A CONSTRUÇÃO DA IRREALIDADE NA ARGUMENTAÇÃO DE ARENGAS
JUDICIÁRIAS DA LATINIDADE CLÁSSICA
DEBORAH EVANGELISTA DAMASCENO (XXII PIBIC/XXVI BIC/UFJF); FERNANDO
ADÃO DE SÁ FREITAS (XXII PIBIC/XXVI BIC/UFJF); MAURI ALVES MONTEIRO
(XXII PIBIC/XXVI BIC/UFJF); LUIS CARLOS LIMA CARPINETTI (ORIENTADOR).
Na etapa de pesquisa do referido projeto, de 01/08/2013 a 31/07/2014, os bolsistas
Fernando Adão de Sá Freitas (BIC-UFJF), Mauri Alves Monteiro (PROVOQUE-UFJF) e
Deborah Evangelista Damasceno (BIC-UFJF) desenvolveram suas atividades de
pesquisa e produziram suas publicações.
O bolsista Fernando Adão de Sá Freitas desenvolveu análise e pesquisa do Livro Sétimo
das Controvérsias, de Sêneca, o Velho. Como trabalho conclusivo de sua pesquisa, e
porque encerrou suas atividades como bolsista do Projeto em questão, para ingressar
especificamente no Mestrado em Linguística, com bolsa de outra agência de Fomento,
desenvolveu um trabalho de publicação que resume todo o seu percurso no Projeto de
Iniciação Científica, com uma abordagem do texto da obra de Sêneca, o Velho, com
uma visão panorâmica da obra, para uma edição do texto latino, com uma tradução
anotada, e estudos introdutórios. Elaborou e apresentou um artigo intitulado “Oratorum
et rhetorum sententiae diuisiones colores de Sêneca, o Velho: Que texto é esse?”, no
XVIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia, no Rio de Janeiro, em 28/08/2014,
promovido pelo CIFEFIL.
O bolsista Mauri Alves Monteiro analisou o texto de Boécio “Contra Êutiques e Nestório”
(Contra Eutychen et Nestorium) e o tratado de Santo Agostinho “Contra os Judeus”
(Aduersus Iudaeos), ambos de retórica judiciária. O de Santo Agostinho é uma reflexão
sobre a validade e a afirmação da religião cristã face ao legado judaico. Apresentou, na
mesma sessão de comunicações do mesmo congresso em que se apresentou Fernando
Adão de Sá Freitas, o artigo intitulado “A heresia de Êutiques e Nestório em Boécio”.
Os artigos de ambos os bolsistas encontram-se publicados nos Anais do referido
Congresso, em CD-rom e na internet.
A bolsista Deborah Evangelista Damasceno, que substituiu o bolsista Fernando Adão
de Sá Freitas, quando este ingressou no Mestrado em Linguística, não analisou nenhum
texto latino, mas se preparou estudando questões relativas ao projeto e lendo tratados
de retórica. Está apta a responder perguntas relativas ao projeto como um todo.

