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Entre	  êthos	  e	  eîdos:	  visualidades	  	  	  

Paulo	  Martins	  
	  

O	  Grupo	  de	  Pesquisa	  IAC	  (Imagens	  da	  Antiguidade	  Clássica),	  credenciado	  junto	  ao	  Conselho	  

Nacional	  de	  Pesquisa	  (CNPq)	  e	  junto	  à	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Clássicos	  (SBEC),	  deu	  

início	  às	  suas	  atividades	  em	  2008.	  De	  lá	  para	  cá,	  mais	  de	  uma	  dezena	  de	  jovens	  pesquisadores	  

realizarão	  e	  realizam	  pesquisas	  acerca	  de	  uma	  temática	  ampla:	  visualidades.	  

Pensamos	  visualidades	  não	  só	  como	  hoje	  vemos	  os	  vestígios	  da	  cultura	  material	  do	  “Império	  

Greco-‐romano”	  –	  com	  todo	  o	  respeito	  a	  Paul	  Veyne	  que	  cunhou	  a	  expressão	  –	  	  como	  também	  

todo	  o	  aparato	  textual	  produzido	  por	  esta	  cultura	  capaz	  de	  produzir	  em	  nós,	  seus	  leitores	  

modernos,	  imagens	  mentais	  daquilo	  que	  descrevem,	  observam,	  falam.	  Podemos	  resumir	  nossa	  

atividade	  científica	  basicamente	  a	  partir	  da	  decodificação	  da	  expressão:	  “A	  imagem	  das	  

palavras	  e	  a	  palavra	  das	  imagens”,	  coincidentemente,	  nome	  do	  projeto	  de	  pesquisa	  principal	  

que	  atualmente	  é	  conduzido	  por	  3	  doutorandos	  (Melina,	  Irene	  e	  Cecília),	  5	  mestrandos	  

(Cynthia,	  Henrique,	  Lya,	  Simone	  e	  Rosângela)	  e	  5	  alunos	  de	  IC	  (Gdalva,	  Gustavo,	  Jovana,	  Natália,	  

Natalie	  e	  Mayara).	  	  

Hoje	  nossos	  objetivos	  são:	  a)	  oferecer	  um	  mapeamento	  terminológico-‐conceitual	  das	  práticas	  

artísticas	  plásticas	  e	  pictóricas	  do	  Império	  Greco-‐romano,	  observando	  suas	  especificidades,	  

diferenças	  e	  semelhanças;	  b)	  apresentar	  elenco	  e	  análise	  de	  textos	  gregos	  e	  latinos	  que	  se	  

referenciam	  as	  homologias	  entre	  as	  artes	  visuais	  e	  as	  artes	  letradas;	  	  c)	  trabalhar	  a	  compilação	  

e	  a	  interpretação	  de	  mecanismos	  cognitivos,	  aplicados	  às	  artes	  visuais	  e	  textuais	  que	  se	  

sustentem	  a	  partir	  da	  visualização	  perceptiva	  física	  ou	  anímica	  de	  objetos	  presentes	  ou	  

pressupostos;	  d)	  divulgar	  leitura	  e	  tradução	  de	  textos	  e	  tratados	  que	  pautem	  práticas	  visuais	  

na	  Antiguidade	  grega	  e	  romana;	  e)	  estudar	  a	  descritividade	  e	  a	  narratividade	  ecfrástica	  em	  

chave	  genérica	  diversa	  e,	  alfim,	  produzir	  uma	  reflexão	  acerca	  da	  	  figuração	  discursiva	  histórica	  

e	  poética.	  

Assim,	  tendo	  em	  vista	  essas	  questões,	  observamos	  que	  os	  conceitos	  de	  êthos	  e	  de	  eîdos	  são	  

fundamentais	  aos	  nossos	  trabalhos,	  já	  que	  operam	  de	  forma	  clara	  os	  processos	  de	  visualização	  

nas	  letras	  e	  nas	  artes	  figurativas.	  Afora	  tais	  conceitos	  estarem	  intimamente	  relacionados	  aos	  

mecanismos	  retóricos	  elocutivos	  da	  ékphrasis,	  da	  phantasía	  e	  da	  enárgeia	  e,	  associados,	  sob	  o	  
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ponto	  de	  vista	  plástico-‐pictórico,	  a	  construção	  de	  effigies	  e	  de	  simulacra.	  	  Não	  podemos	  

esquecer	  também	  êthos	  e	  eîdos,	  sob	  a	  perspectiva	  da	  argumentatio,	  são	  importantes	  para	  a	  

consolidação	  da	  credibilidade	  discursiva	  e	  figurativa,	  isto	  é,	  de	  uma	  fides,	  além	  de	  serem	  

essenciais	  para	  a	  constituição	  da	  verossimilhança.	  	  

Assim	  buscamos	  entre	  nossos	  pares	  na	  USP	  e	  fora	  dela	  (UNESP,	  UNICAMP,	  UFRJ,	  UFES),	  

contribuições	  a	  fim	  de	  solidificar	  uma	  posição	  acerca	  dos	  problemas	  que	  envolvem	  a	  

construção	  de	  imagines:	  a)	  nos	  textos	  historiográficos	  como	  é	  o	  caso	  dos	  trabalhos	  sobre	  os	  

quais	  estão	  debruçados	  Cynthia	  Helena	  Dibbern	  (Cornélio	  Nepos	  e	  Tito	  Lívio),	  Henrique	  Verri	  

Fiebig	  (Tácito),	  Gdalva	  Maria	  da	  Conceição	  (Júlio	  Cesar)	  e	  Simone	  D.	  Tonidandel	  (relações	  entre	  

imagem	  e	  poder	  na	  figuração	  feminina);	  b)	  nos	  textos	  doutrinários,	  como	  é	  o	  caso	  da	  pesquisa	  

de	  Melina	  Rodolpho	  acerca	  do	  Tratado	  Latino	  de	  Physiognomnia;	  c)	  nos	  Eikónes	  dos	  Filóstratos	  

que	  é	  o	  cerne	  do	  trabalho	  de	  Rosângela	  	  Amato;	  d)	  na	  figuração	  poética	  do	  Amor	  entre	  os	  

augustanos	  que	  é	  a	  pesquisa	  realizada	  por	  Lya	  V.	  G.	  Serignolli;	  d)	  a	  relação	  entre	  escrita	  e	  

imagem	  como	  realiza	  Irene	  Cristina	  Boschiero.	  

Sempre	  é	  importante	  salientar	  que	  em	  nossos	  colóquios	  também	  há	  a	  preocupação	  com	  

inserção	  dos	  jovens	  pesquisadores	  de	  IC	  na	  discussão	  construída	  pelo	  grupo,	  já	  que	  a	  partir	  

deles	  novas	  gerações	  de	  pesquisa	  têm	  início.	  Esse	  caráter	  incipiente	  dessas	  pesquisas	  de	  

Iniciação	  Científica	  dentro	  de	  um	  grupo	  de	  pesquisa	  não	  pode	  	  supor	  um	  eterno	  recomeço,	  

como	  um	  Sísifo,	  antes	  de	  tudo	  deve	  pressupor	  acúmulo,	  já	  que	  é	  o	  acúmulo	  em	  torno	  de	  

questões	  afins	  é	  o	  fator	  distintivo	  entre	  a	  pesquisa	  individual	  e	  a	  coletiva.	  	  Daí	  a	  importância	  de	  

sua	  participação	  e,	  consequentes	  intervenções	  a	  fim	  de	  alimentar	  não	  só	  sua	  própria	  pesquisa,	  

como	  também	  adequá-‐la	  ao	  resultado	  coletivo.	  

	  

Julho	  de	  2012	  	  	  	  	  	  
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Programação	  
	  

Sala	  266	  –	  Prédio	  de	  Letras	  –	  FFLCH/USP	  

	  

Dia	  25	  de	  Julho	  –	  Manhã	  

• Apresentação	  e	  Abertura	  –	  Paulo	  Martins	  

• O	  êthos	  na	  fisionomia	  -‐	  Melina	  Rodolpho	  

• Interpretações	  biografistas	  da	  poesia	  amorosa	  romana:	  um	  preconceito	  romântico?	  
Autor	  empírico	  e	  persona	  poética	  na	  Roma	  antiga	  -‐	  Paulo	  Sérgio	  Vasconcellos	  

	  

Dia	  25	  de	  Julho	  –	  Tarde	  

• A	  construção	  do	  êthos	  de	  orador	  nas	  sátiras	  de	  Juvenal	  -‐	  Rafael	  Cavalcanti	  do	  Carmo	  

• Êthos:	  apontamentos	  para	  história	  deste	  conceito	  -‐	  Henrique	  F.	  Cairus	  

• Construção	  do	  êthos	  satírico	  em	  Horácio	  	  -‐	  Alexandre	  Pinheiro	  Hasegawa	  

	  

Dia	  26	  de	  Julho	  –	  Manhã	  

• Reflexões	  sobre	  o	  gênero	  biográfico	  e	  imagem	  de	  Aníbal	  em	  Cornélio	  Nepos	  -‐	  Cynthia	  
Helena	  Dibbern	  

• Descrições	  e	  autodescrições	  nas	  polêmicas	  cristãs:	  o	  caso	  Servet	  e	  Calvino	  -‐	  Elaine	  
Cristine	  Sartorelli	  

	  

Dia	  26	  de	  Julho	  –	  Tarde	  

• Êthos	  e	  eîdos	  nas	  imagines	  de	  Lívia	  Drusilla	  e/ou	  Júlia	  Augusta	  -‐	  Simone	  Demboski	  
Tonidandel	  

• Fronésio	  versus	  Selênio:	  a	  meretrix	  plautina	  -‐	  Caroline	  Barbosa	  Faria	  Ferreira	  

• Há	  um	  eîdos	  da	  justiça	  no	  êthos	  formador	  dos	  guardiães?	  -‐	  Adriano	  Machado	  Ribeiro	  

	  

Dia	  27	  de	  Julho	  –	  Manhã	  

• Amor	  no	  epodo	  11	  de	  Horácio	  -‐	  Lya	  Valéria	  Grizzo	  Serignolli	  

• Amar	  ou	  escrever?	  Imagens	  que	  possibilitam	  unir	  os	  dois	  atos	  -‐	  Irene	  Cristina	  Boschiero	  
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• O	  êthos	  poético	  de	  algumas	  imagines	  tibulianas	  -‐	  João	  Batista	  Toledo	  Prado	  

	  

27	  de	  Julho	  -‐	  Tarde	  

• Gênero	  literário	  e	  construção	  de	  êthos	  na	  Germania	  de	  Tácito	  -‐	  Henrique	  Verri	  Fiebig	  

• O	  espelho	  de	  narciso	  -‐	  Rosângela	  Santoro	  de	  Souza	  Amato	  

• Sobre	  os	  Olhos	  (De	  Oculis)	  -‐	  Luiz	  Armando	  Bagolin	  

• Encerramento	  e	  Considerações	  Finais	  –	  Paulo	  Martins	  
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Resumos	  por	  ordem	  de	  apresentação	  

Dia	  25	  de	  Julho	  –	  Manhã	  
	  

O	  êthos	  na	  fisionomia	  

Melina	  Rodolpho	  
IAC/USP	  –	  CAPES	  

Orientador:	  Paulo	  Martins	  
	  

A	  discussão	  a	  respeito	  da	  constituição	  do	  êthos	  permeia	  o	  Tratado	  de	  Fisionomia	  (De	  
Physiognomonia	  Liber),	  uma	  vez	  que	  a	  obra	  discorre	  acerca	  da	  associação	  da	  aparência	  com	  o	  
caráter	  do	  homem.	  Pretende-‐se	  mostrar	  exemplos	  das	  imagens	  estabelecidas	  como	  
correspondentes	  a	  determinados	  tipos,	  dentre	  os	  quais,	  um	  dos	  mais	  mencionados	  é	  o	  do	  
indivíduo	  amoroso.	  Ressalta-‐se	  que	  o	  tratado	  é	  constituído	  por	  um	  grande	  repertório	  de	  
imagens	  que	  não	  se	  limita	  a	  tratar	  de	  características	  humanas,	  mas	  também,	  frequentemente,	  
efetua	  comparações	  com	  animais	  que	  tornam	  tais	  imagens	  mais	  evidentes.	  Verificaremos,	  por	  
fim,	  se	  é	  possível	  identificar	  o	  emprego	  dos	  preceitos	  fisionômicos	  na	  poesia	  ou	  na	  retórica 

	  

	  

Interpretações	  biografistas	  da	  poesia	  amorosa	  romana:	  um	  preconceito	  
romântico?	  Autor	  empírico	  e	  persona	  poética	  na	  Roma	  antiga	  

Paulo	  Sérgio	  Vasconcellos	  
IEL/UNICAMP	  

	  
Certas	  afirmações	  de	  especialistas	  em	  poesia	  latina	  podem	  dar	  a	  impressão	  de	  que	  a	  leitura	  de	  
viés	  biografista,	  hoje	  desprestigiada	  no	  meio	  acadêmico,	  é	  fruto	  de	  influência	  do	  Romantismo.	  
Paul	  Veyne,	  em	  seu	  célebre	  A	  elegia	  erótica	  romana,	  apresenta	  a	  elegia	  como	  uma	  espécie	  de	  
jogo	  em	  que	  "ego",	  em	  cumplicidade	  com	  o	  leitor,	  escarnece	  de	  si	  mesmo	  -‐e	  os	  receptores	  dessa	  
produção	  poética	  estariaam	  conscientes	  do	  caráter	  fictício	  do	  universo	  elegíaco;	  por	  influência	  
do	  Romantismo	  e	  de	  certa	  tradição	  filológica,	  teríamos	  nos	  esquecido	  dessa	  característica	  
básica	  do	  gênero.	  Uma	  pesquisa	  às	  fontes	  antigas,	  porém,	  revela	  algo	  mais	  complexo:	  na	  antiga	  
Roma,	  leituras	  biografistas	  e	  distinção	  entre	  "uita"	  do	  autor	  empírico	  e	  sua	  "ars"	  conviviam	  
lado	  a	  lado.	  Então	  como	  hoje,	  os	  leitores	  podiam,	  sim,	  confundir	  	  autor	  e	  o	  que	  chamamos	  
"persona"	  poética	  -‐e	  isso	  acontecia.	  	  
Pretendemos	  tratar	  da	  poesia	  amorosa	  romana	  em	  primeira	  pessoa	  e	  sua	  recepção	  na	  própria	  
Antiguidade,	  tentando	  compreender	  como,	  muito	  antes	  do	  Romantismo,	  leituras	  de	  viés	  
biografistas	  eram	  comuns	  mesmo	  em	  autores	  como	  Cícero. 
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Dia	  25	  de	  Julho	  -‐	  Tarde	  
A	  construção	  do	  êthos	  de	  orador	  nas	  sátiras	  de	  Juvenal.	  

Rafael	  Cavalcanti	  do	  Carmo	  
UFES	  -‐	  CAPES	  

Orientadora:	  Leni	  Ribeiro	  Leite	  
	  

Diante	  do	  caráter	  marcantemente	  declamatório	  das	  Sátiras	  de	  Juvenal,	  bem	  como	  da	  
associação,	  como	  feita	  por	  João	  Adolfo	  Hansen	  (2011),	  entre	  o	  discurso	  personalizado	  do	  
gênero	  satírico	  e	  uma	  das	  partes	  do	  gênero	  epidítico	  da	  retórica	  –	  a	  saber,	  o	  vitupério	  –	  este	  
trabalho	  pretende	  analisar	  como	  se	  dá	  a	  construção	  da	  persona	  poética	  nas	  Sátiras,	  tendo	  em	  
vista	  o	  modelo	  de	  construção	  do	  êthos	  de	  orador,	  segundo	  proposto	  por	  Cícero	  e	  Quintiliano.	  

	  

Êthos:	  apontamentos	  para	  história	  deste	  conceito	  

Henrique	  F.	  Cairus	  
PROAERA/UFRJ	  –	  PPG	  Letras	  Clássicas/USP	  

	  

O	  trabalho	  visa	  a	  apresentar	  alguns	  elementos	  para	  a	  composição	  da	  história	  do	  conceito	  de	  
êthos	  a	  partir	  da	  contextualização	  do	  emprego	  do	  termo.	  

	  

Construção	  do	  êthos	  satírico	  em	  Horácio	  	  

Alexandre	  Pinheiro	  Hasegawa	  
VerVe/USP	  

	  

Os	  livros,	  fiéis	  companheiros,	  encerram	  muitas	  vezes	  arcanos	  de	  um	  autor.	  O	  satírico	  Horácio,	  
seguidor	  de	  Lucílio,	  declara	  ter	  confiado	  segredos	  às	  suas	  obras	  de	  tal	  modo	  que	  toda	  vida	  
poética,	  da	  infância	  à	  velhice,	  está	  clara,	  como	  pintada	  em	  quadro	  votivo	  (sat.	  2,	  1,	  30-‐34).	  
Embora	  diga	  que	  se	  encontre	  abertamente	  a	  vida	  em	  seus	  escritos,	  a	  nós,	  muito	  distantes	  no	  
tempo,	  às	  vezes	  não	  parece	  tão	  nítida.	  O	  que	  procuraremos	  investigar	  nesta	  fala	  é	  como	  
Horácio	  constrói	  um	  êthos,	  ao	  descrever	  fatos	  de	  sua	  vida,	  que	  são	  adequados	  para	  composição	  
do	  gênero	  satírico,	  que	  justificam	  o	  escrever	  sátiras. 

 

	  Dia	  26	  de	  Julho	  –	  Manhã	  
 

Reflexões sobre o gênero biográfico e imagem de Aníbal em Cornélio Nepos 
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Cynthia	  Helena	  Dibbern	  
IAC/USP – FAPESP 

Orientador:	  Paulo	  Martins	  
 

No início da Vida de Pelópidas, Cornélio Nepos distingue escrita da história e da biografia, dizendo 
que se começar pelo relato dos feitos do comandante, parecerá escrever história e não sua vida; por 
outro lado, afirma que se apenas sumarizar os acontecimentos mais importantes de sua vida não 
conseguirá expressar o quão grande foi Pelópidas. Plutarco, no prefácio das Vidas de Alexandre e 
César, aponta que às vezes pequenas coisas, como uma fala ou gracejo, ressaltam melhor um caráter 
do que o relato de ações como grandes batalhas. Este trabalho visa a refletir sobre os limites entre 
história e bíos, estabelecidos em uma fronteira instável entre a narrativa das res gestae, sobretudo 
eventos políticos e militares, e a descrição que enfoca o êthos do biografado, na qual os feitos devem 
estar a ele subordinados. Tal discussão será pautada pela análise da Vida de Aníbal de Cornélio 
Nepos, última vida do livro Sobre generais estrangeiros, obra alvo de muitas críticas dos estudiosos, 
que apontam que Nepos comete muitos erros cronológicos e generalizações equivocadas, entre 
outros problemas. Mas Nepos não nos parece tão preocupado com o passado e com o rigor da 
historiografia: nas vidas dos generais estrangeiros Nepos parece ressaltar somente aquilo que serve 
de exemplum moral ou diz algo sobre o seu próprio tempo, época de guerra civil e em que a 
República começa a ver seu fim. Desta maneira, Nepos constrói um retrato bastante seletivo e 
“tipológico” de Aníbal, ao louvá-lo por sua força e estratégia e não incluir na narrativa algumas 
ações e aspectos viciosos de seu caráter, fortemente vituperados pela tradição historiográfica 
anterior. 

	  

Descrições e autodescrições nas polêmicas cristãs: o caso Servet e Calvino 

Elaine	  Cristine	  Sartorelli	  
USP/ República das Letras 

 

Esta comunicação tem como meta apontar e comentar as estratégias retóricas usadas por polemistas 
cristãos com vistas à constituição de uma auto-imagem discursiva favorável a si mesmos, ao mesmo 
tempo em que visavam a forjar um êthos negativo para seus adversários. Em outras palavras, vamos 
observar como um polemista cristão descreve a si mesmo e como, por outro lado, descreve seu 
oponente. Comentaremos pois, em suma, os mecanismos da polêmica religiosa: polarizar e excluir; 
identificar-se com uma auctoritas inquestionável em polêmica anterior, reservando para seu 
oponente o papel de “arqui-inimigo”; constituir-se como nuntius de uma verdade, a Verdade, exterior 
ao discurso, da qual ele seria o porta-voz e seu adversário, o inimigo; etc. Uma vez que, no caso das 
polêmicas religiosas cristãs, o orador não se apresenta como autor do discurso, mas apenas como seu 
mensageiro, as ferramentas que ele utiliza para legitimar seu direito à fala são necessariamente 
diferentes daquelas preceituadas pelos rétores da Antiguidade clássica. Interessante observar também 
que o pregador sempre se apresenta como simplex e humilis, “sine tropo et sine sophismate”, 
exatamente como o sermo cristão deve ou alega ser, enquanto o outro, o “falso mestre”, aparece 
sempre identificado com o sofista, ou seja, com aquele que fala para “enfeitiçar” ou “desviar”. 

Como exemplo e ilustração, apresentaremos o caso de uma polêmica da época da Reforma, a 
ocorrida entre Miguel Servet (1511-1553), reformador “radical”, e João Calvino (1509-1559). 
Demonstraremos como cada um descreve a si mesmo e ao outro manejando as mesmas armas 
retóricas de forma especular, e como estão contidas nessas descrições características dos três gêneros 
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segundo a causa (demonstratiuum, deliberatiuum e iudiciale), e como têm propósitos claramente 
persuasivos, na medida em que servem à necessidade de obter a adesão do leitor, a qual deve aqui ser 
também incondicional e absoluta. 

 

Dia	  26	  de	  Julho	  -‐	  Tarde	  
	  

Êthos	  e	  eîdos	  nas	  imagines	  de	  Lívia	  Drusilla	  e/ou	  Júlia	  Augusta.	  

Simone	  Demboski	  Tonidandel	  
IAC/USP-‐	  CAPES	  

Orientador:	  Paulo	  Martins	  
	  

Durante	  o	  período	  imperial,	  inúmeros	  retratos	  de	  Lívia	  Drusilla	  foram	  distribuídos	  por	  toda	  a	  
Roma	  e	  suas	  províncias.	  Notadamente,	  tais	  representações	  buscavam	  expor	  essa	  arte	  visual,	  
levando	  em	  conta	  não	  apenas	  os	  traços	  físicos	  do	  retratado,	  como	  também,	  seu	  êthos.	  Todavia,	  
essa	  ampliação	  da	  imago	  para	  um	  viés	  criteriosamente	  epidítico	  decorreu	  em	  função	  das	  
diferentes	  intencionalidades	  e	  aplicações	  discursivas,	  primordiais	  ao	  novo	  governo.	  Sabe-‐se	  
que,	  desde	  a	  Roma	  republicana,	  conceitos	  miméticos	  foram	  atribuídos	  ao	  termo	  imago,	  os	  quais	  
convergiram	  em	  duas	  vertentes	  distintas	  (distribuídas	  em	  série)	  destinadas	  ao	  âmbito	  privado	  
e	  ao	  público.	  Em	  outras	  palavras,	  a	  plasticidade	  fez-‐se	  necessária	  para	  atender	  uma	  produção	  
em	  massa,	  e	  o	  termo	  effigies	  deixou	  de	  ser	  apenas	  uma	  cópia	  fiel	  do	  modelo	  para	  emular-‐se	  em	  
diferentes	  figurações,	  as	  quais	  foram	  registradas	  em	  interpretações	  miméticas	  aceitas	  como	  
verdadeiras.	  E	  isso	  é	  exatamente	  o	  que	  este	  trabalho	  visa	  demonstrar,	  nos	  retratos	  imagéticos	  
de	  Lívia	  Drusilla	  e/ou	  Júlia	  Augusta.	  

 

Fronésio	  versus	  Selênio:	  a	  meretrix	  plautina	  

Caroline	  Barbosa	  Faria	  Ferreira	  
UFES	  -‐	  FAPES	  

Orientadora:	  Leni	  Ribeiro	  Leite	  
	  

Neste	  trabalho	  analisaremos	  duas	  das	  principais	  meretrizes	  do	  teatro	  plautino,	  Fronésio,	  da	  
peça	  O	  truculento,	  e	  Selênio,	  da	  peça	  Comédia	  da	  cestinha,	  a	  fim	  de	  observar	  como	  essa	  
personagem	  é	  construída	  pelo	  autor.	  Para	  tanto,	  analisaremos	  o	  discurso	  das	  meretrizes	  e	  
também	  as	  falas	  de	  outras	  personagens	  que	  se	  referem	  a	  elas.	  A	  análise	  será	  estruturada	  de	  
acordo	  com	  o	  conceito	  de	  êthos	  discursivo,	  situado	  no	  âmbito	  da	  Análise	  do	  Discurso	  Francesa,	  
desenvolvido	  por	  Dominique	  Maingueneau	  a	  partir	  da	  noção	  de	  êthos	  retórico.	  

	  

Há um eîdos da justiça no êthos formador dos guardiães? 
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Adriano	  Machado	  Ribeiro	  
USP/Letras Clássicas 

 

No livro II da República, insatisfeito com as refutações feitas anteriormente a Trasímaco, Glauco 
retoma a questão sobre a justiça, requerendo de Sócrates que ela seja louvada por si mesma e por 
suas conseqüências. Para tanto, com a ajuda de seu irmão Adimanto, Glauco faz um elogio da 
injustiça, levando ao paroxismo a perspectiva de Trasímaco, a fim de que Sócrates possa melhor 
definir o que é a justiça. Este, por sua vez, inicialmente delineia por letras grandes sua resposta, 
passando a procurar como deve ser a justiça na cidade. Para tanto, apresenta a educação que deve ser 
dada aos guardiães, definindo, por exemplo, como a poesia deve modelar-lhes o êthos. A questão, 
pois, a ser aqui tratada é investigar se, de algum modo, Platão pressupõe presente o eîdos da justiça 
na formação do êthos dos futuros guardiães, já que tal cidade parece estabelecer-se por meio dos 
argumentos apresentados. 

	  

Dia	  27	  de	  Julho	  –	  Manhã	  
	  

Amor	  no	  epodo	  11	  de	  Horácio	  

Lya	  V.	  G.	  Serignolli	  
IAC/USP	  -‐	  FAPESP	  

Orientador:	  Prof.	  Dr.	  Paulo	  Martins	  
	  

No	  epodo	  11,	  Horácio	  diz	  ter	  sido	  atingido	  por	  um	  grave	  Amor,	  o	  que	  acarreta	  modificações	  em	  
seu	  êthos	  e	  em	  sua	  produção	  poética.	  A	  interferência	  de	  um	  deus	  determinando	  ao	  poeta	  os	  
rumos	  de	  sua	  produção	  é	  uma	  das	  principais	  tópicas	  da	  elegia	  romana,	  em	  que	  Amor	  
desempenha	  o	  papel	  de	  veiculador	  de	  preceptivas	  do	  gênero,	  como	  matéria,	  métrica	  e	  
elocução.	  	  

Este	  epodo	  é	  composto	  por	  tópicas	  eróticas	  e	  simposiásticas	  que	  são	  comuns	  aos	  poemas	  de	  
Horácio	  e	  às	  elegias	  augustanas.	  Horácio	  dialoga	  com	  esses	  motivos	  indo	  além	  dos	  limites	  do	  
gênero	  neste	  epodo	  em	  que	  os	  elementos	  iâmbicos	  adquirem	  tons	  variados,	  aproximando-‐se	  
ora	  de	  uma	  ode	  ora	  de	  uma	  elegia. 

Como	  poema	  de	  transição	  entre	  a	  primeira	  e	  a	  segunda	  parte	  do	  livro,	  o	  epodo	  11	  contém	  
alguns	  temas	  que	  recorrem	  em	  outros	  poemas	  da	  coleção,	  entre	  os	  quais	  interessam	  
especialmente	  o	  14	  e	  o	  15.	  Comentarei	  o	  tratamento	  dado	  à	  matéria	  e	  alguns	  aspectos	  da	  
métrica	  e	  da	  elocução	  do	  poema,	  além	  de	  suas	  relações	  editoriais	  com	  outros	  epodos	  eróticos	  
da	  coleção.	  	  

Uma	  vez	  que	  esse	  epodo	  se	  aproxima	  de	  uma	  elegia,	  usarei	  como	  exemplo	  algumas	  passagens	  
de	  elegias	  de	  Propércio,	  cujos	  temas	  demonstram	  certa	  afinidade	  com	  os	  de	  Horácio,	  para,	  
assim,	  evidenciar	  pontos	  de	  contato	  e	  diferenças	  no	  tratamento	  das	  tópicas	  em	  programas	  
poéticos	  distintos.	  
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Amar	  ou	  escrever?	  Imagens	  que	  possibilitam	  unir	  os	  dois	  atos.	  

Irene	  Cristina	  Boschiero	  
IAC/USP	  

Orientador:	  Prof.	  Dr.	  Paulo	  Martins	  
	  

O	  objetivo	  do	  trabalho	  é	  analisar	  algumas	  imagens	  de	  relações	  sexuais	  presentes	  nas	  
Metamorfoses,	  discutindo	  seus	  possíveis	  paralelos	  com	  as	  imagens	  referentes	  ao	  ato	  da	  própria	  
tessitura	  textual.	  

	  

O	  êthos	  poético	  de	  algumas	  imagines	  tibulianas	  

João	  Batista	  Toledo	  Prado	  
UNESP/Araraquara	  

	  

A	  construção	  e	  sugestão	  de	  imagens,	  tenham	  elas	  o	  grau	  de	  vivacidade	  da	  écfrase	  ou	  não,	  é	  
recurso	  profusamente	  utilizado	  em	  quase	  toda	  a	  poesia	  latina,	  por	  conseguinte,	  nem	  mesmo	  
Tibulo,	  em	  sua	  propalada	  concisão	  e	  simplicidade,	  poderia	  ter	  descurado	  elaborar	  “quadros	  de	  
palavras”	  e	  cenas	  verbais	  que	  estabelecessem,	  colaborassem	  ou	  ampliassem	  a	  poeticidade	  de	  
seus	  poemas,	  afinal,	  a	  prisca	  ideia	  enunciada	  por	  Simônides	  de	  que	  “poesia	  é	  pintura	  falante	  e	  
pintura	  é	  poesia	  muda”	  parece	  ter	  sido	  corrente	  na	  Antiguidade	  Clássica,	  e	  o	  ut	  pictura	  poesis	  
horaciano	  é	  talvez	  seu	  mais	  memorável,	  notável	  e	  célebre	  reflexo.	  Notável	  é	  também	  como	  a	  
essa	  percepção	  de	  escritores	  antigos	  homologam-‐se	  de	  modo	  aparentemente	  perfeito	  muitas	  
codificações	  modernas	  da	  mesma	  questão:	  para	  a	  semiótica	  greimasiana,	  por	  exemplo,	  signos	  
figurativos	  são	  transportáveis	  e	  traduzíveis	  por	  qualquer	  língua	  natural,	  porque	  é	  apanágio	  
desse	  –	  e	  apenas	  desse	  –	  sistema	  semiótico	  codificar	  todos	  os	  demais,	  bem	  como	  categorias	  
abstratas	  universais.	  Há	  que	  se	  convir,	  entretanto,	  em	  que	  a	  pintura	  de	  imagens	  verbais	  em	  
poesia	  é	  mais	  um	  expediente	  de	  que	  lança	  mão	  o	  poeta	  para	  criar	  homologias	  entre	  expressão	  e	  
conteúdo,	  destinadas	  a	  lograr	  o	  efeito	  de	  permanência	  da	  mensagem	  poética,	  pela	  
concentração	  de	  sentido	  em	  investimentos	  lexicais	  justos	  e	  concisos,	  ideia	  que	  encontra	  
respaldo	  e	  consecutividade	  na	  de	  que	  “Nenhum	  poema	  jamais	  é	  escrito	  exclusivamente	  para	  
contar	  uma	  história”	  (No	  poem	  is	  ever	  written	  	  for	  its	  story	  line’s	  sake	  only	  [...].	  BRODSKY,	  1986,	  p.	  
47).	  O	  texto	  dessa	  intervenção	  propõe,	  por	  isso,	  fazer	  a	  leitura	  de	  determinadas	  passagens	  de	  
elegias	  tibulianas	  em	  que	  predomina	  a	  construção	  de	  imagens,	  a	  fim	  de	  investigar	  seu	  caráter	  
poético,	  ou	  seja,	  verificar	  como	  o	  plano	  verbal	  lhes	  confere	  certos	  efeitos	  de	  realidade,	  como	  
concretude,	  contraste,	  etc.	  

	  

27	  de	  Julho	  -‐	  Tarde	  
	  

Gênero	  literário	  e	  construção	  de	  êthos	  na	  Germania	  de	  Tácito	  
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Henrique	  Verri	  Fiebig	  
IAC/USP	  –	  FAPESP	  

Orientador:	  Prof.	  Dr.	  Paulo	  Martins	  
	  

	  

A	  Germania	  de	  Públio	  Cornélio	  Tácito	  tem	  sido	  comumente	  definida	  pelos	  comentadores	  
modernos	  como	  uma	  monografia	  etnográfica,	  a	  qual	  algumas	  vezes	  foi	  considerada	  subgênero	  
historiográfico,	  outras	  gênero	  autônomo.	  No	  entanto,	  novas	  teorias	  acerca	  do	  gênero	  literário	  
já	  amplamente	  usadas	  e	  debatidas	  pelos	  estudiosos	  da	  poesia	  antiga	  e	  que	  propõem	  que	  os	  
gêneros	  literários	  antigos	  não	  são	  categorias	  fixas	  e	  estanques,	  mas	  sim	  maleáveis	  e	  abertos	  à	  
inovação,	  adentraram	  os	  mais	  recentes	  trabalhos	  sobre	  historiografia	  antiga	  e	  mostraram	  
novas	  possibilidades	  de	  interpretação	  dos	  textos	  historiográficos	  e	  seus	  afins.	  Desde	  então,	  o	  
gênero	  etnográfico	  vem	  sendo	  considerado	  uma	  variação	  da	  historiografia,	  e	  não	  seu	  
subgênero	  ou	  gênero	  vizinho.	  

Ora,	  somos	  autorizados	  a	  tomar	  a	  Germania	  como	  uma	  obra	  historiográfica	  plena,	  o	  que	  nos	  dá	  
a	  chance	  de	  utilizar	  o	  que	  foi	  escrito	  sobre	  o	  fazer	  dos	  historiadores	  nos	  tratados	  retórico-‐
poéticos	  em	  Grécia	  e	  Roma.	  Sabemos	  que	  em	  Cícero,	  por	  exemplo,	  a	  história	  aparece	  como	  
pertencente	  ao	  gênero	  demonstrativo;	  sabemos	  também	  que	  este	  gênero	  retórico	  lança	  mão,	  
entre	  outras	  coisas,	  da	  descrição	  de	  aspectos	  físicos	  e	  morais	  para	  a	  criação	  de	  um	  êthos	  digno	  
de	  louvor	  eu	  vitupério.	  Assim,	  além	  de	  discutir	  o	  estabelecimento	  genérico	  da	  obra	  em	  questão	  
em	  maior	  pormenor	  e	  a	  aplicação	  nela	  de	  conceitos	  relacionados	  ao	  gênero	  historiográfico	  
presentes	  nos	  tratados	  retórico-‐poéticos	  antigos,	  analisaremos	  em	  nossa	  apresentação	  alguns	  
dos	  elementos	  utilizados	  por	  Tácito	  que	  servem	  para	  construção	  do	  êthos	  dos	  bárbaros	  
germânicos.	  

	  

O	  espelho	  de	  narciso	  

Rosângela	  Santoro	  de	  Souza	  Amato	  
IAC/USP	  –	  FAPESP	  

Orientador:	  Paulo	  Martins	  
	  

O	  mito	  de	  Narciso	  talvez	  seja	  um	  dos	  mais	  conhecidos	  dentre	  os	  que	  nos	  chegaram.	  Ele	  aparece	  
em	  inúmeras	  obras	  literárias,	  pinturas,	  na	  psicanálise,	  cinema,	  música.	  Entrou	  para	  o	  
vocabulário	  cotidiano	  e	  já	  se	  falou	  até	  mesmo	  em	  uma	  “epidemia’	  de	  narcisismo.	  A	  versão	  mais	  
conhecida,	  certamente,	  é	  a	  de	  Ovídio,	  nas	  Metarmofoses.	  	  	  Em	  Imagens	  1,23,	  Filóstrato	  escolhe	  
um	  momento	  apenas	  da	  história	  de	  Narciso	  –	  aquele	  em	  que	  o	  jovem	  se	  vê	  em	  um	  espelho	  
d’água.	  Assim	  como	  Narciso,	  também	  o	  sofista	  é	  captado	  pela	  imagem,	  que	  agora	  é	  dupla,	  pois	  
ele	  vê	  o	  menino	  que	  vê	  a	  si	  mesmo.	  E	  nós,	  por	  outro	  lado,	  somos	  também	  capturados	  pela	  tripla	  
imagem:	  do	  sofista	  que	  vê	  o	  menino	  que	  vê	  	  a	  si	  mesmo.	  	  E	  o	  menino,	  quando	  vê	  a	  si	  mesmo,	  vê	  
a	  si	  mesmo	  no	  ato	  ver,	  pois	  vê	  sua	  imagem	  refletida	  nas	  pupilas	  de	  	  seu	  reflexo.	  	  	  

O	  menino	  é	  capturado	  por	  sua	  beleza,	  sua	  aparência	  e	  mergulha	  na	  imagem-‐reflexo,	  que	  lhe	  
devolve	  o	  olhar	  –	  e	  nesse	  olhar	  aparece	  agora	  seu	  êthos,	  um	  êthos	  amoroso.	  Nesse	  jogo	  de	  
espelhos	  podemos	  ver	  representadas	  	  questões	  relativas	  à	  mimesis	  e	  ao	  encantamento	  
produzido	  pela	  arte.	  
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Sobre os Olhos (De Oculis) 

Luiz	  Armando	  Bagolin	  
USP/IEB 

 

Em De Sculptura (ed.1504) de Pomponio Gaurico há uma breve exposição sobre as disposições e 
medidas (physiognomonica) do homem, pois assim como se conhece o artífice pelas suas 
ferramentas, também as qualidades da alma são conhecidas pelas marcas sulcadas no corpo, espécie 
de contrapartida (άυτίστροφον) que serve adequadamente para o escultor.	  
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