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RESUMO 

Estudo analítico da Eneida, de Virgílio, como obra seminal da cultura e da 
civilização latinas, replicada em diversas outras literaturas.  Leitura sistemática 
da obra com um grupo de estudantes da UnDB, contextualizando-a no tempo 
que demandou a sua realização, em interface com a História, a Geografia, a 
Mitologia, a Civilização, a Língua e Literatura latinas.  Foi utilizada uma Teoria 
da Epopeia, conforme (re)vista pelo proponente enquanto gênero literário de 
maior impregnação ideológica, identificando-se o primeiro “modelo épico” na 
Literatura Clássica (latina, no caso). O trabalho, resultante de extensa pesquisa 
e publicação do autor, é um desdobramento da fundamentação teórica de sua 
tese doutoral, em que estudou obras de Sousândrade (O Guesa) e Neruda 
(Cantogeneral) como realizações épicas da literatura latino-americana.  A teoria 
foi apresentada aos participantes do Projeto, antes da leitura da Eneida, canto 
a canto, individualizadamente, para a qual os estudantes eram estimulados a 
buscar comprovações exemplificativas da abordagem teórica, enquanto o 
orientador do estudo apontava reduplicações do poema virgiliano em outras 
literaturas, como roteiro a seguir na continuação do trabalho.  Especial atenção 
foi dada à abordagem interdisciplinar desta “Bíblia laica do Ocidente”, 
enfatizando-se o Direito (o direito de conquista) como “destino civilizatório” do 
povo que erigiu o Império Romano.  O estudo trouxe como resultado uma 
compreensão mais alargada do Direito como estudo inter e transdisciplinar e do 
enraizamento ideológico do nosso Direito na mainstream da civilização e 
cultura romanas.  
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