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Entidade Formadora  CCPFC/ENT-AP-0496/21 
 

 
FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

 
Ciclo de Conferências — 2022/2023 

 
Curso de formação — 14 horas 

 
Plataforma Zoom 

 
TEMA:  
—  “Saberes transversais no curriculum escolar. O papel das línguas clássicas e da 
cultura greco-latina.” 
 

 

PROGRAMA 
1. 
Dia 21 de Novembro de 2022 — das 18.00 às 20.00 horas 

Doutora Manuela Vilar (Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Univ. de Coimbra): 

“Preâmbulo: Uma história sobre qualidade de vida, a propósito da comunicação entre 
saberes” 

Resumo: 
Num exercício de intersecções, salientando a aceção no eixo etimológico do termo, preâmbulo remete 

para “o que caminha na frente”. Designa, usualmente, “o que antecede”. Em termos de imagem de 

trajetória temporal que permite criar, a perspetiva de “antecede-frente” confere a um preâmbulo a 

possibilidade de estabelecer uma ponte entre o passado e o futuro. É este caminho que aqui se 

apresenta, a propósito da comunicação entre saberes e partindo do roteiro de uma investigação sobre 

qualidade de vida. Ganhou conteúdo nas leituras que fui efetuando, que permitiram dar um primeiro 

passo em direção ao tema, sendo que, na sua maioria, não serviram especificamente, em sequência, 

para os seus delineamentos. Mas tornaram o percurso desafiante, sobretudo o que ocorreu nos 

bastidores da investigação, que quase nunca é visível no que comunicamos na “tese oficial”, mas sem 

o qual, hipoteticamente, não iniciaríamos, nem terminaríamos a tarefa. E que, curiosamente, a 

permite deixar em aberto. Caminhemos, então! 
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2.  
Dia 13 de Dezembro de 2022 — das 18.00 às 20.00 horas 
 
Doutora Carmen Soares (Faculdade de Letras — Univ. de Coimbra): 
 

“Saúde e bem-estar na Grécia e Roma Antigas” 
 
Resumo: 
Manter-se saudável e recuperar da doença são preocupações a que os Antigos Gregos e Romanos 

procuraram dar resposta tendo em conta a aceção do ser humano como mais um elemento da 

natureza. Conhecer a interferência do meio ambiente e da cultura na preservação e recuperação da 

saúde era, então como hoje, a grande resposta a esse desígnio intemporal da humanidade. 

Alimentação e atividade física assumiam-se como os fatores principais de saúde e bem-estar. Com 

base em fontes escritas, arqueológicas e artísticas  podemos aceder à representação destes tópicos 

na Cultura Clássica. 

 

3.  
Dia 16 de Janeiro de 2023 — das 18.00 às 20.00 horas 
 
Doutora Maria de Fátima Silva (Faculdade de Letras — Univ. de Coimbra): 

“A biologia não começou ontem...” 

Resumo: 
Depois de um longo processo de reflexões sobre o ecossistema, difundidas entre poetas e os primeiros 

prosadores ligados à ciência iónica (séc. VI a.C.), foi no Liceu, fundado em Atenas por Aristóteles (séc. 

IV a.C.), que a biologia ganhou foros de uma verdadeira ciência.  

Mais do que catalogar animais e plantas - e contam-se por centenas as espécies identificadas -, aqueles 

que a própria Grécia abrigava, mas também os que a descoberta, por Alexandre Magno, de um mundo 

ainda desconhecido trouxe ao convívio dos Gregos, os técnicos do Liceu pensaram nos trâmites 

elementares do pensamento científico: metodologia (observação e experimentação), classificação de 

espécies e sistematização de resultados, estabelecimento de um vocabulário técnico específico.  

Considerando a informação contida nos diversos tratados sobre a vida animal e vegetal, em que 

Aristóteles e Teofrasto verteram os resultados de muitos anos de labor, sentiremos sem dúvida a 

diferença profunda que hoje nos separa desses primeiros passos no estabelecimento da Biologia. Mas 

ficamos impressionados com a dívida inegável que mantemos para com os responsáveis pela definição 

dos critérios que passaram a constituir a base de uma verdadeira ciência. 
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4.  
Dia 23 de Janeiro de 2023 — das 18.00 às 20.00 horas 
 
Doutor Delfim Leão  (Faculdade de Letras — Univ. de Coimbra): 
 

 “Da tragédia grega à abertura dos telejornais: a Alceste de Eurípides e a solidão dos mais 
frágeis” 

  

Resumo: 
 Partindo de reflexões iniciais sobre o horizonte legal da obra literária na Grécia clássica, propõe-se 

um estudo de caso centrado sobre a obra Alceste de Eurípides, que incide sobre os princípios 

mutuamente recíprocos da paidotrophia (‘cuidar das crianças’) e da gerotrophia (‘cuidar dos 

anciãos’), bem como sobre a intemporalidade das obrigações éticas e legais que desses princípios 

decorrem, válidos tanto no passado ideal da tragédia clássica como nas causas sociais pelas quais hoje 

combatemos. 

A aplicação daqueles princípios ao drama euripidiano coloca as personagens perante a necessidade 

de desenvolverem uma argumentação autodesculpabilizadora, cujas incongruência e débil 

legitimação deixam patente a parcialidade das razões evocadas e a cobardia da atuação de Feres e de 

Admeto. Com eles estabelece um nítido contraste a philia de personagens externas ao oikos original 

de Feres, com especial destaque para Alceste e Héracles. Ao longo da abordagem, serão também 

sugeridas reflexões em torno da realidade evocada pela tragédia euripidiana e os desafios do atual 

Estado Social, na forma como deve proteger os membros mais débeis da sociedade, sobretudo em 

tempos de insegurança e de crise. 

  

Tópicos a abordar: 

1. O horizonte legal da obra literária: a intemporalidade da tragédia grega 

- O teatro grego enquanto ‘fenómeno político’: a confluência das esferas de atuação do polites (‘cidadão’) e 

do theates (‘espetador’) 

2. Estudo de caso: o mito de Alceste e a abordagem de Eurípides 

- Gerotrophia e conflitos geracionais 

- Extensão e limite temporal das obrigações de paidotrophia e de gerotrophia 

- Alceste de Eurípides: a morte substitutiva e a relação de reciprocidade paidotrophia/gerotrophia 

 
5.  
Dia 6 de Fevereiro de 2023  (data a confirmar posteriormente) 
 
Doutora  Adriana Nogueira (Universidade do Algarve): 
 

«Cultura Clássica e Património Cultural: "Os romanos aqui tão perto" 
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Resumo: 
Pretende-se apresentar o projeto HArPA - Histórias, Arte e Património do Algarve, desenvolvido pela 

Direção Regional de Cultura, dirigido aos mais jovens e aos professores, como forma de incentivar o 

conhecimento e visita ao património da região algarvia, mais especificamente a atividade "Os romanos 

aqui tão perto", que visa explorar, em cada concelho algarvio, a herança romana ali presente ou dali 

originária. 

 

6. 

Dia 27 de Fevereiro de 2023 — das 18.00 às 20.00 horas 
 
Dr. Rui Veloso (Escola Superior de Educação — Instituto Politécnico de Coimbra) 
 

“A Cultura Clássica como antídoto ao processo de estupidificação dos jovens.” 
 
Resumo: 

Sendo a Cultura Clássica uma matriz da identidade europeia, urge trabalhar essa matéria-prima nas 

crianças e nos jovens com o objetivo de estes construírem percursos sólidos que afastem mundos 

falsos. 

 
7.  
Dia 6 de Março de 2023 – das 18.00-20.00 horas 
 
Doutor Carlos Ascenso André (Faculdade de Letras — Univ. de Coimbra): 

 
“Encontros e desencontros entre a Eneida e Os Lusíadas” 

 
Resumo: 
A crítica camoniana é praticamente unânime a reconhecer a filiação de Os Lusíadas de Camões na 

Eneida de Virgílio. Essa é uma verdade indiscutível. Uma tal influência, entretanto, não pode limitar-

se às semelhanças textuais encontradas pela tradicional "crítica de fontes": há bem mais semelhanças 

do que parece, na configuração de episódios, no desenho de personagens, na construção de 

momentos aparentemente originais. Mas também são significativos, por isso mesmo, aqueles passos 

em que o poeta português se demarca, umas vezes mais subtilmente, outras nem tanto, do seu 

modelo latino. Em ambos os casos, ou seja, nas semelhanças e nas diferenças (nos encontros e nos 

desencontros), se pode e deve fundar também uma interpretação da epopeia camoniana. Essa é a 

rota que se propõe nesta abordagem. 

 
 


