
 

 

 

 



2 
 

Apresentação 
 

Desde sua primeira edição, em 2002, a Semana de Estudos 

Clássicos e Educação tem sido um exercício de resistência. 

Originalmente projeto e realização da Prof.a Dr.a Gilda N. Maciel de 

Barros, docente da FEUSP atualmente aposentada e ex-orientadora de 

muitos de nós, a Semana busca mostrar a pertinência de se investigar 

os temas da Educação em suas conexões com o pensamento antigo, e 

apresentar essa possibilidade às alunas e alunos ingressantes na FEUSP 

e ao público em geral. Conceber esse caminho, por si só, já é prova da 

recusa de uma educação regida somente pelo apelo a um futuro 

fetichizado ou pelas urgências de um presente administrado. There are 

more things, como diria o poeta: é preciso, ensina a boa Filosofia, 

distanciamento e certa lentidão – ou paciência – para 

compreendermos os propósitos da educação, os vigentes e os 

buscados. Para isso, são os Estudos Clássicos – campo privilegiado da 

interdisciplinaridade – um excelente recurso. Eles exigem a paciência, 

o pensamento cuidadoso, e impõe a lentidão como disciplina de 

trabalho, ao mesmo tempo em que nos afastam do que nos é imediato 

e costumeiro, para que, ao retornarmos, vejamos facilitadas nossas 

tentativas de compreensão. 

Essa resistência chega, na XIV edição da Semana, 

acompanhada de outra, por assim dizer, mais quente. Constatamos que 

vivemos, hoje, tempos de ódio ao ócio, de elogio da velocidade, de 

degradação da existência. O Brasil se arrisca no vórtice da ignorância e 

de um grosseiro anti-intelectualismo, da vontade de mentira e da 

destruição da alteridade. Resistir estudando, quando esperanças e 
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recursos são sequestrados por delírios governamentais, parece uma 

tarefa prometeica. 

Uma aparente ironia nos coloca, então, diante do imediato e 

do urgente, e poderíamos pensar que, defensores do distanciamento e 

da paciência, nada teríamos a dizer. No entanto, se nos afastamos, é 

somente para avançar: aqui ainda opera de maneira virtuosa nosso 

método. A resistência à quente que oferecemos é a que protege uma 

das conquistas mais fundamentais das democracias, a liberdade de 

falar e de pensar. E nosso momento, nesse quesito, é interessante, para 

falarmos como na velha imprecação chinesa: viver em tempos 

interessantes era o que se desejava aos inimigos. 

No horizonte dos governos democráticos, que são os que nos 

interessam, a liberdade de expressão estabeleceu-se não apenas como 

direito constitucionalmente garantido, mas, em especial, como um 

valor. Em nossos tempos, à liberdade de expressão associamos um 

sinal positivo; a estimamos, portanto. Ao mesmo tempo, a recente 

ascensão de governos de extrema direita em diferentes países do 

mundo, e também no Brasil, tem se apresentado, não raro, como 

ameaça também à livre expressão – mesmo tendo se apoiado nela para 

alcançar o poder. À oposição, anuncia-se no Brasil de 2019, a morte – 

ao menos simbólica. Como pode existir assim o livre pensar e o livre 

falar? Eis a tarefa desta XIV edição da Semana: revisitar legados em 

busca do estranhamento que faz da crise oportunidade. A Antiguidade 

– que pareceria tão distante de nós – está mais próxima do que nunca. 

Questões antigas são retomadas em novas perspectivas. Existimos e 

resistimos na insistência do estudo, dos estudos clássicos e dos estudos 

de educação, e na confluência frutífera destes caminhos. De que modo 

aqueles que estiveram no mundo antes de nós – e de cuja tradição 
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literária somos tributários – lidaram com os dilemas impostos no 

embate entre os possíveis modelos de vida coletiva e os valores do livre 

pensar e do livre falar? Falar sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, 

Isócrates, Epicteto, pensar a comédia antiga, meditar o ócio, refletir 

sobre um epigrama, ouvir as ressonâncias da antiguidade ontem e 

hoje, caminhar nestas antiguidades – é resistir à falta do espírito 

republicano, que se diz, em grego, idiotia.  

Balburdiemos! 

A Comissão Organizadora  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chiron#/media/File:Golden_porch_-_a_book_of_Greek_fairy_tales_(1914)_(14569094819).jpg
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AGENDA 

 
 

Segunda-feira 27.05 
 
Abertura  14h 
Marcos G. Neira | Diretor da FEUSP 
Bruno Bontempi | Chefe do EDF – FEUSP 
 
Apresentação musical 
Pietro Panepucci, voz e violão | graduando FEUSP 
 
Conferência 14h30  – 16h30 | Auditório FEUSP 
A Retórica do Império 
Elaine C. Sartorelli | Letras – USP 
 
Minicurso 17h – 19h | sala 139, bloco B 
Antígona: mulheres, violência de estado, luto e política 
Fabiana A. A. Jardim e Jacqueline Moraes Teixeira | FEUSP 
 
Comunicações 17h – 19h15 | Auditório FEUSP e Biblioteca  
 
Apresentação musical 19h30 
Coral Todos os Cantos| Lab_Art FEUSP 
André Luis Santos, voz e violão | Lab_Art FEUSP 
 
Conferência 20h-22h00 | Auditório FEUSP 
A filosofia socrática como exercício do pensamento 
Roberto Bolzani | Filosofia – USP 
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Terça-feira 28.05 
 
 
Conferência 14h – 16h30 | Auditório FEUSP 
O estupro e o pudor feminino (pudicitia): Agostinho contra Tito Lívio. 
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub | UFABC 
 
Comunicações 17h – 19h15 | Auditório FEUSP e Biblioteca  
 
Conferência 20h – 22h00 | Auditório FEUSP 
Da relação entre a verdade e a liberdade: Platão x Bolsonaro. 
Alessandra Carbonero Lima | UFBA 

 
Quarta-feira 29.05 

 
Conferência 14h – 16h30 | Auditório FEUSP 
Epicteto e o poder conversivo da palavra no horizonte das escolas 
helenísticas. 
Antonio Carlos Oliveira Rodrigues | Pórtico de Epicteto – UFS 
 
Minicurso 17h – 19h | sala 129, bloco B 
Antígona: mulheres, violência de estado, luto e política. 
Fabiana A. A. Jardim e Jacqueline Moraes Teixeira | FEUSP 
 
Comunicações 17h – 19h15 | Auditório FEUSP e Biblioteca  
 
Conferência 20h – 22h00 | Auditório FEUSP 
Meu percurso entre os clássicos: relatos de formação Carlota Boto, 
Jaime Cordeiro, José Sérgio Carvalho, Waldir Cauvilla 
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Quinta-feira 30.05 
 

Conferência 14h – 16h30 | Auditório FEUSP 
Duas versões clássicas da liberdade e suas implicações no campo da 
ação política 
Fabio de Barros Silva | UFSJ 
 
Minicurso 17h – 19h | sala 129, bloco B 
Antígona: mulheres, violência de estado, luto e política. 
Fabiana A. A. Jardim e Jacqueline Moraes Teixeira | FEUSP 
 
Comunicações 17h – 19h15 | Auditório FEUSP e Biblioteca  
 
Conferência 20h – 22h00 | Auditório FEUSP 
Isegoria e parrhesia: liberdade de fala e falar livremente. Duas práticas 
e dois conceitos entre democracia e filosofia nos V-IV séculos antes de 
Cristo. 
Silvio Marino | Università degli Studi di Napoli, UnB 

 
Sexta-feira 31.05 
 

16h – 18h Antígona, de Sófocles | Auditório da Escola de Aplicação 
20h – 22h Medeia, de Eurípides | Auditório da Escola de Aplicação 
  

 
 
 
 

https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Ancient-Greek-Theater.jpg
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Quem na infância leu Horácio no original, ainda que 

penosamente, poderá, adulto, escrever versos sem metro, ou sequer 

ritmo regular, mas qualquer equilíbrio íntimo haverá nesses versos que 

não conseguiria dar-lhes quem não teve esse passado, ainda que 

formalmente esquecido. 

A educação clássica na infância equivale à boa-educação, como 

vulgarmente se diz, recebida nessa mesma infância. Quem foi bem-

educado na infância pode esquecer as boas-maneiras, pode esquecer 

a etiqueta: o que não esquece é a civilidade, que é o fundamento de 

ambas. 

Quem teve uma educação clássica pode vir a esquecer o latim 

ou o grego, seus principais veículos, pode perder a firmeza de um e a 

perspicuidade (harmonia) do outro; contra certos vícios de dicção, 

contra certas falhas de gosto, terá ficado vacinado. E o que são, na 

prosa ou no verso, a dicção e o gosto, senão a civilidade da literatura, 

de que a perspicuidade é só as boas-maneiras e a regularidade só a 

etiqueta? 

Tudo isto, é claro, são generalidades. Há quem tenha um 

natural bom-gosto e um jeito elegante de dicção, sem que tenha tido 

uma educação clássica. Há, mas são casos raros. Há quem, tendo tido 

uma educação clássica cometa faltas de gosto ou, mais raramente, de 

dicção. Há, mas são excepções. Mas do mesmo modo há indivíduos 

naturalmente civis e corteses, sem que beneficiassem na infância da 

chamada boa-educação.  

Ricardo Reis 

 

In: Obra completa de Ricardo Reis. Lisboa: Tinta da China, 2016, pp.349-350 
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CONFERÊNCIAS  
 

27.05, segunda-feira 
 

14h30 – 16h30 
 

A Retórica do Império 
 

Elaine C. Sartorelli | Letras – USP  
Coordenação: Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio | FEUSP 

 
A conferência discorrerá sobre as práticas discursivas no período 
imperial romano, quando a retórica deliberativa das assembleias havia 
sido substituída, sob o poder centralizador dos césares, pela oratória 
de aparato das declamationes. Mas se os oradores não encontravam 
ocasião de debater e persuadir, o Império se valia das técnicas 
retóricas para legitimar sua existência e poderio. Analisaremos, pois, 
como os oradores estavam restritos à prática de exercícios sobre 
causas fictícias, enquanto os imperadores construíam sua imagem e 
justificavam suas ações por meio do uso de potentes armas retóricas. 

 
20h – 22h 

 
A filosofia socrática como exercício do pensamento 

 
Roberto Bolzani | Filosofia – USP 

Coordenação: Jaime Cordeiro | FEUSP 
 
No texto platônico intitulado Apologia de Sócrates, Platão nos 
apresenta seu mestre como um investigador das pretensões de saber 
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dos homens em geral. Pretendemos expor, em linhas gerais, o 
essencial dessa postura filosófica, que levou Sócrates a comparar-se 
com um inseto que fustiga sem trégua o grande animal que é a cidade, 
exortando seus cidadãos a cuidarem da alma, da verdade e do 
pensamento. 

 

28.05, terça-feira 
 

14h – 16h30 
 

O estupro e o pudor feminino (pudicitia): Agostinho contra Tito 
Lívio. 

 
Cristiane Negreiros Abbud Ayoub | UFABC 

Coordenação Maria Ângela Borges Salvadori | FEUSP 
 
Agostinho aborda a violência sexual contra as mulheres no primeiro 
livro de A Cidade de Deus. Tendo vivido nos séculos IV e V, o autor se 
refere a três dimensões da reflexão sobre o estupro: a moral, a legal e 
a social. Quanto à moral, Agostinho defende que o estupro não macula 
a dignidade moral das vítimas. Quanto à legislação, Agostinho 
considera o estupro um crime contra a vítima; pena e culpa cabem ao 
criminoso, sem qualquer responsabilização da vítima, cujo direito de 
defesa (consolatio) deve ser garantido. Quanto ao âmbito social, 
Agostinho denuncia a mentalidade da época, fundamentada em uma 
concepção deturpada de pudicícia (oriunda da narrativa de Tito Lívio 
sobre o estupro de Lucrécia e seu suicídio), pudicícia romana que 
agrava a punição injusta das vítimas com violências ulteriores; 
ademais, Agostinho cobra uma política imperial que proteja e cuide 
das mulheres violentadas. O estudo desse texto de Agostinho será 
desenvolvido em quatro fases: breve contexto histórico, o exemplo 
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imperial de pudor feminino (Lucrécia), as consequências desastrosas 
desse exemplo e, enfim, o posicionamento de Agostinho. 

 
20h – 22h 

 
Da relação entre a verdade e a liberdade: Platão x Bolsonaro. 

 
Alessandra Carbonero Lima | UFBA 

Coordenação: Fábio de Barros Silva | UFSJ 
 
Pretendemos explorar o modo como Platão, de um lado, e Bolsonaro, 
de outro, correlacionam as noções de verdade e liberdade, no 
horizonte de propostas para a vida coletiva, ambas perpassadas por 
elementos totalitários. 

 

29.05, quarta-feira 
 

14h – 16h30 
 

Epicteto e o poder conversivo da palavra no horizonte das escolas 
helenísticas 

 
Antonio Carlos Oliveira Rodrigues | Pórtico de Epicteto – UFS 

Coordenação: Rogério de Almeida | FEUSP 
 
Na história da filosofia percebe-se, em alguns casos, a preponderância 
do ensino oral de princípios, em determinadas escolas da antiguidade, 
sobre a doutrina escrita. Não é por acaso. A hegemonia da oralidade 
em relação ao texto indica não somente a prevalência do franco falar, 
mas, sobretudo a postulação de uma noção de verdade – que por sua 
vez – revela o sentido profundo do que seja o filosofar. 
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20h – 22h 
 
Meu percurso entre os clássicos: relatos de formação Carlota 
Boto, Jaime Cordeiro, José Sérgio Carvalho, Waldir Cauvilla 

 
Dedicado ao aniversário de 50 anos da FEUSP 

 
Coordenação: Ana Luiza de Jesus da Costa | FEUSP 

 
Os professores da Faculdade de Educação da USP Carlota Boto, Jaime 
Cordeiro, José Sérgio Fonseca de Carvalho e Waldir Cauvilla falam da 
presença dos pensadores da Antiguidade Clássica em sua formação e 
em seu percurso acadêmico. Essa mesa-redonda se integra às 
celebrações do cinquentenário da FEUSP. 
 

30.05, quinta-feira 
 

14h – 16h30 
 

Duas versões clássicas da liberdade e suas implicações no 
campo da ação política 

 
Fabio de Barros Silva | UFSJ 

Coordenação: Cauê Cardoso Polla | FEUSP 
 
Pretende-se discutir a clássica distinção entre “liberdade dos antigos” 
e “liberdade dos modernos” estabelecida por Benjamin Constant 
(1767-1830) e suas repercussões no pensamento político de dois 
outros autores importantes no campo da filosofia política, a saber, 
John Stuart Mill (1806-1873) e Isaiah Berlin (1909-1997). Espera-se, 
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com isso, oferecer elementos que nos permitam refletir acerca da 
necessidade e dos limites da ação política no mundo contemporâneo. 

 
20h – 22h 

 
Isegoria e parrhesia: liberdade de fala e falar livremente. Duas 
práticas e dois conceitos entre democracia e filosofia nos V-IV 

séculos antes de Cristo. 
 

Silvio Marino | Università degli Studi di Napoli, UnB 
Coordenação: Alessandra Carbonero Lima | UFBA 

 
Na antiga Grécia foram “inventadas” a democracia e a filosofia. Mas 
como se deu isso? O que funda a prática democrática e a filosofia, no 
sentido socrático-platônico, ao mesmo tempo? Ambas têm origem na 
liberdade, mas, como se sabe, liberdade diz-se de muitas maneiras. É 
célebre a fórmula com a qual o arauto abria o debate na ekklesia, na 
assembleia composta por todos os cidadãos: “quem quer tomar a 
palavra?” (tis agoreuein bouletai;). O ato de tomar a palavra institui, 
de fato, a politeia (constituição) democrática e coloca-se em oposição 
ao regime tirânico. Este ato é indicado nas fontes como isegoria, ou 
seja “igual direito de falar na assembleia”, de expressar não somente 
opiniões pessoais, mas também – e mais significativamente – de fazer 
propostas, de agir ativamente nas decisões públicas. Todavia, ao lado 
dessa palavra, aparece uma outra palavra que indica a liberdade de 
falar, ou, melhor, o falar livremente: parrhesia. Este termo, de origem 
poética, indica também a liberdade de fala, mas tem um campo 
semântico mais amplo, que inclui o “falar francamente”, “dizer o que 
se pensa”. Nesta última acepção encontram-se este termo e seus 
derivados nos diálogos de Platão, em que – significativamente – não 
há ocorrências do termo isegoria. Podemos dizer que, como a isegoria 
funda a democracia ateniense, assim a parrhesia funda o discurso 
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filosófico no sentido socrático-platônico: o livre perguntar e responder 
dando a razão do que se fala, sem outro fim que não seja a livre 
investigação.Todavia, a liberdade de fala e o falar livremente não estão 
isentos de inimigos em si mesmos: aprofundar estes dois conceitos e 
colocá-los na Atenas dos séculos V e IV antes de Cristo significa 
também entender o debate político e filosófico de onde surgiu a 
imagem – e a idealização - da Grécia clássica que chegou até nós. 

 

https://www.college.columbia.edu/core/sites/core/files/Medea.jpg
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COMUNICAÇÕES 
 

27.05 | segunda-feira| 17h – 19h15 

 
Auditório FEUSP 

 
Resgatando a skholé: Oakeshott e o "lugar de aprendizagem". 

Felipe Zanettini Kantor | mestrando, FEUSP 
[coordenador da mesa] 

 
Qual a relevância do conceito grego de skholé nos dias atuais? Em que 

medida as instituições de ensino proporcionam este tempo isento das 

necessidades contingentes do mundo cotidiano ao receberem seus 

pupilos e iniciá-los em um universo de vozes diferentes que balizaram 

o conhecimento ao longo da história da humanidade? Analisando as 

demandas de uma realidade que cada vez mais relega a educação a 

uma mera ferramenta com finalidades pré-determinadas, o filósofo 

Michael Oakeshott revisita o conceito tão precioso para Platão e seus 

contemporâneos e ressalta a importância de preservarmos as 

instituições de ensino como "lugares distintos", longe dos discursos 

tecnicistas que minam a autonomia do aluno frente ao conhecimento 

que adquire. Lugares que, por estarem protegidos das demandas 

imediatistas e das agendas escusas de seu exterior, possibilitam o 

otium conforme idealizaram seus defensores na Antiguidade, isto é, 

como um tempo livre necessário reservado para o aperfeiçoamento 

daqueles que lá frequentam. Um mergulho descompromissado no 

processo de aprendizagem das linguagens do mundo que constituem 

"a conversa da humanidade" imaginada pelo britânico. A proposta 

oakeshottiana de uma educação liberal coloca o processo de 

aprendizagem como o objetivo final da própria experiência 
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educacional, pois é somente através da participação na conversa com 

os grandes nomes que contribuíram para o conhecimento humano é 

que o aluno pode de fato tornar-se livre. E, para que isto ocorra 

adequadamente, deve-se reavivar o sentido original da skholé. 

 
William H. Kilpatrick e a contribuição do pensamento clássico grego 

para a formação da individualidade. 
Luis Fernando Gotarde | mestrando, FEUSP 

 
William Heard Kilpatrick lecionou história e filosofia da educação na 

Universidade de Columbia, Estados Unidos, entre 1911 e 1937. Seu 

pensamento educacional embasa-se no pragmatismo e na vertente 

educacional do progressivismo americano. Sua identidade enquanto 

pensador educacional fora marcada principalmente com a publicação 

de O método de projeto, em 1918. Aproximadamente duas décadas 

depois, e apropriando-se do pensamento de George Herbert Mead, 

Kilpatrick defenderia na obra Individualidade e Jas: um estudo sobre o 

processo eu-outro a tese de que a individualidade, como concebida no 

século 20, é necessariamente um produto de uma extensa série de 

passos históricos, entre os quais está o desenvolvimento da linguagem, 

do pensamento crítico e do método experimental. Esses passos 

somente foram possíveis em função do desenvolvimento da noção-

composta self-other. Ao elaborar uma arqueologia dessa noção, 

Kilpatrick busca abordar o desenvolvimento da individualidade por 

meio da contraposição de seus planos micro, onto, filo e 

sóciogenéticos. Em certo momento do texto, ao enfatizar os dois 

últimos planos,  o autor descreve o quão determinante fora o 

pensamento clássico grego para o desenvolvimento de padrões 

culturais que possibilitariam um importante movimento de 

autoanálise não somente para essa civilização como também para 

civilizações posteriores. Assim, fruto principalmente do contato com 
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outros povos contemporâneos durante as guerras e a expansão 

territorial, o alto nível de elaboração intelectual vislumbrado pelos 

gregos possibilitou não somente o surgimento de perguntas 

metafísicas fundamentais como também possibilitou, séculos depois, 

o rompimento dessa mesma tradição por Galileu e pelo método 

experimental. Vale ressaltar que para Kilpatrick, esse método, o 

experimental, é a base segura a partir da qual a educação e a cultura 

devem erigir-se para o desenvolvimento do modo de vida 

democrático. 

O diálogo como prática contemplativa na tradição dos exercícios 
espirituais e na abordagem de David Bohm. 

Renata Cueto de Souza | mestranda, FEUSP 
 
Embora a dialogicidade tenha sido reputada a característica 

fundamental da vida humana, a prática desimpedida e plena do 

diálogo só pode ser considerada de fato em sociedades que assegurem 

o exercício do livre pensar e do livre falar. Isto pode ajudar a explicar o 

grande interesse pelo estudo do diálogo nas sociedades ocidentais, 

marcadamente entre meados do século XX e dos anos de 1990, e mais 

recentemente, quando se assistiu a uma acentuada proliferação de 

diferentes empregos e interpretações deste termo em várias 

disciplinas. No caso particular da educação, o diálogo adquiriu status 

de excelência para o ensino e a aprendizagem, inicialmente por conta 

da herança dos diálogos de Platão, que descrevem o método socrático, 

e posteriormente com Paulo Freire, que inaugurou a pedagogia 

dialógica. Atualmente, esta situação de prestígio do diálogo vem sendo 

contestada, indicando-se que ele é suscetível de levar a resultados 

opostos àqueles a que se propõe. Neste cenário atravessado pela 

fragmentação da teoria e prática do diálogo, por um lado, e pela aguda 

crítica à sua canonização como ideal pedagógico, por outro, nosso 
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objetivo é examinar o diálogo a partir de sua compreensão como 

prática contemplativa, caracterizada pelo cultivo da atenção, 

concentração, presença e sabedoria. Para isto, apresentaremos o 

diálogo no contexto de duas abordagens contemplativas distintas: a 

tradição da filosofia como modo de vida da Antiguidade clássica, na 

perspectiva de Pierre Hadot, em que o diálogo é compreendido como 

um exercício espiritual; e a tradição do diálogo bohmiano, inaugurada 

por David Bohm, sob influência de Jiddu Krishnamurti. Separadas entre 

si pelo tempo, espaço, por seus quadros conceituais e por sua própria 

maneira de estruturar a prática dialógica em si, tais abordagens, 

contudo, se aproximam pela importância conferida à reciprocidade 

fundamental entre trabalho individual e grupal e pelo ideal de 

transformação dos modos de se ver e se estar no mundo. 

 
Bergson em Aristóteles – ou o duplo lugar de ator na tragédia grega. 

Paulo Jorge Barreira Leandro | mestre, UFPB 
 
A filosofia de Henri Bergson, surge justamente perscrutando o real 
naquilo que lhe cabe, ou seja, sua própria realidade. Assim, Bergson 
realiza seu trabalho com o espaço ou o que chamamos 
aristotelicamente de lugar, dentro do que é próprio de seus limites 
métricos, ordenado.  Porém, ao analisar o conceito de lugar em 
Aristóteles, o filósofo empreende um duplo conceito de lugar, pelo 
simples, mas não superficial fato de que à experiência do lugar 
enquanto espaço-matéria, simbólico e social, excede-se outra 
experiência – do não-lugar – no próprio interior da pessoa. Essa noção 
do lugar e seu duplo, ou seja, como experiência exterior e interior, é o 
que se busca caracterizar aqui como o duplo lugar de ator. Pois a partir 
da descrição fenomenológica de tempo-duração e tempo-espaço, 
interior-exterior, se aborda neste trabalho, o avanço de Bergson em 
relação a Aristóteles, escalonamos a experiência para a realidade 
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estética da tragédia grega tendo como eixo base de lugar, não mais o 
social e o ator circunscrito nele, mas sim a experiência próprio do ator 
que se constrói como teatro de ator, como um duplo em si mesmo, ou 
seja, é ele quem define o lugar da ação cênica, bem como, engendra 
em si, no seu interior. A experiência do avesso do lugar. O não-lugar 
que em Bergson é o lugar da presença interior. Deste modo, investimos 
o ator da tragédia grega, caracterizado na obra Poética de Aristóteles, 
como possuidor de um lugar sob chave socioespacial, para expandir, 
segundo Bergson em seu Ensaio e em sua tese latina Sobre o lugar em 
Aristóteles, um mesmo ator, agora, dotado de uma dupla experiência 
trágica: a do lugar exterior, socioespacial e a do não-lugar interior, 
sócio-temporal. Assim, podermos conceber a experiência do lugar de 
ator na tragédia não mais somente sob a chave do espaço, mas 
também conceber esta experiência do lugar sob a chave do tempo, o 
seja, temos então como tese do trabalho presente: o duplo lugar de 
ator 

 
Hall – 2º.  andar 
Biblioteca FEUSP 

 
Liberdade, cidadania e educação em Aristóteles na Política. 

Samira da Silva Cerqueira | mestranda, FEUSP 
 
O presente estudo tem como objetivo explorar sucintamente as 

concepções de Aristóteles sobre liberdade, cidadania e educação, mais 

especificamente expostas em sua obra, Política, em particular nos 

livros III, VII e VIII. Para Aristóteles, a liberdade era a incorporação do 

indivíduo na sociedade. Livre é aquilo que é causa de si próprio, que é 

agente ativo dos acontecimentos acerca dos quais atua de modo 

autônomo e racional. À vista disso, o homem age livremente quando 

está de acordo com a razão e é através da educação que esse homem 

alcançará a racionalidade necessária para a vida política, sendo 
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formado, portanto, para a prática da vida pública. Como sabemos, para 

Aristóteles, o homem é o zoon politikon ζῷον πολῑτῐκόν, e, como tal, é 

na pólis que ele se faz soberano em sua essência. Dessa forma, a 

educação é um fator indispensável na formação dos homens livres que 

conduzirão a pólis, pois é nela que o homem se realiza por excelência, 

dessa forma, a paideia e a pólis estão intimamente interligadas no 

pensamento político aristotélico. Cidadania e educação são, para 

Aristóteles, partes distintivas no desenvolvimento daquilo que o 

homem tem em si em potência, que é o de ser um animal político, por 

conseguinte, a pólis é o espaço onde o homem se realiza de modo 

pleno, no espaço ético-político, cumprindo a sua finalidade como ser. 

Cidadão, portanto, é o homem que tem o tempo livre para se dedicar 

ao cultivo do espírito, homens bons que, por conseguinte, desfrutam 

da liberdade e participam da pólis ativamente de modo ético e 

organicista. 

 
As consequências políticas do amor (philia) entre Odisseu e 

Penélope. 
Maria Augusta da Silva | graduada, USJT 

 
O termo philia, normalmente traduzido por amizade, foi abordado por 

diversos autores na Antiguidade. Desde Homero à Cícero, é possível 

identificar o uso o termo tanto para classificar certas relações 

interpessoais entre amigos e/ou amantes quanto relações públicas, ou 

seja, políticas. Na Odisseia, o comportamento e atitudes do casal-rei 

de Ítaca (Odisseu e Penélope) indicam que o sentimento que movia as 

ações do casal em busca pelo reencontro é philia. Considerando tal 

relação sob esse aspecto podemos encontrar, além da relação pautada 

no amor (philia) que um nutria pelo outro enquanto indivíduos, 

também o aspecto político desse amor (philia) a partir da posição de 

poder que o casal se encontrava. Philia é essencial para as relações 
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políticas como propõe Aristóteles na Ética Nicomaqueia e Cícero no 

Tratado da Amizade. Entender o papel da amizade nas relações 

interpessoais e políticas é importante para a atualidade na medida que 

em um mundo globalizado e capitalista, a sobrevivência isolada se 

mostra impossível.  

 
Liberdade e Censura em Atenas: os processos contra Protágoras e 

Sócrates. 
Bruno Drummond Mello e Silva | doutorando, FEUSP 

[coordenador da mesa] 
 
Embora estivesse definida dentro do estreito conceito de cidadania, 
pode-se dizer que a liberdade, e especialmente a liberdade política, 
entendida como um valor coletivo, citadino, tem suas raízes ocidentais 
fincadas na história política de Atenas. Mas o regime que permitiu ao 
cidadão falar e participar livremente nas assembleias, e que se 
orgulhava de ser o epicentro da cultura grega, foi também o regime 
que se esforçou por calar vozes, a seu juízo, demasiadamente 
dissonantes, fossem elas atenienses ou estrangeiras. Nesse contexto, 
o objetivo desta comunicação consiste em refletir sobre o conceito de 
“liberdade da palavra”, a que os atenienses chamaram de parrhesía, a 
partir de dois casos exemplares de censura: Protágoras de Abdera e 
Sócrates, apontando em que medida esses personagens, registrados 
na obra de Platão como símbolos do antagonismo radical entre a 
sofística e a filosofia, caíram de modo semelhante em razão da 
repercussão pública das teses que defendiam. Um filósofo e um 
sofista, um estrangeiro e um ateniense, ambos acusados de 
impiedade; ambos, fundamentalmente, educadores, condenados 
direta ou indiretamente por perverter os costumes da cidade. O 
primeiro foi processado pelo teor de um de seus livros, o segundo, não 
havendo produzido obra escrita, foi levado ao tribunal pelo que dizia 
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abertamente, em praça pública. Em ambos os casos, ressalta a delicada 
relação entre a cidade e o livre exercício do pensamento e da palavra. 
 
 

 
28.05 | terça-feira | 17h – 19h15 

 

Auditório FEUSP 
 

A adaptação dos clássicos para o público infantil: Monteiro Lobato e a 
sua releitura de Os doze trabalhos de Hércules. 
Wagner Pinheiro da Cruz | graduando, UFMS 

 
O objetivo do presente trabalho é mostrar o modo como o escritor 
paulista Monteiro Lobato desenvolveu a releitura acerca de Hércules, 
um dos maiores heróis da mitologia grega. Para tanto, realizamos uma 
pesquisa de caráter exploratória na obra lançada pelo autor, intitulada 
Os doze trabalhos de Hércules (1944), para evidenciarmos o modo 
como Lobato conduziu a apresentação da mitologia grega para as 
crianças em sua produção. Tal motivação nos surgiu durante a 
elaboração do trabalho de conclusão do curso de graduação, no qual 
analisando as obras infantis de Lobato, observamos que o mesmo, em 
vários títulos que compõem a coletânea “Sitio do Pica-Pau Amarelo”, 
tece diversos comentários positivos à Grécia antiga, até torná-la como 
ambiente protagonista das aventuras de suas personagens no volume 
O Minotauro (1939) e na publicação que é objeto de estudo desse 
trabalho. Assim, como aporte teórico, nos amparamos nos trabalhos 
de Gregory Oliveira Neres (2017) e Maíra Gonçalves Lacerda (2017), 
que nos revelam que as adaptações dos grandes clássicos da literatura 
mundial para as crianças facilitam a leitura e o entendimento dos 
leitores mirins, o que pode levá-los a procurar conhecer a versão 
original da obra, quando tornarem- se leitores com mais experiência. 
Desse modo, tal investigação nos permitiu concluir que a adaptação de 
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Lobato foi totalmente construída à luz de uma proposta pedagógica, 
valendo-se de uma linguagem de fácil compreensão, adequada aos 
pequenos leitores em formação, sem comprometer o enredo original 
do mito narrado. Também é plausível dizermos, que em nossa 
compreensão, Lobato volta- se à mitologia grega como uma espécie de 
herança cultural que deve ser repassada ao público infanto-juvenil. 
 

Da Paidéia à Bildung: debate entre o teatro clássico e o moderno na 
obra de Goethe. 

Vinicius Canhoto | doutor, UNIFESP 
[coordenador da mesa] 

 
A comunicação irá tratar da polêmica entre as influências gregas e 

francesas na cultura alemã descritas no romance de formação 

(Bildungsroman) Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, 

de Goethe. Nesta obra, o autor apresenta o cenário cultural germânico 

do período final do século XVII, anterior à Revolução Francesa, às 

portas da Aufklärung kantiana, que viveu efervescente e fecundo 

debate cultural formulado a partir das influências da tradição do teatro 

clássico grego, seguindo o cânone poético aristotélico, atualizado pelo 

teatro francês e a tentativa de criação de um genuíno teatro nacional, 

que fosse contraposto aos valores aristocráticos do despotismo 

esclarecido e representasse as novas aspirações de formação humana 

da burguesia e da classe média emergente. Neste contexto, há o 

nascimento do primeiro romantismo (Sturm und Drang) e do 

classicismo alemão como a busca de uma identidade germânica 

construída por meio da arte, que cultivava suas raízes em duas origens 

históricas distintas: a cultura grega e a cultura medieval nórdica. Além 

disso, havia a busca da criação de uma Bildung que fosse ao mesmo 

tempo correspondente da tradição cristã medieval da Imago Dei e 

da Paidéia grega. Foi sob estas diversas influências que os intelectuais 
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alemães olharam para a cultura clássica grega e adotaram o lema de 

"imitar os maiores para se tornarem inimitáveis". 

 

 

A citação isolada do clássico, um paradigma limitante. 
Armando Silva Lima | graduado, FEUSP 

 

A citação de célebres autores é muito evidenciada no mundo 

acadêmico, principalmente no ambiente das ciências humanas, em 

que se tornou inescapável o efeito de alusão ao passado. Cita-se em 

busca de aceitação, cita-se motivado pelo embelezamento textual, 

cita-se como forma de respeito à tradição, cita-se para angariar notas. 

Independentemente de motivos honoríficos ou pragmáticos, autores 

clássicos possuem determinada capacidade de permanência simbólica, 

a qual justifica o seu reconhecimento, uma vez que no passado, no 

presente e no futuro, conseguem romper com o valor momentâneo do 

tempo, de modo a resguardar sempre uma resposta inédita a uma 

geração atual. Esse fato pode ser considerado o maior legado da 

educação ocidental proporcionado pela ideia de παράδειγμα – uma 

noção de confiança que possibilita ao indivíduo conhecer por 

intermédio do mais velho, o verdadeiro arcabouço cultural da 

sociedade, tal como foi no período homérico, em que tal noção foi 

sintetizada na figura do mestre Fênix perante Aquiles. Contudo, uma 

outra particularidade da sociedade grega concentrava-se em exercer 

uma crítica à própria tradição, cujo exemplo notório é Platão, que, 

mesmo reconhecendo Homero como educador de toda Hélade, não se 

furtou a exercer um julgamento em oposição à poesia. Ao dar um salto 

temporal, é possível perceber que outros pensadores romperam com 

a tradição de seu contexto: Marx rompe com Hegel; Sartre rompe com 

Camus; João Cabral de Melo Neto rompe com a imagem do poeta 

inspirado; enfim, apesar de os motivos serem diferentes, os exemplos 
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mencionados favorecem a realização de uma observação, qual seja, 

que a interrupção da tradição não significa a sua extinção. Partindo 

desse parâmetro, o objetivo da comunicação é refletir se a ação de 

citar frequentemente grandes autores, concordando passivamente 

com todos os ideais, auxilia ou prejudica no momento de se interpretar 

um texto modelar. 

 
O poeta como educador e a salvação da cidade em Rãs de Aristófanes. 

Félix Jácome | pós-doutorando, FFLCH-USP 
 

Rãs de Aristófanes é uma peça ímpar no acervo da comédia antiga, pois 

desenvolve o que pode ser chamada uma primeira reflexão de crítica 

literária, que leva em conta elementos técnicos da tragédia, como 

prólogo, vocabulário e Coro. Este acento sobre o objeto literário e 

teatral, contudo, é finalmente apresentado por Aristófanes dentro de 

um marco ético que reforça a dependência da literatura em relação ao 

seu valor educacional e cívico. Boa parte dos comentadores desta peça 

encaram o tópico dos conselhos dos poetas dramáticos em relação à 

salvação da cidade, que domina a ação dramática a partir do verso 

1418, como uma adição mais ou menos inorgânica à economia da 

peça, pois teria escassa vinculação com os temas desenvolvidos nos 

primeiros dois terços da ação dramática. Esta comunicação pretende 

reavaliar este tipo de leitura. Será argumentado que o tema da 

salvação da cidade é mais relevante para a compreensão do texto do 

que normalmente se assume. Mais especificamente, este tópico 

mantêm íntima relação com dois momentos cruciais: a parábase 

(versos 687-737) que conclama os atenienses a perdoar os 

conspiradores do golpe oligárquico de 411/410 e o debate formal 

entre Ésquilo e Eurípides sobre quem seria o melhor poeta. No fim,  

Rãs apresenta uma espécie de paradoxo: é extremamente inovativa ao 

elaborar um discurso específico para falar da literatura trágica ao passo 
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que é bastante conservadora ao eleger Ésquilo como melhor poeta, 

haja vista que este representa a poesia tradicional avaliada consoante 

a sua capacidade de ser uma parte integrante da cidade e da educação 

dos cidadãos. 

Hall – 2º.  andar 
Biblioteca FEUSP 

 
O caráter formativo do elenchos no Eutífron. 
Edson da Silva Afonso | doutorando, FEUSP 

[coordenador da mesa] 
 
Os diálogos de juventude de Platão estruturam-se na forma de 

interrogações, investigando uma determinada tese por meio de 

perguntas e respostas. Ao examinar um interlocutor que apresenta 

alguma tese moral, Sócrates pretende conduzi-lo a superar o jogo de 

opiniões para alcançar a verdade ou, pelo menos, livrar-se dos erros. 

No Eutífron, temos um claro exemplo da atividade socrática. O filósofo 

interroga, examina as respostas de seu interlocutor e, por último, 

refuta cada uma das quatro definições de piedade apresentadas pelo 

adivinho. Essa atividade, como sabemos, resulta em certa antipatia por 

parte dos interlocutores do filósofo. Pode-se afirmar que um dos 

principais motivos do processo movido contra Sócrates é justamente o 

ressentimento dos atenienses que tiveram suas reputações colocadas 

em xeque após serem submetidos ao exame socrático. Este trabalho 

tem como finalidade examinar o papel do elenchos no referido diálogo. 

Para tanto, analisaremos a relação entre a terceira definição de 

piedade do adivinho Eutífron – piedade é uma “arte de servir aos 

deuses” – e a célebre passagem da Apologia (30a), na qual Sócrates se 

declara a serviço do deus, tendo como missão convencer seus 

concidadãos a se preocuparem mais com a alma e com a virtude do 
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que com o corpo e com as riquezas. Sublinharemos como Platão se 

serve da dimensão teológica da refutação para criticar os valores 

atenienses. Defenderemos, sobremaneira, que o elenchos tem uma 

carga positiva, que consiste em advertir a respeito da necessidade do 

cuidado da alma. 

Educação em A República de Platão. 
Felipe Queiroz Moraes | graduando, USJT 

 

A presente comunicação abordará algumas questões acerca da 

educação sugerida pelos diálogos platônicos República e Fedro. Nesse 

sentido, discutirei a maneira segundo a qual o poeta e a poesia dos 

séculos V e IV a.C. são elementos centrais da polis ateniense e 

extremamente importantes para a compreensão mais abrangente da 

temática pedagógica em Platão. Quem era o poeta? Qual seu papel na 

sociedade? Por que a poesia educa? De que modo a poesia opera na 

sociedade? Essas são algumas das questões levantadas na busca de 

vislumbrar qual é o cenário que Platão tem diante de si e o porquê sua 

preocupação com a arte poética ocupa tanto espaço em sua obra. 

Contudo, após um olhar mais detido sobre o poeta e a poesia, surgem 

outras questões que se tornam vitais para melhor compreender o 

tema, por exemplo, como a Verdade (aletheia) religiosa se diferencia 

da verdade filosófica e qual seu papel na crítica platônica, como os 

costumes eram entrelaçados com a mítica grega , a relação entre 

memória e música (esta, como forma de memorização da poesia). Por 

fim, tendo como ponto de apoio a crítica platônica sobre a educação 

poética, buscarei compreender a proposta que o filósofo elabora 

acerca da educação baseada na virtude, levando em consideração sua 

teoria sobre a tripartição da alma e, portanto, sinalizando para o fato 

de que de que a perspectiva filosófica platônica em relação ao que, 
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efetivamente, somos, aponta para a crítica da influência negativa que 

a poesia engendra em homens e mulheres. 

Alteridade e Educação no Sofista de Platão: um estudo sobre a 
constituição do outro. 

Wibison Menezes Silva | mestrando, UFPR 
 

No diálogo Sofista de Platão, Sócrates cede o papel de protagonista 

para o misterioso personagem - o “Estrangeiro de Eléia”, que nos 

apresenta a filosofia platônica da alteridade. Segundo Abbagnano 

2003, o termo alteridade tem origem no grego ἔτερος, que significa “o 

outro”, “ser outro”, “colocar-se ou constituir-se como outro”. Sendo 

assim, entende-se alteridade como uma forma de constituir o outro 

pelo/no discurso. Platão, no Sofista, apresenta alteridade como um 

dos cinco gêneros supremos, a saber: “o ser”, “o repouso”, “o 

movimento”, “o mesmo” e “o outro (alteridade)”.  Dessa classificação 

estabelecida, ressalta-se a importância da categoria do “outro”, que é 

considerado como gênero fundante de todos os outros gêneros, por 

possuir uma natureza absolutamente singular (Ducrot, 2009). O 

princípio da alteridade está na dialética do “Estrangeiro de Eléia”, pois 

“Ele” é este ser de alteridade - o não-ser. Nessa perspectiva, assume o 

papel de “mestre”, devida à exigência do jogo dialético-socrático, 

porém, o Estrangeiro é o próprio “aprendiz”.  Desta forma, a alteridade 

se constitui a partir dele, e através de seu discurso transforma o ser de 

seus interlocutores. Portanto, o objetivo desse estudo é conceituar 

alteridade na filosofia de Platão, em especial na obra o Sofista, dentro 

do âmbito da Educação, pois se acredita na possibilidade de que 

Platão, ao longo, de seu trajeto e escrita acadêmica, traz uma 

concepção filosófica da alteridade, que diante de suas discussões com 

seus interlocutores o constituir o outro por meio do discurso se fazia 

presente. Tendo em vista, a aplicação do domínio como potência de 
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comunicação e de ligação na concepção de um novo ser, com base na 

relação entre as Formas e o não-ser como alteridade. Assim, o 

esclarecimento e o conceituar precedente auxiliam a tornar claro o que 

Platão quer dizer com a obscura expressão: “parte da natureza do 

outro” (257d). 

 
 
 

O pedagogo em Platão e Clemente de Alexandria. 
Maria Lenilda Caetano Franca | doutoranda, UFS 

 
Coube ao Pedagogo o essencial da função de educador sobre o plano 

moral, devido à pouca confiança que a sociedade antiga depositava na 

escola e no seu mestre. Platão dedicou extensas meditações acerca do 

papel da educação numa comunidade humana, influenciando 

amplamente o pensamento cristão. A partir desse espectro, o trabalho 

pretende apresentar o pedagogo na Grécia antiga e o pedagogo divino 

concebido nos primeiros séculos do cristianismo, no sentido de 

responder quem foi esse agente e quais características do pedagogo 

configurado em Platão foram conservadas no pedagogo teorizado por 

Clemente de Alexandria. O fio condutor da análise prende-se ao 

aspecto moral do ensinamento veiculado pedagogicamente, tal como 

apresentados nas obras A República, de Platão, e O pedagogo, de 

Clemente. A exegese das obras permite recompor um quadro analítico 

capaz de identificar as continuidades e rupturas entre os dois autores. 

Assim, retomar tal problemática permite-nos verificar o âmbito, o 

plano e o tratamento da proposta educacional platônica e sua herança 

para o modelo cristão, que, em larga medida ainda vislumbra em seus 

horizontes a pergunta pelos princípios e valores que devem orientar 

uma cidade justa. 
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Via Appia 
Cecília Meireles 

 
Pedras não piso, apenas: 
- mas as próprias mãos que aqui as colocaram, 
o suor das frontes e as palavras antigas. 

 
Ruínas não vejo, apenas: 
- mas os mortos que aqui foram guardados, 
com suas coragens e seus medos da vida e da 
morte. 

 
Viver não vivo, apenas: 
- mas de amor envolvo esta brisa e esta poeira, 
eu também futura poeira noutra brisa. 

 
Pois não sou esta, apenas: 
- mas a de cada instante humano, 
em todos os tempos que passaram. E até quando? 

 
In: Poesia completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001, p. 1140 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.falcortravels.com/wp-content/uploads/2017/02/via_appia_em_roma-1500x900.jpg
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29.05 | quarta-feira | 17h – 19h15 
 

Auditório FEUSP 
 

A educação dos jovens entre a confiança e a autoridade: reflexões 
pedagógicas na comédia Os Adelfos de Terêncio. 

Marcello Peres Zanfra | docente, ETEC Dr. Celso Gíglio 
 
A comédia Os Adelfos de Terêncio (160 a.C.) coloca em cena dois 
velhos irmãos que têm modos de vida e de criação dos filhos bem 
diferentes. Dêmea é autoritário, controlador e se orgulha de comandar 
cada atitude de seu filho; Micião é tranquilo e urbanus, e cria o filho 
adotivo – que lhe foi entregue pelo irmão – buscando despertar 
amizade e confiança, sem controlar tudo. A peça explora as diferenças 
e semelhanças que cada escolha pedagógica causou sobre o filho de 
cada um, recorrendo a diversos enganos e quidproquods. Embora lide 
com um tema de grande relevância tanto no passado quanto 
atualmente, Adelfos não é um tratado de filosofia, de modo que não 
vemos uma simples contraposição de posicionamentos pedagógicos 
em estado puro, mas personagens cômicas viciosas que tentam, na 
medida de suas possibilidades e limitações, escolher como conduzir 
seus filhos e lidar com conflitos pessoais. Para entender o final da peça, 
que para muitos é incoerente, é necessário que não esqueçamos, 
justamente, de todos os elementos cômicos que percorrem a 
discussão educacional e que são tratados com a mesma importância 
pelo dramaturgo. O objetivo desta comunicação é explorar como 
Terêncio desenvolve o embate pedagógico entre os irmãos num 
contexto cômico e apontar como o comediógrafo explora o aspecto 
humano que percorre o processo educativo, tornando-o imperfeito e 
imprevisível, mas não ineficaz. 
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A imagem da educação na comédia de Plauto.  
Rafael Alves Encarnação | graduado, UNIESPI 

 
O projeto que se apresenta, pretende através de análises bibliográficas 

analisar as comédias de Tito Mácio Plauto (III-II a.C.) observando as 

representações da educação na Roma e Grécia, sobretudo, na 

Antiguidade. Nesse contexto, como já observado por vários 

especialistas, algumas peças, metaforicamente, apresentam cenas que 

aludem (não raro de modo jocoso) sobre um modelo ideal de 

educação, que envolve não apenas o contexto de aprendizagem 

escolar e de moralidade, como também, situações amorosas, humor 

entre outros gêneros poéticos. Dentre os personagens que participam 

de algumas peças, daremos especial atenção ao personagem: 

paedagogus que na peça Bácchides, é apresentado como figura central 

no qual conduz o comportamento das primeiras instruções à criança, 

e sua relação com a imagem do magister (professor primário). Nesse 

sentido, através das peças plautinas, pretende-se observar e, 

comparar as diferentes atribuições que o paedagogus se apresenta, 

principalmente no que se refere à educação familiar, sendo essa a 

instrução primária. Além disso, pesquisaremos as peças Trinummus, 

Rudens e Mercator, as primeiras por sua tematização da educação 

familiar e a segunda por apresentar a educação escolar como metáfora 

para a aprendizagem do amor. Para melhor compreensão da imagem 

da educação em Plauto, será levado em consideração, referências à 

educação encontradas em autores de períodos posteriores à Roma 

antiga, (como Cícero e Quintiliano), bem como estudiosos modernos 

da História da Educação, que fazem referências as obras plautinas. 
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As vozes femininas do epigrama grego. 
Flávia Vasconcellos Amaral | doutora, FFLCH-USP 

[coordenadora da mesa] 
 
Quando se trata de poesia grega antiga, o mais comum é encontrar o 

nome de Safo como a única mulher a ter composto poesia grega na 

antiguidade. Entretanto, muitos outros nomes de mulheres que 

escreveram na antiguidade – tanto em grego quanto em latim – 

chegaram até nós. Alguns nomes sobreviveram ao tempo 

acompanhados por uma quantidade considerável de fragmentos 

poéticos, como é o caso de Safo, e outros apenas por escassos 

fragmentos, como é o caso de Corina. Em outros casos, temos notícias 

esparsas sobre a escrita feminina em algumas fontes, mas pouco 

chegou até os dias de hoje. Apesar de tal cenário aparentemente 

desprovido das vozes femininas para um olhar desatento, há quatro 

mulheres que compuseram epigramas que chegaram até os dias atuais 

e que merecem ter seus nomes no mesmo rol de Safo. Essas 

epigramatistas compuseram poemas que são a prova de que a voz 

feminina continuou tendo seu espaço desde o período arcaico e se 

consolidou no período helenístico, como a alusão a eles e a admiração 

que eles causavam em epigramas escritos por outros epigramatistas 

homens também atestam. O objetivo desta comunicação, portanto, é 

trazer Mero, Anite, Erina e Nossis e seus epigramas para a discussão 

sobre as vozes femininas dentro da poesia grega sob a perspectiva do 

gênero epigramático. Assim, a comunicação pretende, mesmo tendo 

caráter introdutório por ser fruto de estágio inicial da pesquisa de pós-

doutorado da autora, apresentar as epigramatistas e excertos de seus 

poemas no intuito de esboçar como as vozes femininas se expressam 

no epigrama grego antigo. 
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Humor e lugar de fala: discutindo temas polêmicos de modo cômico em 
textos escolares antigos. 

Barbara da Costa e Silva | doutoranda, FFLCH-USP 
 

Nas escolas de retórica imperiais, os alunos aprendiam a arte do falar 

por meio de exercícios conhecidos como declamações. As 

declamações supérstites, tanto gregas quanto latinas, destacam-se por 

seu teor marcadamente cômico. Há, como pretendemos mostrar, um 

uso recorrente e consistente de elementos retirados das comédias 

clássicas, especialmente de comédias dos períodos mais tardios (mese 

e nea) nesses textos. Nessa comunicação, traremos exemplos dessas 

apropriações cômicas em declamações escolares e discutiremos o 

valor do humor no contexto performático e histórico desses textos. 

Temos como objetivo ressaltar que o humor pode ser uma forma de 

velar a discussão de temas polêmicos, como o patriarcado das famílias 

antigas, de modo satírico e engajado. 

 

Hall – 2º.  andar 
Biblioteca FEUSP 

 
O ritmo dos antigos: música e poética da antiguidade clássica nas 

leituras e escritos do modernista Mário de Andrade. 
Maurício de Carvalho Teixeira | docente, FPA 

 
Esta comunicação busca destacar a visão de Mário de Andrade sobre a 
antiguidade e a relevância que ele atribui ao ritmo na arte musical e na 
arte poética do período. Para tanto, o argumento parte do conceito de 
prosódia usado, por exemplo, por Leo Spitzer. Deste modo, é 
destacada a ideia de que as palavras são dotadas de conotações tanto 
racionais como irracionais, tendo significados verbais e sonoros. A 
presente argumentação mostrará o leitor Mário de Andrade em sua 
busca por referências da antiguidade clássica na historiografia musical, 
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na musicologia ou na discussão literária sobre o aspecto cantado da 
poesia greco-latina. O autor em questão possuía uma grande 
biblioteca, hoje pertencente ao Instituto de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo, assim como um vasto acervo de 
manuscritos, contendo anotações de leitura e estudos inéditos. Pela 
moderna tecnologia dos fonógrafos nos anos 1920, ele chegou a 
escutar as primeiras gravações em disco de registros musicais da 
antiguidade e nos dá indícios dessa audição. Ao final desta exposição, 
serão analisados documentos relacionados com as hipóteses 
apresentadas, tais como: trechos de livros escritos por Mário de 
Andrade, onde sua teoria sobre o ritmo na antiguidade é apresentada, 
e manuscritos do autor que revelam leituras e ideias sobre a questão 
rítmica nos processos criativos de poesia e de música cantada. 

 
Agostinho, Música e Amor - aprendizagens de corpo e alma. 

Paulo Jorge Barreira Leandro | mestre, UFPB 
[coordenador da mesa] 

 
Agostinho pode ser considerado tanto um filósofo da antiguidade 

tardia como um filósofo iniciador da Idade Média. Os especialistas no 

assunto são díspares em afirmar tais certezas não havendo assim uma 

linha fixa para se tratar de Agostinho. Esta dupla dimensão de 

Agostinho se estende à sua própria vida intelectual que é marcada por 

um intenso pensamento platônico-aristotélico, bem como, 

neoplatônico, mais precisamente de Plotino. Essa forte influência 

filosófica somada à perscrutação bíblica gerou inovações em seu 

pensamento produzindo o novo que, ao mesmo tempo que dominava 

a poesia, a filosofia e a música grega lançava-se em outro terreno, 

romano, onde não se sabia antecipadamente o que viria a ser.   Nesse 

sentido, Agostinho se coloca no dever filosófico de produzir uma obra 

sobre Música, donde pudesse relacionar música, filosofia e poesia em 

nova chave – o Amor. Assim, o filósofo elabora um verdadeiro tratado 
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pedagógico que relaciona técnica (como)- ética (para quê) - metafísica 

(por quê) na importância da aprendizagem do artista, no caso, o 

músico.   Definindo a música como ciência do bem modular, Agostinho 

adentra a poesia grega, sua métrica, seu ritmo e seu verso (à guisa de 

Pitágoras, Aristóteles e Aristóxeno de Geraza) para assim, definindo as 

bases estruturais da duração poética perpassar um verdadeiro esboço 

das sensações corpóreas e do movimento durável dessas mesmas 

sensações na memória, para no âmbito do domínio da alma, 

compreender a passagem do prazer sensório ao amor divino. A 

importância deste estudo reside em apresentar como um autor que se 

encontra entre mundos, produz uma filosofia que ao mesmo tempo 

concebe firmemente o passado, cola-se no presente e indica um futuro 

próximo, marcando assim, uma filosofia das tensões, inventiva que 

toma a poesia e a música sob forte presença corpórea, sob a chave do 

prazer, mas que impulsionado pela  presença da alma, realiza um giro 

estético na chave ético-metafísica do Amor. 

A escrita como atributo feminino na Etrúria. 
Nancy Maria Antonieta Braga Bomentre | mestre, UNIFESP 

 
Nas últimas décadas, pesquisas arqueológicas em territórios de 

domínio etrusco têm esbarrado em vestígios que apontam para o 

entendimento que a escrita e a perpetuação deste código de 

comunicação era atributo das mulheres etruscas. Como não é possível 

estabelecer a exclusividade das mulheres nesta atribuição, pode-se, ao 

menos, inferir que a escrita era também de competência destas. 

Considerada ainda indecifrável, ao menos nos poucos textos longos 

que restaram, da escrita etrusca pode-se compreender registros 

dispostos em ambiente funerário, inscrições em estelas ou objetos de 

devoção. Nesta presente comunicação, buscaremos abordar o 
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domínio da escrita e da transmissão da linguagem por códigos gráficos 

pelas etruscas e ainda a questão do matronímico em sua sociedade. 

 
 
 

30.05 | quinta-feira | 17h – 19h15 
 

Auditório FEUSP 
 

Logoi kaloi, o método da aprendizagem no Simpósio de Platão  (Smp. 
210a-212b). 

Nicola Stefano Galgano | pós-doutorando, FFLCH-USP 
 
Em Smp. 210a, Diotima resolve ensinar a Sócrates os altos mistérios do 
amor. Começa então um discurso que é uma das mais belas passagens 
da inteira obra platônica. Ela ensina como alcançar, passo a passo, o 
Belo em si, ou seja, como entrar no mundo das ideias e contemplar a 
pura ideia de Belo. Nessa “stairway to heaven” ele deve proceder por 
graus, primeiro amando um único corpo, depois muitos corpos, depois 
uma alma, depois as almas e assim por diante até o topo. A descrição 
tem o caráter geral de um desejo crescente por todas as coisas. Porém, 
desde a primeira etapa, o amor para um único corpo, Platão nos alerta 
de uma tarefa que deve acompanhar o processo: “Ele deveria amar um 
corpo e gerar ali palavras bonitas” (ἑνὸς αὐτὸν σώματος ἐρᾶν καὶ 
ἐνταῦθα γεννᾶν λόγους καλούς). O que são essas ‘palavras bonitas’ 
(ou ‘discursos bonitos’, logoi kaloi)? O texto apresenta algumas 
reflexões sobre isso. (1) Primeiro, o fato que quanto a eros, somente o 
gênero humano é capaz de gerar discursos bonitos; dizer palavras 
bonitas faz parte de nossas vidas e deveria governá-la. (2) Depois, 
como sabemos de outras passagens da obra platônica, kalos logos 
significa aquele tipo de fala governado por uma ordem interna, isto é 
a ordem da razão, pela qual uma fala se torna um argumento racional, 
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um raciocínio. Esse sentido liga o amor à razão, muito diferente de 
nossa compreensão comum, que liga o amor ao irracional. (3) Por fim, 
há uma ligação entre amor, razão e conhecimento do mundo, porque 
o processo ‘amor para um corpo (e gradualmente, para todas as 
coisas)’- ‘palavras bonitas’ é o método que conduz ao mais alto 
conhecimento de todas as coisas. Nos primeiros passos, Platão avisa 
que o aprendiz, aqui representado por Sócrates, deveria gerar belos 
discursos orientado por um mestre. Nas etapas mais avançadas o 
discípulo pode não dispor de um mestre e nesse caso ele se torna 
mestre de si mesmo. Mas a indicação é sempre a mesma: no processo 
de visão do belo, do primeiro degrau até o último, o discípulo tem que 
desenvolver belos discursos. Assim, os belos discursos (logoi kaloi) se 
tornam o instrumento principal no caminho de aprendizagem pelo 
amor (eros). Com extraordinária atualidade, Platão nos diz que cabe a 
quem ensina indicar este caminho do amor como método para o 
verdadeiro conhecimento do mundo. 

 
A supressão do diálogo e a catástrofe pedagógica. 

Cristina de Souza Agostini | docente, USJT 
 
Os diálogos platônicos empreendidos por Sócrates e seus 

interlocutores são paradigmáticos para a História da Filosofia e da 

Educação como método que delineia o conhecimento de acordo com 

uma construção na qual o raciocínio se desenvolve a partir da fala e 

escuta recíproca de seus participantes. No entanto, além de método, 

a dialogia define, o filosofar. Ora, tendo como ponto de partida a busca 

pela compreensão do oráculo de Delfos conferido a Querefonte, por 

meio da Pítia, que dizia ser o mais sábio de todos os homens Sócrates, 

o filósofo descalço começa a perfazer a trajetória que culminaria com 

sua condenação à morte, em 399 a.C. De acordo com a Apologia, a fim 

de interpretar a fala apolínea, Sócrates começa a dialogar com aqueles 

que são reputados sábios pela polis ateniense. Assim, a partir de então, 
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toda a estruturação da filosofia socrática desenha-se: o movimento 

constante da pergunta e da resposta para a nova pergunta e nova 

resposta até o momento em que, ou a definição se apresenta, ou o 

beco sem saída impõem-se aos personagens. De um lado, para 

Sócrates, sem diálogo não há filosofia e, nesse sentido, além de 

método, o diálogo é essência do engendramento do saber. De outro 

lado, o gênero trágico apresenta como uma de suas partes 

fundamentais o ágon: etapa em que dois personagens confrontam 

posições diferentes com o intuito de chegar à conclusão acerca da 

plausibilidade de seus argumentos e, assim, convencer o opositor e o 

coro. Desse modo, minha comunicação terá como objetivo, em um 

primeiro momento, discutir se a estrutura agonística da tragédia 

apresenta objetivos diferentes do diálogo socrático para, em um 

segundo momento, tendo como referência o ágon entre Teseu e 

Hipólito na tragédia euripideana, Hipólito, discutir os efeitos nocivos 

que a supressão dialógica empreendida por Teseu em relação ao filho 

bastardo gera, paradoxalmente, trazendo a ruína e a desgraça ao pai 

mítico da democracia ateniense. 

Platão e a educação pelo movimento. 
Cauê Cardoso Polla | docente, FEUSP 

[coordenador da mesa] 
 
A prática do enfaixamento de bebês, que podemos chamar de médico-
pedagógica, foi muito difundida na antiguidade clássica. Ao nasceram, 
eram enfaixados seguindo certos procedimentos determinados, pois 
era perigoso que os moles membros se deformassem. Tratava-se de 
um fazer arriscado, pois mais ou menos pressão, o tecido correto, a 
inclinação correta, tudo isto poderia influenciar no futuro cinético da 
criança. Registros procedimentais da prática encontramos, por 
exemplo em Sorano de Éfeso, médico da época imperial romana, que 
dedica um capítulo inteiro de seu Gynaecologia a prática do 
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enfaixamento. Contudo, é há muitos séculos que esta prática 
remontaria, pois nos indica Hesíodo, em sua Teogonia, que Réia teria 
enfaixado uma pedra (τῷ δὲ σπαργανίσασα μέγαν λίθον), como se 
fosse o bebê Zeus, para entregar a Crono. Este artifício poético permite 
entrever que a prática seria tão comum que até os deuses se 
utilizariam dela. Vestígios líticos no Museu Arqueológico de Creta 
mostram peças votivas de bebês enfaixados com datação entre 2600-
2000 a.C., ainda mais antigas que o registro hesiódico. Não causa 
espanto, assim, que Platão também tenha prestado atenção a tal 
prática em Leis, 789b-d. Na voz do Ateniense, “iremos nos arriscar a 
ser ridicularizados promulgando uma lei segundo a qual (...) a criança, 
ainda tenra, deverá ser modelada como cera e mantida enfaixada até 
os dois anos de idade (καὶ μέχρι δυοῖν ἐτοῖν σπαργανᾶν;)?” Opondo-
se a tal visada estática, o Ateniense diz ser o movimento necessário, e 
para os mais novos, mais movimento ainda. A partir desta constatação, 
meu objetivo é mostrar como a leitura desta crítica pode ser articulada 
com a libertação do prisioneiro da caverna no livro VII da República 
que, antes imóvel, é obrigado a mover-se entre dores. Ao colocar-se 
em movimento e livrar-se dos simulacros antigos, este indivíduo não 
mais conseguiria aceitar as sombras, imóvel como um bebê enfaixado. 
 

Duelo no Fim do Mundo: Civilização Helênica x Barbarismo. O conflito 
entre Jasão e Eetes nas Argonáuticas de Apolônio de Rodes. 

Vinicius Ferreira Barth | doutorando, UFPR 
 
O Livro Terceiro da épica helenística As Argonáuticas narra a chegada 

dos heróis gregos à Cólquida, país nos limites do mundo conhecido, 

para a mítica conquista do velocino de ouro. Jasão, herói que simboliza 

os valores helenísticos da razão e da diplomacia em oposição à força 

bruta, enfrenta os desafios impostos por Eetes, o terrível soberano que 

reina sobre os Colcos, de fala grosseira, temperamento histérico e 

enorme capacidade física, considerado por Medeia, sua própria filha, 

como “selvagem”, de “mente impiedosa” (4.731: βαρύφρονος 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C1&prior=u(lh/enti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=tw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spargani%2Fsasa&la=greek&can=spargani%2Fsasa0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fgan&la=greek&can=me%2Fgan1&prior=spargani/sasa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=li%2Fqon&la=greek&can=li%2Fqon0&prior=me/gan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C14&prior=u(gro/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fxri&la=greek&can=me%2Fxri0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duoi%3Dn&la=greek&can=duoi%3Dn0&prior=me/xri
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29toi%3Dn&la=greek&can=e%29toi%3Dn0&prior=duoi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spargana%3Dn&la=greek&can=spargana%3Dn0&prior=e)toi=n
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Αἰήταο). O que vemos, a partir desse cenário, é a evolução de um plano 

que está baseado nas palavras astutas, através das quais os fins podem 

ser alcançados mesmo quando as qualidades físicas se mostram 

insuficientes. Esta comunicação discutirá os contrastes entre os 

“bárbaros”, de cólera e impaciência sinistra, e a diplomacia “de 

palavras hábeis” de Jasão, e como isso pode, numa visão mais 

abrangente, representar o ideal poético de Apolônio de Rodes no 

contexto da poesia helenística centrada em Alexandria. 

 

Hall – 2º.  andar 
Biblioteca FEUSP 

 
A possibilidade de aquisição de conhecimento: a dikaiosýne no discurso 

Contra os Sofistas de Isócrates. 
Ticiano Curvelo Estrela de Lacerda | docente, UFRJ 

[coordenador da mesa] 
 
Após duras críticas a alguns educadores de sua época (séc. IV a.C.) na 
primeira metade do discurso Contra os Sofistas, o ateniense Isócrates 
(436 a.C. - 338 a.C.) passa a expor brevemente parte de sua doutrina 
pedagógica, abordando certos fundamentos propedêuticos para a 
formação oratória dos jovens atenienses que buscavam sua escola. 
Ainda que de maneira insipiente, já que essa doutrina só seria mais 
bem fundamentada anos depois em grande parte de seus demais 
discursos, o autor nos revela alguns conceitos teóricos de ensino e 
aprendizagem que já são muito significativos para a compreensão de 
sua atividade enquanto professor de (como ele mesmo nomeia) 
filosofia. Todavia, ao final do discurso, após essa breve exposição, 
Isócrates afirma que a justiça não pode ser ensinada, visto que 
nenhuma tékhne seria capaz de infundir temperança em quem é 
naturalmente vil, tal como os sofistas, com relação à virtude moral. 
Nesse sentido, esta comunicação buscará averiguar, ao longo da 
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análise do Contra os Sofistas, por quais razões, segundo Isócrates, não 
há possibilidade de aquisição de determinado conhecimento por 
certos indivíduos, em comparação com outros momentos de sua obra 
que tratam do mesmo tema, e em confronto, sobretudo, a como esse 
debate aparece em parte da obra de seu rival Platão. 
 

Estoicismo antigo e educação: pistas. 
Danilo Costa Nunes Andrade Leite | doutorando, FFLCH-USP 

 
Pouco do que Zenão, Cleantes e Crisipo escreveram sobre educação 
restou. Nesta comunicação gostaríamos de propor uma reflexão a 
respeito do que seria a teoria da educação para o estoicismo antigo. 
Uma primeira pista a seguir, a mais segura, é partir de seus ditos e 
escritos, títulos de obras. Nesse ponto caberá destacar a ênfase do 
estoicismo antigo na unidade entre filosofia em todos os seus ramos e 
a vida e, portanto, do estudo e prática filosóficos como sistema de 
educação e formação integral do ser humano para a distinção entre o 
que é o bem, o mal e o que é indiferente. Essa posição é marcante 
desde o fundador do Pórtico, embora tenha ganhado especial 
destaque com Ariston de Quios, que pretendia concentrar os estudos 
filosóficos sobre a investigação ética. Outras pistas sobre a 
preocupação com a educação se encontram entre as obras de Zenão, 
que teria escrito uma obra “Sobre a Paideia Helênica”, assim como 
Ariston, Herilo e Cleantes se interessaram por temas atinentes à 
formação para a sabedoria, como demonstram os títulos de algumas 
de suas obras: “Protréptico”, “Sobre o treinamento”, “Professor”. Por 
último, pode ser importante para compreender a posição central da 
ética no caminho para a sabedoria, aproximar a escola do Pórtico dos 
seguidores dos cínicos Antístenes e de Diógenes de Sinope, já que 
Crates de Tebas teria sido um dos mestres de Zenão e talvez de 
Cleantes. Os cínicos também acreditavam que a filosofia é um modo 
de vida e guiavam toda as suas ações e reflexões para o cuidado da 
alma, a atitude de contestação aos valores correntes e a firmeza diante 
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das adversidades. Levados todos esses elementos em conta, ficaria 
claro que para o estoicismo antigo a educação, no sentido de formação 
não só intelectual senão total, era muito relevante e os levava a 
observação estrita de suas condutas, pois elas deveriam exprimir a 
razão humana em cada detalhe. 
 

O livre falar de Epicteto. 
Danilo Ulhano Patuti | mestrando, FEUSP 

 
O ensino de Epicteto tem um traço eminentemente político ainda 

pouco estudado. A sua franqueza com relação aos seus alunos é algo 

mais fácil de perceber do que um outro aspecto formativo de seu 

ensino que pretendera desenvolver em seus alunos, a saber, o livre 

pensar, fazer e falar de um ser humano verdadeiramente forte diante 

das situações de sua vida: a integridade de caráter como ação política. 

Para o filósofo, um ser humano forte é aquele ciente de seus princípios 

éticos e virtuoso o suficiente para não os abandonar nunca, mesmo 

nas situações mais difíceis que ameaçam a sua vida caso os princípios 

não sejam transpostos. A pré-concepção sobre o trabalho interior 

propagado pelo estoicismo mascarou a força política dessa tradição. A 

escola de Epicteto pretendeu educar seres humanos fortes na vida, isto 

é, seres capazes de cumprirem com o seu papel social de maneira justa 

e digna, seja qual fosse o seu lugar na sociedade. A disseminação da 

força de seu pensamento desde aquela época e até os dias de hoje se 

encontra menos na franqueza com que falava aos seus alunos, do que 

na nobreza do seu livre falar engendrada por causa da coerência entre 

quem ele era, o que dizia e como vivia, seguindo Sócrates como seu 

modelo de vida. O livre falar de Epicteto estava intrinsecamente 

associado ao seu modo de vida, aos princípios éticos que guiavam as 

suas escolhas e que condicionavam a sua atitude concreta diante da 

vida. Desse modo, o seu ensinamento e a tradição estoica no geral 
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foram responsáveis pela formação moral de muitos daqueles cidadãos 

que, sem temerem repreensões, atuavam politicamente e defendiam 

um governo mais justo. 

https://www.museoarcheologiconapoli.it/wp-content/uploads/2016/08/inv.9058-mosaici-museo-napoli-906x1024.jpg
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Minicurso 
Antígona: mulheres, violência de estado, luto e política (reflexões 

a partir de Judith Butler e Veena Das) 

Fabiana A. A. Jardim | FEUSP 
Jacqueline Moraes Teixeira | FEUSP 

 
O mini-curso tem como principal objetivo introduzir as estudantes e os 
estudantes às leituras de Antígona realizadas por Judith Butler e por 
Veena Das. Além disso, também em diálogo com as preocupações das 
autoras, pensar as relações entre desestabilização das normas e da 
política; as relações entre parentesco, luto, enquadramentos que 
constroem uma vida vivível (e, portanto, passível de luto por ocasião 
de sua perda) e a elaboração subjetiva de experiências de violência 
(não necessariamente empreendidas pelo estado, mas 
contextualizadas em sua produção nas margens). Buscamos 
reconhecer alguns dos ecos contemporâneos da tragédia grega, 
examinando a relação de produção entre estado e gênero a partir de 
movimentos sociais de mulheres, organizados em torno da morte 
violenta dos seus (filhos, irmãos, maridos).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Menander#/media/File:Relief_with_Menander_and_New_Comedy_Masks_-_Princeton_Art_Museum.jpg
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Exercícios cênicos 
 

Antígona, Sófocles. 

Antígona é atemporal. A tragédia de Sófocles faz uma mulher – uma 

menina, na verdade – ter sobre os ombros a tarefa de escolher entre 

dois caminhos, aquele que a lei do Estado obriga, e aquele que parece 

a seus olhos e a seu coração o único bom e justo. É um dilema que 

permanece conosco, e que constantemente se atualiza na história. Ela 

escolhe, e oferece aos leitores da tragédia, desde então, um exemplo 

poderoso e um terrível desafio: quem teria a coragem de Antígona, 

que ousou dizer, afrontando a morte, ter nascido “não para o ódio, 

mas só para o amor”? 

Medeia,  Eurípides. 

Medeia representa um duplo perigo na tragédia que conta sua história: 

ela é estrangeira no mundo grego, ela é mulher em um mundo de 

homens. Mulher poderosa: princesa e mestra das artes mágicas, 

Medeia é uma feiticeira da Cólquida, terra distante dos argumentos e 

das artimanhas discursivas com que os gregos se apraziam. Ela ama 

Jasão e por ele abandona tudo. Mas a força de Medeia – a não-

reconhecida, a subestimada, a humilhada – ensinará a esse lógos 

masculino que ele nem sempre sairá vitorioso. 

https://www.athenswalkingtours.gr/blog/wp-content/uploads/2013/05/Ancient-Greek-Dance.jpg
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Torso 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
  

Torcendo o torso virava o volante da escavadora 
Ao cair da tarde num Setembro do século XX 
Na estrada que vai de Patras para Atenas 

  
Combatia no poente sua beleza helenística 
As massas musculares inchadas pelo esforço 
Construíam o tumulto de clarão e sombra 
Que dobra os corpos dos deuses já perdidos 
Dos frisos do Pérgamo 

  
Pois também no poente onde eu habito 
Os deuses são vencidos 

 

In: Obra poética. Porto: Assírio & Alvim, 2015, p.663 

 

https://www.romaexperience.com/wp-content/uploads/2017/09/romaexperience2.jpg
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