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Ementa: 

A partir de um corpus pré-definido, estudar-se-á a diversidade de realizações narrativas em diferentes 

temporalidades e/ou discursos. 
 

Conteúdo Programático: 

Percorrer-se-ão os caminhos pelos quais temas ou questões políticas eram exploradas e usadas por escritores gregos 

e romanos, de Aristófanes a Plínio, com comparações com outras épocas, especialmente o mundo moderno. 

Enfocar-se-á como as classes subordinadas eram capazes de expressar dissidência e crítica políticas por meio da sua 

produção literária. O curso não apenas examinará teorias e críticas políticas antigas e modernas, mas também 

permitirá a aplicação de alguns aspectos do pensamento e da terminologia políticas modernas ao mundo greco-

romano. Serão ainda incluídas algumas considerações acerca de obras modernas que adaptaram temas e narrativas 

clássicas, como a história de Antígona, para fins políticos. O foco dos textos literários a serem examinados se 

estende para além do reino do puramente literário, abarcando questões fundamentais das sociedades antigas e 

modernas. 
 

Objetivos: 

Com esse estudo, pretende-se habilitar o estudante para observar e analisar informações de fontes variadas, tanto 

dos textos clássicos (considerados fontes primárias) como das interpretações de estudiosos modernos, na 

expectativa de possibilitar-lhes julgamentos próprios. 
 

Metodologia: 

Durante o curso, serão empregadas aulas expositivas e seminários de pesquisa. Para a discussão, deverão ser feitas 

leituras preliminares e leituras suplementares de esclarecimento. Outras leituras secundárias também serão 

necessárias para o desenvolvimento dos temas dos seminários. Para a discussão, foram selecionados autores de 

Aristófanes a Plínio. O curso será feito em português e não se exige que os alunos tenham conhecimento 

prévio do mundo antigo. 
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