoal do ator não deixou que ele 
liberasse o efeito dramático que esperávamos da interpretação – não 
faz diferença quando estamos diante de uma comédia – Irleison 
sentiu-se dono da situação e ainda superou nossas expectativas tendo 
decorado cem por cento dos dizeres de sua personagem. 

Quanto a Halisca, escrava de Melênis, tratava-se de uma 
personagem simples, que parecia não ter muito destaque. Contudo, 
na hora da apresentação a personagem agigantou-se ,  fez o que todos 
os personagens plautinos devem fazer – se equilibrando no palco e 
tomando forma e corpo. O papel de Halisca era singular, porque se 
trata de uma experiência diferente da modernidade, isto é, retrata o 
convívio entre servos de a mais de dois mil e cem anos num contexto 
grego.  Este papel interpretada por Cinara Ribeiro de Souza cujo 
relato transcrevemos abaixo: 

18 Citação da fala adaptada ao teatro representado durante a I Jornada a partir 
da tradução de Aires Pereira do Couto, corresponde a página 26 da tradução 
(vide refer. bibliográficas) e aos versos da Cistellaria 206-210: 

Iactor [crucior] agitor stimulor, uersor  
in amoris rota, miser exanimor,  
feror differor distrahor diripior,  
ita nubilam mentem animi habeo. 
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Na peça eu fazia a personagem Halisca, uma escrava de 
Melênis. Foi de grande orgulho pra mim fazer uma 
personagem mesmo sendo escrava. Não que escravo 
não represente algo importante, mas no contexto da 
época os escravos eram apenas escravos. Logo, ter feito 
a escrava Halisca foi de grande estima pra mim, uma vez 
que a personagem aparece no desfecho da história com 
uma fala dramática, por ter perdido a cestinha(objeto 
que representava o encontro de mãe e filha), a escrava 
achava que sua senhora iria castigá-la. Porém, ao 
encontrar com os personagens Fonóstrata e Lampadião, 
que confessaram que acharam a cestinha, a persuadem a 
contar tudo o que ela sabia. Halisca conta o grande 
segredo da história; conta que Selênio, é filha de 
Fonóstrata e Demifão.(...) (Cinara Souza). 

Falar sobretudo o que aconteceu durante a preparação, 
ensaios e apresentação é gostoso, porque nos encontramos diante de 
diversas situações; algumas engraçadas, curiosas e outras um tanto 
estressante, mas contornável. Há que testemunhar o desapontamento 
da atriz que interpretou Halisca no dia em que as vestimentas 
chegaram, pois se tratava de uma roupa feita toda de saca. A atriz 
realmente não se agradou do figurino, e nós na condição de equipe 
teatral tentamos animá-la mostrando a necessidade de aproximar-se o 
máximo possível da realidade grega, para que assim não ficasse 
chateada, e que percebesse que no palco seria somente uma 
personagem e não uma acadêmica a falar. A união do grupo deixou-a 
contente. Oque mais nos deixou surpresos veio da maneira em que a 
mesma se produziu no dia da apresentação, era um figurino para além 
do que tínhamos imaginado – fato que observaremos mais adiante. 

O personagem Tinisco, também um escravo na obra latina, 
não tinha muitas falas, mas sua apresentação era bastante importante. 
O acadêmico, Denner Souza Machado, que o interpretou 
compreendeu de forma louvável o contexto da obra como relata: 

Com o propósito de conhecimento sobre a obra da 
literatura latina, ministrada pelo professor Doutor 
Weberson Fernandes Grizoste, no dia 04 de julho, 
começaram os ensaios no Centro de Estudos Superiores 
de Parintins CESP –UEA. Os Acadêmicos estavam 
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muito eufóricos com a escolha de seus personagens. 
Com o passar do tempo foram se aprimorando à arte de 
encenar e a peça começou a tomar um certo grau de 
sentido e humor. 
A peça tinha como protagonista o personagem 
Alcesimarco,era um rapaz apaixonado por Selenio que, 
não fazia muita questão em valorizar o amor daquele 
homem. A narrativa ia acontecendo com a presença de 
outras peronagens como Tinisco, Melenis, Ginásio, 
Lampadião, Demifão, entre outros. Cada personagem 
tinha um perfil diferenciado, fator que contribuiu 
bastante para o desenvolvimento da comédia enquanto 
acadêmico, que naquele momento começaram a 
entender o contexto histórico da época. 
Como pontos positivos podemos destacar o grande 
empenho de todos os acadêmicos que deram o máximo 
de si para incorporar o papel das personagens. Pode-se 
citar também a união dos mesmos a superar qualquer 
inimizade dentro da sala de aula. Não esquecendo do 
conhecimento adquirido, pois, atráves dessa época, 
podemos conhecer o contexto histórico vivido naquela 
época onde havia a escravidão e a preferência da alta 
burguesia diante dos mas necessitados, algo que ainda 
vemos na atualidade seja no Brasil ou em outro país. 
Como pontos negativos, não houveram muitas 
necessidades ou condição desfavorável durante a 
organização e ensaio da comédia, apenas alguns 
atores/acadêmicos que deixavam  de comparecer nos 
ensaios e isso prejudicava bastante aos que ali se 
esforçavam para se fazerem presente pois, na maioria 
das vezes havia o diálogo direto entre dois ou mais 
personagens e isso acabava atrasando o decorrer da 
peça. 
Conclui-se neste relato o objetivo concluído com 
sucesso, seja na apresentação ou no conhecimento 
adquirido. Aprendi muito com esta peça,  resultando em 
um bom trabalho e sensação de dever cumprido. 
Agradeço a todos os colegas que organizaram o cenário, 
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a vestimenta que foi um item de grande importância. O 
público presente e ao professor doutor Weberson 
Grizoste que nos deu a oportunidade de atuar e adquirir 
cada vez mais experiência no palco ou na sala de aula 
(Denner Machado). 

É de extrema relevância, expor este relato, porque 
percebemos que apesar do ator entrar apenas em dois momentos no 
palco, vimos o quanto de conhecimento sobre o autor e o período ele 
conseguiu absorver. Logo outros participantes da peça, sentiram 
muito contentes de poderem interpretar personagens latinos sabendo 
que se tratava de um fato inédito nesta Universidade, o que faz com 
que tenhamos orgulho da área que escolhemos para nos 
profissionalizar. 

Percebemos que Plauto, conectava seus personagens um no 
outro, assim um depende do outro para fazer sentido na hora da 
representação foi o que o ator, Odney Ramos Nogueira, que 
interpretou o ricaço do Demifão percebeu:  

(...) era notório o nervosismo em cada um, em mim não 
era diferente, mesmo seguro das minhas falas o grupo 
tentava cada vez mais se unir, pois não adiantaria de 
nada se um de nós não fosse feliz  em sua performance. 
(...) O resultado para mim foi satisfatório, tive a 
oportunidade de fazer parte desse grupo e poder viajar 
um pouco na literatura latina, através da obra de Plauto 
(Odney Nogueira). 

Apesar da troca dos papeis, para que pudéssemos alocá-los 
nos personagens que pudesse desempenhar melhor, ficamos 
satisfeitos por ele ter gostado, pois à principio foi um tanto 
complicado essa situação, mas terminou de maneira agradável. Ficou 
a satisfação de dever cumprido, porque ser responsável por uma obra 
plautina é responsabilidade que ainda não sabemos mensurar, pensar 
como Plauto e arrancar aplausos do público tem que ser artista, o que 
nos deixa muito satisfeitos e dotados de conhecimentos a respeito do 
poeta cômico latino. 

 
 

Acerca da apresentação 
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A representação foi recheada de surpresas, e adquiriu uma 
estética bastante amazônica, como seria de prever, principalmente 
nos momentos dramáticos e engraçados, cujos atores, entravam em 
cena através de duas portas semi-opostas, sugestão deles próprios no 
instante da apresentação. Por exemplo, os personagens: Sira 
(Edineide), O pai de Alcesimarco (Eloísa), Lampadião (Jardel) e 
Halisca (Cinara), entraram pela porta frontal e principal do auditório 
da Universidade Federal do Amazonas, provocando a bisbilhotice ao 
cruzar pelos expectadores, não deixando também que a apresentação 
se tornasse enfadonha e com olhares apenas no palco. Eles ficavam 
na expectativa para as próximas cenas.  

No ato III ocorre uma conversa entre a mãe adotiva de 
Selênio com Alcesimarco. A mãe Melênis nega a mão de Selênio ao 
jovem apaixonado, porque ele está comprometido com a filha de 
Demifão.  Alcesimarco fica furioso e sai jurando se vingar de quem se 
opor ao amor que sente pela moça.   

Na cena VIII do ato III , após Melênis ouvir a conversa do 
escravo Lampadião com sua ama Fonóstrata, a mãe adotiva sai 
assustada e vai buscar Selênio para contar a verdade e devolvê-la aos 
pais verdadeiros. Ordena Halisca, sua escrava, para que bata na porta 
da casa de Demifão, pede ainda para que a serva chamasse alguém de 
lá urgente. Nesse momento, Alcesimarco aparece querendo cometer 
suicídio com uma espada, e no meio da confusão, força Selênio a 
entrar na casa que tinham alugarado para viver. Em seguida pede que 
após entrarem, que seu escravo Tinisco, tranque bem a porta com os 
ferrolhos. Nessa confusão é que Halisca perde a cestinha junto com 
os amuletos. 

Sira é uma das personagens mais irreverentes da peça, trata-
se de uma velha cortesã, considerada como esperta, cafetina, que 
conhece toda a história de vida da Selênio. Foi Sira quem recolheu a 
menina do hipódromo onde foi abandonada por Lampadião, a 
pedido de Fonóstrata, para que ela morresse.  Como Melênis queria 
há muito tempo dar uma filha ao seu amante, um soldado fanfarrão, 
Sira aproveitou-se da oportunidade e recolheu Selênio e a deu à 
Cortesã. E logo ela deu à luz a criança. Somente Lampadião sabia 
quem tinha recolhido a criança, pois ele ficou observando até o final. 
Essa personagem foi interpretada Edineide Cursino Martins que 
desempenhou muitissimamente bem o seu papel. O Lampadião é o 
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tipico escravo que se expande no palco, uma característica marcante 
do poeta latino, que dá bastante espaço ao escravo, assim como faz 
no Truculento, no Gorgulho e Os Menécmos. Os escravos têm vez e voz 
para atuarem no palco. No caso de Lampadião, ele dá idéia e resolve 
os problemas familiares complicados. Fonóstrata pede a opinião dele 
quando percebe que sua filha está viva e que mora mais próximo do 
que pensava. 

Gimnásio é a filha da velha cortesã Sira, e foi interpretada 
por uma acadêmica do terceiro período, Katrine, onde sua atuação foi 
um sucesso, pois sua vestimenta ficou caracterizada bem próximo do 
que imaginamos como uma grega antiga de longos cabelos, e sua 
performance ficou perfeita diante do público. 

 
 

Acerca do Cenário 
 

Primeiro é bom ressaltar que não tínhamos familiaridade com 
o auditório da Universidade Federal do Amazonas, e que estávamos 
habituados a pensar a cena de acordo com o auditório da UEA. 
Valemo-nos apenas do palco oferecido pela instituição e um jogo de 
luz de seis cores simples, que trocava automaticamente a cada minuto 
causando um efeito de sombra atrás das personagens, porque foi o 
mínimo que conseguimos.  Usamos todo o layout do auditório. Houve 
momentos que alguns dos próprios atores ficavam sentados no meio 
da plateia ,tomando-os de surpresa e expectativa. Foram momentos 
de surpreendentes interações com o público. 

Não sendo o efeito como pensávamos inicialmente, os 
efeitos de luzes no palco surpreendeu-nos pela maneira como 
evidenciava os personagens realçando o brilho das vestimentas, 
porque todas elas eram feitas de seda, exceto a roupa da Halisca, feita 
de saca. 

Tínhamos em mente os sábios conselhos de Maria Helena da 
Rocha Pereira, e sabíamos que as representações elaboradas para o 
teatro antigo são diferentes dos dias atuais, conforme a estrutura do 
teatro clássico: 

O cenário era geralmente formado por um altar e três 
portas, que seguiam uma rígida convenção herdada do 
teatro grego: a esquerda conduzia ao porto ou ao 
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campo, a da direita à cidade e a do centro ao interior da 
casa.  
Uma série de funcionários velava pelo espetáculo. 
Assim, o empresário (dominus gregis) tinha actores 
(histriones, cantores), que constituíam a caterva ou a grex, o 
choragus, responsável pelo guarda-roupa e pelos 
ornamenta. Um pregoeiro tinha a missão de impor 
silêncio para começar o espetáculo, um dissignator fazia 
as vezes do moderno arrumador e os conquistores 
mantinham a ordem. Nem a claque faltava, a avaliar pelas 
jocosas alusões de Plauto no prólogo do Anfitrião 
(Pereira, 1989, 67-68). 

  
Claro que não faltava desejo de aproximarmo-nos o máximo 

possível dessa realidade. Contudo o nosso cenário tinha limitações 
óbvias, estávamos fora de nossa instituição, o que implicou na 
impossibilidade de criar certos ornamentos de palco. Nosso objetivo 
a partir de então foi investir no conteúdo. O que foi feito com muito 
empenho e disciplina dos atores. Também é bom lembrar, não 
pensamos em criar uma “claque”, e nossos atores encarregaram-se 
em provocar risos e palmas nos expectadores durante certos atos e 
cenas. 

 
 

Palavras e termos substituídos 
 
Como já havíamos dito, tivemos que adaptar certos termos 

da tradução para a nossa linguagem, inclusive algumas palavras que 
não tão usadas em nosso cotidiano, mas mais conhecidas. 
Elaboramos alguns destaques mais necessários. Os significados estão 
de acordo com o contexto da adaptação, da forma como 
compreendemos ao lermos a obra plautina, vide abaixo alguns termos, na 
ordem: termos da tradução » termo da adaptação: 

Sumptuoso » Luxuoso 
À socapa » Disfarçados 
Pérfido » Traiçoeiro 
Matrona » Esposa 
Cortesã » Puta 
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Parvoice » Tolice 
Blandívias » Carícia, meiguice 
Eh pá » puxa vida, pow 
Tipo às direitas » Sério 
Forqueta » forca 
Estola » Xale 
Miles amator » soldado amante 
Couraça » armadura 
Queca » foda 
Arranjadinha » enfeitadinha, arrumadinha 
Eguazinha » eguinha 
Maléfica » maldosa 
Metediça » metida, atrevida 
Despacha-te » anda logo 
Miúda » moleca, menina 
Ingrinhas » finas, magrinhas 
Maçar » chatear 
Maçador » chato 
 
 

Características das Personagens 
 
Como todas as comédias de Plauto são de origem grega, mas 

escritas para o público romano, são do tipo fabulae palliatae (Couto, 
2006, p. 12), de vestimentas de estilos gregos, e tentamos representá-
lo, como se pode ver nas fotos: 

Tivemos ajuda financeira do nosso orientador e professor 
Grizoste para a confecção das roupas. A costureira Elienay Bruna 
também ajudou-nos bastante com sua boa vontade e disposição. 
Tivemos como auxílio a Equipe de Figurino, composto por nossos 
colegas: Maria Jose Felix Batalha; Jociane Andrade Barbosa; Eloisa 
dos Santos Melo. Mostraram-se pessoas dedicadas o bastante aos 
estudos latinos e fizeram de tudo para estivesse tudo concluído a 
tempo.  
 

Palavras do Professor 
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É com imensa satisfação que vimos a representação da 
primeira obra latina na Universidade do Estado do Amazonas desde a 
nossa chegada. Tínhamos já realizado, em 2014, um recital dos 
epigramas de Marcial tendo por base o livreto Marcial em traje de cena 
dramatizado pelo grupo Thíasos do Instituto de Estudos Clássicos da 
Universidade de Coimbra, mas nada que se igualasse com a 
dramatização de um teatro latino. Bastante mais ao princípio 
pensávamos dramatizar a tragédia do Principe dom João de Diogo de 
Teive, mas entendemos que seria ocasião de iniciarmos o teatro de 
estudos clássicos apresentando uma comédia, ao invés de tragédia. 
Queríamos a princípio homenagear um nobre colega tradutor de O 
Truculento, mas o perfil dos alunos disponíveis maiormente composto 
por mulheres fez com que procurássemos uma obra latina com o 
maior número de personagens femininas. 

Confiamos a direção d’A comédia da Cestinha a Nívia Ribeiro 
por diversos motivos e convém realçar que o fato de a acadêmica ter 
se dedicado a obra de Plauto, durante dois anos em Iniciação 
Científica, pesou a favor de todos – senti como se estivesse 
presenteando-a com uma última tarefa antes da sua conclusão do 
curso. Através da minha curta experiência no Thíasos e no Centro de 
Estudos Clássicos e Humanísticos, pude passar à monitora as funções 
de diretora com algumas diligências necessárias do teatro greco-
romano, quanto a ornamentação do palco, quanto a montagem do 
figurino, que, sabíamos desde o princípio, inescapável de influência 
das manifestações culturais do Boi-Bumbá – de resto deixamo-la a 
vontade para fazer uma representação como bem entendesse, ou que 
em outras palavras: não ficasse só as matizes do professor. 

Obviamente que temíamos pela não realização do teatro. Vi-
me em parte do nosso conjunto de atores, porque nunca procurei 
exercer o papel principal nas representações teatrais – e muitas vezes, 
os limites podem esbarrar nos interesses. Temíamos ainda, porque 
também há tempos salientávamos a necessidade de levarmos a cabo a 
interpretação de uma obra teatral, ao invés de dramatizações ao nível 
de como fizemos com os epigramas de Marcial – obviamente, há 
diferenças entre interpretar um teatro, e dramatizar uma poesia ou 
um romance. Quando tudo parecia resolver-se, surgiu um novo 
percalço, não tínhamos disponibilidade de realizarmos nem o teatro, 
nem parte da I Jornada de Estudos Clássicos e Humanísticos nas 
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dependências do Centro de Estudos Superiores de Parintins. Referi-
me a percalço e o fiz sem nenhum ônus semântico, é que a parceria 
com o doutor Renan Albuquerque alargou-se, agigantou-se. Mesmo 
assim preocupávamos com a representação do teatro: parte dos 
nossos alunos viviam as fases vitais do Trabalho de Conclusão de 
Curso, e parte deles passando pelo processo de recuperação da 
disciplina – que obviamente podiam influir no desempenho. 

Ficamos irresolutos com o anúncio, de última hora, da 
desistência de um ator. Era a personagem de sempre, personagem 
que parecia recusar-se ir ao palco. Com este anúncio veio o 
comunicado de que Eloisa dos Santos Melo, uma das responsáveis 
pelo figurino, assumiria e arcaria com a responsabilidade de uma 
personagem cujo papel era masculino. Pouco sensível a esse tipo de 
representação travestida, encarei com desconfiança. Desconfiança 
que dissipou-se em lugar de um alívio em ter assistido a uma das 
melhores performances amadoras. Tínhamos acertado! Teríamos 
acertado mais ainda se Eloisa tivesse feito isso desde o início. 

Nosso interesse ia além dessa representação. Pensávamos em 
filmar, insistimos com um bolsista, buscamos informações, mas entre 
os afazeres da I Jornada, publicações do evento, recepção de 
palestrantes e participantes, não tínhamos, ou não encontramos, um 
ombro a quem pudesse confiar essa tarefa. A toque de caixa 
encontramos uma discente de Comunicação que, certificando-nos 
dos limites daquela filmagem, prontificou-se a gravar. A gravação 
deixou-nos animado a produzir um documentário sobre a primeira 
peça teatral latina representada em Parintins «segundo os nossos 
conhecimentos». Dias depois recebemos uma resposta fatídica: 
alguém furtou o HD que continha nossa filmagem, e assim 
demovemo-nos da ideia de fazer um documentário, já que 
indispomos da primeira filmagem. A utilização daquela câmera para a 
filmagem obrigou-nos à perda de outras fotos com qualidade – e de 
qualquer forma parece-nos condenada pelo destino que levou. 
Presenteou-nos, contudo, o destino, a gentileza de Adriana Souza que 
garantiu-nos algumas fotografias. Posto de lado todas as peripécias, 
encontramos nos Anais da I Jornada uma possibilidade de gravação e 
divulgação, e também para memória, dessa representação teatral, 
através de uma modalidade já conhecida: o relatório, nos moldes do 
que vimos fazer no Thíasos. Fornecemos exemplos à diretora da peça 
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e atrasamos a edição dos anais em nome dessa atualização de dados. 
Finalizando esta experiência devo manifestar a minha mensagem de 
gratidão aos participantes dessa interpretação, alguns deles, já agora, 
professores. 

Ficha Técnica 

Tradução: Aires Pereira do Couto 
Direção executiva: Weberson Fernandes Grizoste 
Adaptação e Direção: Nívia Maria Messias Ribeiro 
Elenco 
Selênio - Diana Ligia Nascimento de Matos 
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RESENHA 

Grizoste, Weberson; Albuquerque, Renan (orgs.), Estudos 
Clássicos, Humanísticos & Amazonidades, Parintins-
Manaus, EDUA-edit. João XXIII, 2016, 212p. 

Alexandre Lira Sá 

Essa coletânea lançada no ano de 2016 sob organização de 
Weberson Grizoste e Renan Albuquerque traz um conjunto de 
pesquisas direcionadas para os estudos clássicos e estudos literários e 
comunicacionais regionais. O livro é divido em dois tomos, o 
primeiro apresenta-se como “Estudos Cássicos e Humanísticos” 
contendo seis trabalhos que oferecem concepções clássicas do 
mundo greco-romano. O segundo tomo apresenta-se como 
“Amazonidades: Literatura regional e Comunicação” sendo quatro 
trabalhos voltados para o pensamento amazônico em razão da 
valoração dos estudos literários e comunicacionais da região. Logo, o 
livro promove um diálogo entre a literatura clássica e a literatura 
contemporânea, contextualizando-as. 

Presença da prosa rítmica ciceroniana nos sermões de Padre 
Antônio Vieira 

O referente texto faz uma análise a partir da retórica clássica 
dentro dos sermões de Padre Antônio Vieira. De caráter ciceroniano, 
a arte do discurso oratório é o grande modelo de Vieira segundo 
constata o autor da pesquisa. As evidências encontradas nos sermões 
do padre quanto às estruturas rítmico-retóricas é um legado 
formulado por Cícero. Este classificava as palavras no sentido do 
ritmo, da pausa e da entonação. Elementos evidentes nos escritos do 
catequista português. Como bem é analisado, fica claro que não tão é 
mais importante a organização das palavras, mas é esencial que se 
completem ordenadamente. O ato de persuadir os ouvintes eram 
essenciais em um texto conforme é observado nos sermões. Essa 
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pesquisa procurou fazer um diálogo com base nas concepções de 
linguagem de Cícero e nos sermões de Vieira, ambos defendem o uso 
de elementos característicos da linguagem humana como o discurso, 
o ritmo e a persuasão.

Primeiros passos de Dante ao lado de Virgílio na Divina 
Comédia  

Neste trabalho o autor abre uma discussão referente à 
presença do poeta Virgílio no desenvolvimento da obra de Dante, A 
Divina Comédia. Como é observado, Dante revela ter um valor 
artístico ou um estilo correspondente a Virgílio, isso se deve mais 
precisamente da admiração que aquele tem para com este poeta. As 
evidências partem do percurso que Dante precisa se atentar para 
chegar a um determinado local, que é o reino dos mortos. 
Interessante que esse trajeto quem dá é o próprio Virgílio. O poeta 
latino manifesta-se dentro da narrativa dantesca, uma vez que é 
Virgílio quem retrata o mundo dos mortos, a memória e demais 
aspectos da sua epopeia Eneida. Assim como Enéias, Dante consegue 
chegar ao inferno e descreve diversas situações que remetem 
semelhanças com o que percebemos na epopeia virgiliana. Essa 
pesquisa destaca a forma como Dante conduz a sua narrativa 
baseando-se nas características literárias do poeta latino. 

O esclarecimento e a retórica na hermenêutica do mito: 
Odisseia e Job 

O autor desse texto procura tecer relações entre duas 
narrativas literárias, levando em consideração o esclarecimento e a 
retórica do mito. Odisseia e Job são representações de uma “analogia da 
duplicidade mítica” conforme afirma o pesquisador. Essa inferência o 
leva a analisar o que está implícito nos discursos dessas obras. Como 
é indagado, Homero enfatiza a questão do esclarecimento em sua 
narrativa. Isso não está bem evidente porque ele parte de uma 
irracionalidade humana para, então, atingir a racionalidade. O 
esclarecimento não implica apenas a imaginação mas, sobretudo, o 
saber. Na escritura hebraica percebe-se a soberania divina sobre o 
homem, a ação que aquele exerce sobre este. Daí a retórica do mito. 
Como reflexo disso, na literatura homérica o protagonista é exaltado, 
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pois é ele quem detém forças maiores e vence os seres mitológicos, 
enquanto Job é apenas um “escravo” da divindade mítica. 

“Vera amicitia” em As confissões de Santo Agostinho de 
Hipona 

Esse trabalho parte da hipótese de que o crescimento 
tecnológico tem afetado as relações sociais. A amizade é o tema 
central discutido na pesquisa. É uma temática que Santo Agostinho 
vem refletir em As Confissões no período medieval. Na Antiguidade 
Clássica Aristóteles já havia problematizado teorias a respeito. Com 
isso são apresentadas algumas semelhanças e distinções no que 
concerne a visão de Agostinho e do filósofo grego em virtude da 
amizade. Por exemplo, ambos declaram que os laços que aproximam 
duas pessoas por motivos de interesses e prazeres não podem ser 
considerados amizade verdadeira. Agostinho tem identidade cristã e 
firma a questão da amizade com base nas relações de Deus com o 
homem de forma verdadeira. Hoje as relações humanas são pouco 
sólidas, uma vez que uma rede social ajuda aproximar pessoas 
também provoca o distanciamento daquelas que estão presente 
fisicamente. 

Antígona: uma visão ricoeuriana sobre o desejo de uma vida 
boa 

Nesse texto encontramos uma análise reflexiva da conduta 
humana no decorrer da peça Antígona. A partir das concepções de 
Paul Ricoeur, a autora discorre sobre os conflitos que surgem no 
meio político, familiar e religioso. As várias discussões que integram a 
peça de Sófocles são reflexões precisas para o desejo de uma vida 
boa. As encenações marcam os conflitos entre o bem e o mal, 
personagens envolvidos com ideais e perspectivas divergentes. 
Sófocles, na verdade, só traduziu para o seu escrito as mudanças 
culturais que se ocorreram no mundo grego, fazia-se um novo 
momento tomado por dualidades. O que se tira de interpretação é 
que a peça é completamente didática, pois tem em mãos passar um 
ensinamento para os espectadores, que formem opiniões e assumam 
postura ética. Creonte é o típico estadista tirânico e Antígona uma 
mulher corajosa que não aceita tal repressão, daí a impossibilidade de 
haver democracia. 
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Aperfeiçoando a proficiência em língua estrangeira: o 
conhecimento de prefixos gregos e latinos e sua importância na 

leitura de textos em inglês 
Esse estudo comparativo destaca a importância de se 

conhecer os prefixos gregos e latinos com a finalidade de aperfeiçoar 
a proficiência do estudante em leituras de textos em inglês. É 
colocado o fato da Língua Portuguesa e a Língua Inglesa 
apresentarem semelhanças quanto a utilização de alguns vocabulários, 
os tais cognatos. Uma vez que se trata de um legado linguístico greco-
romano à formação do inglês e o português sendo uma língua 
oriunda do latim é evidente que as semelhanças aparecerão em menor 
ou maior escala. À vista disso, a autora descreve alguns prefixos 
gregos e latinos que constituiram as palavras tanto da Língua 
Portuguesa como da Língua Inglesa. Como é bem observado, 
algumas relações do inglês com as línguas clássicas também podem 
acontecer de forma indireta, isto é, certos vocábulos apareceram de 
forma espontânea, diga-se de passagem. A pesquisadora conseguiu 
fazer um apanhado bastante claro e sucinto a respeito dos prefixos 
gregos e latinos para uma melhor compreensão dos textos em inglês. 

Sociedade e cultura do povo Maraguá segundo a obra 
Maraguápéyára 

Essa pesquisa abrange aspectos comunicacionais para 
analisar a sociedade e a cultura do povo Maraguá de acordo com a 
obra Maraguápéyára. Livro de caráter indígena apresenta uma série de 
informações acerca da vida da população mencionada. Dessa forma, 
a autora enfatiza a importância da comunicação ao retratar a 
construção do conhecimento indígena e o ponderamento da 
formação das etnias indígenas como estratégias de compreensão da 
identidade regional. Trata-se de um estudo que salienta as 
construções das crenças, valores e ideologias dessa sociedade e, 
partindo para uma análise comparativa com as expressões culturais 
adotadas da sociedade branca. As heranças culturais de outros povos 
indígenas influenciaram bastante a formação e a organização social 
do povo Maraguá. E esse processo de reconformação se estende até 
hoje com as influências de outras sociedades, com a migração para 
outros grupos sociais. 
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Mito dos mitos e lendas indígenas 
No referente trabalho são realizadas importantes 

considerações sobre o conceito de mito e suas compreensões. Tais 
discussões permitiram analisar comparativamente alguns grupos 
indígenas no que diz respeito às suas respectivas formas de conceber 
a gênesi do universo. Esse texto frisa também a questão do 
preconceito e a não valorização dos mitos e lendas indígenas. As 
histórias narradas pelas comunidades indígenas são de grande 
relevância pois dignificam o sentido da vida, explicam de alguma 
forma a estrutura da organização social, religiosa e econômica de 
determinada tribo. Como é bem colocado, essas narrativas permitem 
compreender o pensamento dos primeiros povos a habitarem essas 
terras. Na pesquisa são apresentados diferentes grupos indígenas 
justamente para serem analisadas as suas peculiaridades míticas, pois 
não existem tribos homogêneas. Daí seguem as diversas 
interpretações das lendas e mitos existentes no folclore popular. 

Da trajetória intelectual de Milton Hatoum aos fios e rastros de 
uma epopeia amazônica: problematizando a novela Órfãos do 

Eldorado 
O pesquisador procura fazer um diálogo da linguagem, da 

ficção, da memória e da história a partir de dois pontos específicos: A 
trajetória intelectual do escritor Milton Hatoum e a estrutura narrativa 
da trama Órfãos do Eldorado. A pesquisa buscou reconhecer a relação 
de Hatoum com o passado e como o mesmo interpreta a história e 
como a sua obra dialoga com a realidade histórica e vice-versa. 
Conforme é indagado, o escritor amazonense tem como maior 
preocupação as representações da Amazônia, não sendo, portanto, 
regionalista. Suas concepções partem da memória e das lembranças 
para transmitir importantes acontecimentos das gerações seguintes. A 
novela Órfãos do Eldorado surge como uma epopeia amazônica, pois 
apresenta características peculiares às narrativas clássicas, haja visto 
uma prosa poética narrar a trajetória de um herói, mas um herói 
problemático, que sai em busca de algo ou alguém. 
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Práticas comunicacionais de escritores indígenas segundo 
pressupostos da etnomidialogia 

A comunicação e a literatura são duas vertentes discutidas na 
pesquisa. Ambas são importantes ferramentas para a construção 
etnomidialógica das comunidades indígenas. A contemporaneidade 
abriu portas para que as pessoas tenham mais liberdade de se 
expressar e se comunicar com outras pessoas, de compartilhar 
conhecimentos e de haver interação entre culturas. Desse modo, 
escritores de diferentes etnias têm lutado incansavelmente para 
adquirir espaços para fazer valer a literatura que promovem com 
histórias e relatos da realidade do cidadão indígena. Com a dimensão 
da mídia essa literatura tem se disseminado por alguns meios de 
comunicação e tem sido fator preponderante para o conhecimento 
dos valores e ideologias das etnias que estão por todos os lugares do 
Brasil. O autor ainda sugere a valorização da propagação literária 
indígena e salienta a importância da mídia para a promoção da 
comunicação e da interação social. 
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