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O I  Encontro Nacional Vivarium: olhares sobre a Antiguidade e o Medievo é parte das 
atividades do VIVARIUM: Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo. Este laboratório 

foi fundado em 2009 para a integração e promoção de pesquisas acadêmicas sobre a História da 

Antiguidade e da Idade Média Ocidental. Inicialmente sediado na Universidade Federal do Mato 

Grosso, foi constituído pela reunião de professores, pesquisadores e discentes de graduação e pós-
graduação de diversas instituições de ensino superior.  Ao completar três anos de existência, o 

VIVARIUM expandiu-se e, em 2012, passou a ser constituído por dois núcleos de pesquisa, 

funcionando em rede, sem seguir uma lógica centro-periferia: o Núcleo Centro-Oeste, sediado na 
Universidade Federal de Mato Grosso, e o Núcleo Nordeste, composto por docentes e discentes da 

Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Alagoas e Universidade Federal de Sergipe.  

      No interior da rede de núcleos, o I Encontro Nacional Vivarium possui diversos objetivos. Entre 
eles, temos: a) contribuir para o desenvolvimento dos estudos sobre a Antiguidade e o Medievo no 

Brasil, como um todo, e nas regiões do Nordeste, em particular; b) integrar os diversos centros 

universitários, incentivando o diálogo crítico e o auxílio mútuo em termos acadêmicos; c) contribuir 

para a introdução e consolidação de eventos nas regiões nordestinas, colaborando para a 
descentralização dos estudos sobre o mundo antigo e medieval, os quais estão ainda concentrados nas 

regiões sul e sudeste; d) construir redes de solidariedade e apoio entre diversas instituições acadêmicas 

consolidadas e não consolidadas; e) discutir o estatuto teórico-metodológico e epistemológico dos 
campos da História, Filosofia e Letras, em especial nas suas relações com os estudos sobre a 

Antiguidade e o Medievo; f) incentivar a interdisciplinaridade entre as citadas áreas de conhecimento; 

g) reconhecer e analisar criticamente as contribuições dos estudos sobre a Antiguidade e o Medievo 

para variadas temporalidades e sociedades, incluindo as contemporâneas e extemporâneas; h) divulgar 
a produção nacional e internacional, contribuindo para a sugestão de temas, abordagens e perspectivas 

teóricas, metodologias  e soluções científicas sobre problemáticas geradas por tais estudos; i) 

desenvolver a comparação entre diversos campos de conhecimentos e as variadas formas de 
fenômenos sócio-políticos, econômicos, culturais, lingüísticos, religiosos etc das sociedades antigas e 

medievais, não somente em si mesmas, vistas em seus próprios termos, mas também nas suas relações 

com outras temporalidades e sociedades; j) discutir a articulação efetiva dos campos da pesquisa, 
ensino e extensão; l) (des)regionalizar a produção acadêmica sobre as referidas áreas, ou seja, 

contribuir para a afirmação das identidades regionais dos núcleos universitários das regiões Centro-

Oeste e Nordeste, sem deixar de criar uma rede mais ampla de apoios e trocas com outros centros já 

consolidados das regiões Sudeste e Sul. 
      Assim, o I Encontro Nacional Vivarium: olhares sobre a Antiguidade e o Medievo será, em 

um só tempo, uma continuidade dos eventos realizados e apoiados pelo Laboratório, mas, sem dúvida, 

também um esforço de criar uma nova rede aberta aos apoios mútuos entre diversas Instituições de 
Ensino Superior capazes as viabilizar as trocas de experiências nos campos da pesquisa, ensino e 

extensão. Nesse sentido, esse evento será o primeiro a dar identidade própria ao Laboratório, ajudando 

a implementar os objetivos citados anteriormente.  
 

Coordenação Geral 

Marcelo Pereira Lima 

Márcio Ricardo Coelho Muniz  
                                                                                                                         Marina Cavicchioli





Programação Geral 
 

 

Turnos Terça-feira 

1/10 

Quarta-feira 

2/10 

Quinta-feira 

3/10 

Manhã 

(8h às 10h) 
 

Minicursos 

 

Minicursos 

 

 

Minicursos 

 

 

Manhã 

(10h às 12h) Mesa redonda 1 

 

Comunicações Orais 

 

 

Mesa redonda 3 

 

Intervalo 

(12h às 14h) 
Almoço Almoço Almoço 

Tarde 

(14h às 16h) 
Comunicações Orais Comunicações Orais Comunicações Orais 

Tarde 

(16h às 18h) 
Comunicações Orais Mesa redonda 2 Comunicações Orais 

Noite 

(19h às 21h) 
Abertura Oficial 

1ª Conferência 
2ª Conferência 

 

3ª Conferência 

Encerramento Oficial 

 

LOCALIZAÇÃO:  

 

Credenciamento (7h30 às 18h): Pavilhão de Aulas Thales de Azevedo, PASL, Rua Prof. Aristides 

Novis, 197, Federação, Salvador, Cep.: 40.210-909. Térreo. (Campus de São Lázaro, Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas). 

 

Minicursos e Comunicações Orais: Pavilhão de Aulas Thales de Azevedo, PASL, Rua Prof. Aristides 
Novis, 197, Federação, Salvador, Cep.: 40.210-909. (Campus de São Lázaro, Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas). 

 
Mesas Redondas: Sala de Vídeo Conferência do Pavilhão de Aulas Raul Seixas. Rua Prof. Aristides 

Novis, 197, Federação, Salvador, Cep.: 40.210-909. (Campus de São Lázaro, Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas). 

 
Conferências: Auditório do Pavilhão de Aulas Glauber Rocha, antigo PAF III.   Avenida Adhemar de 

Barros, s/n, Ondina, Salvador, BA, Cep.: 710210-4000. (Campus Ondina).  

 

CONFERÊNCIAS: 

 

1ª. Conferência (Terça-feira, dia 1.10.2013), 19h às 21h 
Título: A relevância da Antiguidade e da Idade Média para a universidade e a sociedade brasileiras 

Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari (Unicamp)  

 

2ª. Conferência (Quarta-feira, dia 2.10.2013), 19h às 21h 

Título: A expressão do riso na lírica medieval 

Profª Drª Yara Frateschi Vieira (Unicamp) 

 

3ª. Conferência (Quinta-feira, dia 3.10.2013), 19h às 21h 

Título: A noção de “crise” nos estudos medievais contemporâneos 

Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva (USP)  



MESAS-REDONDAS: 

 

Mesa Redonda 1: Estudos históricos e narrativas literárias da/sobre a Idade Média  
Prof. Dr. Raúl Cesar Gouveia Fernandes (Centro Universitário da FEI) 

Prof. Dr. Flávio Antônio Fernandes Reis (UESB) 

Prof. Dr. Nanci Romero (IFSP) 

 

Mesa Redonda 2: Antiguidade Tardia e Alta Idade Média 
Prof. Dr. Marcus Silva da Cruz (UFMT) 

Prof. Dr. Mário Jorge da Motta Bastos (UFF)  
Profª Drª Leila Rodrigues da Silva (UFRJ)  

 

Mesa Redonda 3: O mundo antigo em debate: novas perspectivas contemporâneas 
Prof. Dr. Alexandre Santos de Moraes (UFF) 

Prof. Dr. Cláudio Umpierre Carlan  (Unifal).  

Prof. Dr. Aldo Lopes Dinucci (UFS) 

 

 

MINICURSOS: 

 

Narrativas e literatura de viagens na Idade Média  
Profª Drª Renata Cristina de Sousa Nascimento (UFG, UEG, PUC de Goiás)  

 

Estudos de gênero no Egito Ptolomaico: as contribuições dos textos demóticos  
Profª Mestranda Thais Rocha da Silva (FFLCH - USP) 

 

Produção, circulação e escrita do livro na Idade Média. 
Profª Drª Raquel de Fátima Parmegiani (UFAL) 

Profª Doutoranda Roberta Magalhães Miquelanti (UFAL) 

Profª Drª Flávia Roberta Benevenuto de Souza (UFAL) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    RESUMOS 
 

 

 





A “INVENÇÃO” DA MORTE NA IDADE MÉDIA: CONSIDERAÇÕES DE UMA 

PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO 

Airles Almeida dos Santos 

 

Este trabalho procura esboçar as propostas de uma pesquisa em fase inicial e que gira em torno 

do fenômeno da morte na Idade Média. O objetivo é que a mesma resulte na nossa monografia 
de conclusão de curso de graduação em História pela Universidade Federal de Sergipe. No 

geral, temos nos proposto analisar e compreender de que maneira a constituição de práticas 

relacionadas à morte no medievo é reflexo característico de uma sociedade forjada pelo discurso 

da Igreja, responsável pela manutenção de uma mentalidade referente ao tema. Nessa 
comunicação não daremos respostas conclusivas, contudo, buscaremos entender como os 

tratamentos oficiais e extra-oficiais coexistem no período medieval. 

 

 

O MERCADO NA GRÉCIA ANTIGA: O SUBSTANTIVISMO POLANYIANO FRENTE 

AOS NOVOS MODELOS 
Alexandre Galvão Carvalho 

 

O mercado tem ocupado um lugar de destaque no debate da Economia Antiga. Contra ou a 

favor de sua presença, as reflexões atuais tomam o trabalho de Karl Polanyi como um 
referencial para o debate. O modelo polanyiano do mercado “criador de preços”, característico 

do “moderno”, em contraponto ao mercado local, “ágora”, continua tendo lugar destaque no 

atual debate da economia do mundo grego antigo, particularmente nos trabalhos de R. Descat, 
C. Pébarthe e L. Migeotte. Refletir sobre as conseqüências do substantivismo polanyiano à luz 

dos novos modelos da economia antiga, particularmente em relação ao mundo grego, é o 

objetivo desse trabalho.    

 

 

VER A SOBERANIA: A PENITÊNCIA DE CANOSSA E A MITOLOGIA 

NACIONALISTA DO SECULO XIX 
Alex Rodrigo Simoni 

 

O tema proposto por minha pesquisa perpassa questões fundamentais para o atual estado da arte 
do conhecimento histórico. Como período de institucionalização da historiografia nas 

universidades ocidentais, o século compreendido entre Restauração (1815) e primeira guerra 

mundial (1914) fixou os modelos narrativos do passado ainda vigentes. Se por um lado, há 

muito tempo os historiadores se familiarizaram com a notícia, de que seu saber opera com 
“regimes de historicidades”, oitocentistas, por outro, a compreensão a cerca da extensão e a 

persistência desta herança intelectual é uma tarefa em pleno curso. Os esforços para converter a 

própria operação historiográfica em objeto de investigação histórica, são recentes e os 
resultados demonstram que há muito por fazer quando se trata de cartografar as formas de 

mitologia e as doutrinas oitocentistas naturalizadas e reproduzidas de modo tácito pelos 

historiadores. Nas ultimas décadas e, amiúde, por meio de trabalhos pioneiros, o medievalismo 
tem evidenciado como o estudo da Idade Media e segue povoado de modelos consagrados pelo 

nacionalismo, os quais seguem reverenciados como dados explicativos “óbvios”. Esta analise 

visa, precisamente, reexaminar a ressignificação oitocentista de um destes célebres episódios 

medievais. Trata-se um acontecimento amplamente conhecido e que, durante o século XIX, foi 
motivo de atenções sistemáticas e incessantes, multiplicando sua presença no imaginário 

ocidental com formas que vão das telas de famosos pintores e embalagens de produtos  

matinais, da opera aos boletins diários de noticias: a Penitencia de Canossa. Em 1077, nesta 
cidadela aninhada ao sopé dos Alpes Italianos, o imperador ocidental – herdeiro político dos 

Césares e Carlos Magno – se viu forçado a se humilhar publicamente perante o Papa em busca 

da absolvição por uma sentença de excomunhão. Ao longo dos séculos a cena da penitencia 

ressoou entre os círculos intelectuais, notadamente os clericais; todavia no século XIX, ela se 
tornou uma verdadeira obsessão. Gerações de pintores, romancistas, historiadores, poetas e 



políticos, foram cativados por esta referencia de passado e produziram uma impressionante 

disputa pela memória: os diferentes espíritos do nacionalismo mediram forças simbólicas pela 

prerrogativa de reivindicá-la e determinar a lição que tal episódio deixava ao presente então 
vivenciado. Impulsionada pela imaginação política oitocentista a penitencia ganhou os manuais 

de Historia Geral – da academia ao grande publico – transformando a Idade Media na arena 

plurissecular do conflito entre o Império e Papado. 
 

 

TRISTÃO E ISOLDA: REFLEXÕES A CERCA DA RELAÇÃO SENHORIAL NO 

MEDIEVO 
Amanda Rosa Silva 

 

O presente trabalho consiste nas primeiras análises e questionamentos, do que objetiva tornar-se 
um pesquisa de conclusão de curso, versando sobre a representação do poder senhorial do 

medievo, tendo como fonte o romance de cavalaria Tristão e Isolda, uma vez que este, ainda que 

represente um cenário idealizado, nos permite compreender historicamente não só o mecanismo 
de reprodução do poder senhorial bem como seu domínio.  

 

 

INVENTANDO O INIMIGO: O DISCURSO SOBRE OS CÁTAROS NA “HISTORIA 

ALBIGENSIS” DE PEDRO DE VAUX-DE-CERNAY COMO ESTRATÉGIA DE UMA 

CONDIÇÃO CLERICAL (1198-1218) 

André Marinho de Oliveira 
 

A atuação da Igreja contra os heréticos da Occitania perpassa por uma modelagem da figura do 

cristão, durante o episódio da Cruzada Albigense (1209-1229). Sob a narrativa de Pedro de 

Vaux-de-Cernay encontramos tanto a figura do católico como a do cátaro se imiscuindo numa 
moldagem em que um se torna o ideal e o outro o erro. Entretanto, até onde o monge 

cisterciense é capaz de formular suas ideias sobre os cátaros? Como ele constrói seu discurso? 

Comparando seu trabalho com o concílio de Latrão III (1179) e as Bulas AD Abolendam (1184) 
de Lúcio III e Vergentis In Senium (1199) de Inocêncio III, é possível analisar as semelhanças e 

discrepâncias com as quais os discursos formam seus dessemelhantes e argumentam isso para 

sua afirmação. 
 

 

A TERRA MÉDIA E O MEDIEVO IMAGINADO POR TOLKIEN 

Andrey Augusto Ribeiro dos Santos 
 

O presente trabalho tem como intenção expor os passos iniciais da minha pesquisa monográfica 

na qual pretendo estudar os aspectos medievais presentes nas obras do autor inglês John Ronald 
Reuel Tolkien. Devido a força que estas possuem frente ao grande público, considero que são 

objetos válidos de estudo das apropriações da Idade Média no mundo contemporâneo. Assim, 

demonstrarei questionamentos e avanços na pesquisa até o momento, expondo como o autor, 
um homem do século XX, utilizou o Medievo como meio de fuga da realidade de sua época. 

Também tentarei explicar o que o grande sucesso destas obras pode nos dizer sobre a 

representação da Idade Média presente no público atualmente. 

 
 

ASPECTOS RETÓRICOS EM AS NUVENS, DE ARISTÓFANES 

Aroldo Mira Pereira 
 

A comédia foi, na Grécia do V século, meio apropriado para críticas sociais, ou mesmo para o 

deboche pessoal, tendo Aristófanes como um de seus representantes mais expressivos. Entre as 

suas peças que chegaram a nós está a comédia As nuvens, onde se critica o poder judiciário 
ateniense, o abandono do culto aos deuses antigos e das antigas tradições. O orador seria um 



suscitador de tais comportamentos inadequados para os cidadãos atenienses ao fazer uso da arte 

retórica na conversão do justo em injusto. Neste trabalho pretendemos analisar a peça As 

nuvens, procurando perceber como o comediógrafo desenvolve sua denúncia do uso retórico da 
linguagem na Atenas de seu tempo. 

 

 

HÁ PAISAGEM APÓS O HORIZONTE?: SENHORIO, FEUDALISMO E 

HISTORIOGRAFIA EM DEBATE 

Bruno Gonçalves Alvaro 

 
Certamente, um dos debates mais profícuos da historiografia diz respeito aos termos senhorio e 

feudalismo. Ora, estudados como elementos separados, ora como irmãos siameses, o estudo do 

emprego de cada um deve levar em consideração perspectivas teóricas, metodológicas e, 
principalmente, o período no qual foram manuseadas as fontes medievais. Longe de ser um 

tema esgotado e concluído, os rastros deixados pelos medievalistas anteriores a nós estão 

sumindo no tempo por falta de passos que os mantenham vivos. A análise de uma “sociedade 
senhorial” nos parece clamar por atenção e poucos são os que têm atendido o chamado. O 

objetivo desta comunicação é trazer à tona alguns incômodos nossos relacionados ao receio que 

a produção historiográfica atual, em algumas vertentes, tem esboçado diante da polêmica acerca 

do debate sobre o senhorio e feudalismo no século XXI. 
 

 

A COMPOSIÇÃO SOCIAL PORTUGUESA EM FINS DA IDADE MÉDIA ATRAVÉS 

DA OBRA DE GIL VICENTE 

Caio César Flávio Gonçalves 

 

Em seu teatro, Gil Vicente expõe uma enorme galeria de personagens pertencentes à sociedade 
portuguesa do princípio do século XVI. Os personagens vicentinos representam, mais que 

indivíduos, tipos sociais, e através deles nos é dado o comportamento e a mentalidade 

estereotipados de clérigos, fidalgos, homens de lei, camponeses e outras categorias sociais. É 
através desses tipos que o autor vincula sua crítica a fim de moralizar a sociedade perturbada 

pelas transformações que então se processavam. A proposta do artigo é analisar os tipos 

vicentinos, salientando o que neles é motivo de crítica e conflito, aproximando essas análises da 
bibliografia sobre o final da Idade Média em Portugal.  

 

AS ESPESSAS PAREDES POROSAS DOS MOSTEIROS: MULHERES, MONGES E 

OUTRAS FORMAS DE SABER NO RENASCIMENTO DO SÉCULO XII 

Carlile Lanzieri Júnior 

 
Durante décadas, as construções historiográficas acerca da Idade Média central (séculos XI-

XIII) deram vez e voz ao que pertencia a uma cultura eminentemente letrada. Assim, foi enorme 

a atenção destinada aos intelectuais urbanos e às nascentes universidades. Mas tal abordagem 
claramente hierarquizante deu conta de explicar as diferentes formas de saber que existiram no 

período abordado? Saberes oriundos de universo laico iletrado que permearam o conhecimento 

de homens doutos conhecidos por sua capacidade de expressão e persuasão. Através dos escritos 

de dois abades do século XII, Guiberto de Nogent (c.1055-c.1125) e Bernardo de Claraval 
(1090-1153), nossa intenção é analisar a absorção dessa sabedoria em mosteiros e abadias e 

como ela se tornou parte da formação daqueles que viviam nesses lugares. 

 

 

 

 

 



CONCORRÊNCIA OU COLABORAÇÃO? RELAÇÕES ENTRE DIREITO 

CANÔNICO E COSTUME NOS SÉCULOS XII-XIII 

Carolina Gual Silva 
 

Durante os séculos XII e XIII, com o surgimento das primeiras universidades como Bolonha, 

Paris e Oxford, houve um grande desenvolvimento do direito canônico e do direito civil 
romano. Isso não significou, no entanto, o desaparecimento do costume, ou do dito direito 

consuetudinário que continuou atuante tanto na ordenação das comunidades quanto na resolução 

de conflitos. A presente comunicação pretende explorar algumas das possíveis relações, 

conflituosas ou colaborativas, entre os diferentes direitos nos séculos XII-XIII a partir do ponto 
de vista do direito canônico. Como estudo de caso, a análise estará focada nos problemas 

jurídicos advindos da cobrança do dízimo pela Igreja.  

 

HISTÓRIA DE JAPAM: UM OLHAR SOBRE O RELATO DO JESUÍTA LUÍS FRÓIS 

(SÉCULO XVI) 
Cassianna Inês Geremias dos Santos 

 

História de Japam foi uma obra escrita durante os vinte e dois anos que o padre Luís Fróis 

viveu em território japonês. Seus manuscritos são considerados uma importante obra, 
oferecendo informações aos estudiosos da história japonesa e também aos da história dos 

missionários da Companhia de Jesus. Composto por cinco volumes os livros narram os 

acontecimentos do Japão, desde a chegada do padre Francisco Xavier em 1549 até fevereiro de 
1594. Tratando de descrições do território, qualidades e costumes do povo, bem como a 

trajetória dos jesuítas. Pretendemos observar na obra os principais acontecimentos culturais, 

políticos e o cotidiano dos japoneses e missionários durante o século XVI. 
 

 

O PANORAMA ARTÍSTICO DE CASTELA NO SÉCULO XV 

Cinthia M. M. Rocha 
 

O objetivo desta comunicação é levantar questões acerca das mudanças no panorama artístico 

de Castela no século XV, especialmente no que diz respeito à arquitetura. Tendo sido esse um 
momento de intensas transformações no cenário internacional, convém debater o processo que, 

em Castela, levou ao fortalecimento do Gótico Tardio e do estilo que ficou conhecido como 

hispano-flamenco. A comunicação é parte da pesquisa de doutorado, intitulada “Construindo 

uma imagem: arte e os projetos políticos de Castela no século XV”, realizada no Programa de 
Pós-Graduação em História, da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

O CELLA SPIRITUALIS EXERCICII MIRABILIS OFFICINA: A SACRALIZAÇÃO DOS 

ESPAÇOS DE VIDA EREMÍTICOS DO SÉCULO XI 

Cláudia Regina Bovo 
 

Atualmente, os historiadores do monaquismo recorrem à polissêmica noção de ecclesia e ao 

conceito de inneclesiamento para explicar o processo de institucionalização das novas vertentes 

do monaquismo beneditino na sociedade feudal. Preocupados com o estabelecimento de 
poderosas redes monásticas no interior da Igreja latina, eles se dedicaram a compreender os 

mecanismos que permitiram aos mosteiros dos séculos XI e XII se colocarem no centro das 

dinâmicas sociais, seja pela constituição de um importante patrimônio de terras e direitos, seja 
pela crescente influência sobre a organização social cristã. Em vista disso, voltamos à 

correspondência de Pedro Damiano em busca dos fundamentos teológicos para a sacralização 

dos espaços de vida eremíticos e suas atribuições na recuperação do mundo e na economia da 
salvação cristã. Esses elementos apareceram afirmados num dos mais importantes tratados do 

avelanita: a carta vinte oito, conhecida como Dominus Vobiscum. Escrita entre 1048-1053, 



durante o período em que Damiano esteve à frente da ermida de Fonte Avellana como prior, 

essa carta nos permite averiguar o crescente domínio eclesiástico sobre a identificação e a 

qualificação das coisas sacras. Ao mesmo tempo, podemos identificar as singularidades do 
discurso avelanita que colaboraram para legitimar seu contato exclusivo com  o sagrado, 

auxiliando em contrapartida a inserção local e a vocação universal pretendida por essa 

comunidade eremítica. 
 

 

DA IDADE MÉDIA AOS QUINHENTOS BRASILEIROS: EIS O PECADO NO BRASIL 

Daiane da Fonseca Pereira  
 

Partindo do pressuposto de que a literatura é uma infindável fonte de obtenção de dados acerca 

da cultura, dos costumes e da história de um povo, propusemos investigar a transposição do 
imaginário cristão medieval para a América portuguesa a partir da representação do pecado nas 

produções teatrais do dramaturgo luso-brasileiro José de Anchieta. Quando, no século XVI, as 

embarcações portuguesas desembarcaram no Brasil, juntamente com os homens desembarcaram 
aqui todo um complexo conjunto de crenças e ideias próprias da vida em Portugal. Assim, um 

mundo branco foi transplantado para a nova colônia, não raro, de modo intolerante. O “fio 

condutor” da cultura portuguesa foi o colono, alguém que funcionava como uma espécie de 

agente cultural que se impunha às terras conquistadas. Os colonos transplantaram para o Brasil, 
acima de tudo, elementos espirituais e modos de vida. Com os colonizadores, chegaram também 

traços da fisionomia espiritual e moral do povo português que tem, na sua história, marcas 

profundas deixadas pelo Cristianismo. A Idade Média foi a época em que o Cristianismo fincou 
suas bases mais sólidas e consolidou preceitos que perduram até hoje. Durante esse período, a 

Igreja postulou valores e os enraizou na cultura ocidental, isso porque detinha grande poder 

sobre o imaginário das pessoas. A instituição Igreja funcionava como um intermediário 

obrigatório entre o homem e Deus, por isso mesmo, havia um medo generalizado da condenação 
por parte da Igreja, uma vez que isso implicaria em uma condenação por parte de Deus no Dia 

do Juízo. Em busca de analisar a transposição desses valores cristãos enraizados na cultura 

ocidental durante o medievo, voltaremos nossa atenção para a introdução do pecado na Terra de 
Santa Cruz atentando para como José de Anchieta, através de seus autos, participou do processo 

de imersão indígena em uma vida de culpabilidades. A elaboração desse trabalho sustenta-se a 

partir da ampliação dos estudos referentes à representação dos elementos religiosos na obra de 
José de Anchieta, na qual a inserção da concepção cristã de pecado é fator determinante. Assim, 

discussões e questionamentos são sustentados a partir das análises das obras, das bibliografias 

críticas do autor e do levantamento de dados a respeito da sociedade quinhentista brasileira, no 

interior da qual foram representadas as obras do dramaturgo José de Anchieta. 

 

A LÍRICA TRADICIONAL E PALACIANA EM AUTOS ANÔNIMOS PORTUGUESES 

DO SÉC. XVI 

Danilo de Sousa Villa 

 
Costuma-se apontar o séc. XVI como o do nascimento da dramaturgia portuguesa, cujo marco 

inicial seria o Auto da Visitação de Gil Vicente. No entanto, a ideia de que Portugal não tomou 

conhecimento da efervescente tradição teatral medieval, presente, inclusive, nos domínios de 

seus vizinhos castelhanos, não pode mais ser sustentada sem ressalvas, como a rica teatralidade 
da poesia portuguesa desde o trovadorismo galego-português parece demonstrar. Neste trabalho, 

buscamos entender de que forma dialogaram lírica tradicional, lírica palaciana e quinze autos 

anônimos do séc. XVI para revelar essas relações entre a tradição teatral e poética da época. 
 

 

 

 

 



SÓLON DE ATENAS E A MEMÓRIA DA DEMOCRACIA 

Denis Renan Correa 

 
A formação de uma memória cultural sobre Sólon na literatura ateniense do séc. IV a. c. é uma 

fonte privilegiada para estudar as concepções de democracia da tradição clássica. Para alguns 

autores (MOSSÉ: 1979) Sólon representado como “pai da democracia” é um “mito político”, 
para outros (RHODES: 2006) o relato da obra “A Constituições dos Atenienses” sobre esta 

questão não é um mito, mas sim um tipo de história. As diferentes e discordantes figurações de 

Sólon revelam disputas na qual interviram interesses sociais de memorização e instrumentos 

intelectuais como a retórica, a filosofia e a própria história. Esta pesquisa pretende investigar os 
termos e as armas deste conflito de memória. 

 

 

A ESCRITA SAGRADA DO EGITO ANTIGO – ORIGEM MITOLÓGICA DOS 

HIERÓGLIFOS E A RELAÇÃO COM O SAGRADO NA LITERATURA EGÍPCIA 

Diego Doimo Zurita 
 

No Antigo Egito, a escrita hieroglífica era um domínio considerado sagrado. Segundo a 

mitologia, era um sistema de registrar informações criado pelo deus Thot. O próprio nome 

Hieróglifo significa “Escrita Sagrada”. A visão de mundo do homem egípcio enxerga uma 
eterna conexão entre material e espiritual, entre natural e sobrenatural, físico e metafísico e 

encontra num sistema tão complexo de escrita um toque divino. A escrita é, portanto, sagrada, 

domínio dos homens sábios e letrados que têm um conhecimento de mundo além do plano 
físico. O presente trabalho pretende analisar a escrita egípcia e suas particularidades associada a 

sua origem mitológica e sua utilização vinculada ao sagrado. 

 

 

POR UMA HISTÓRIA ECONÔMICA DO FRANCISCANISMO: A CONSTRUÇÃO 

HISTORIOGRÁFICA SOBRE O PROCESSO DE ACUMULAÇÃO MATERIAL DA 

ORDEM 
Douglas de Freitas Almeida Martins 

 

Esta comunicação tem por objetivo investigar de forma critica um dos temas mais caros a 
produção historiográfica do universo temático referente à Ordem Minorita: a relação que os 

historiadores conferiram em suas obras sobre a relação dos frades com os aspectos da vida 

social, tais como a pobreza e a riqueza. Trata-se de entender como foi concebido o processo de 

acumulação, regulamentação e distribuição material da Ordem, para melhor compreender a 
aproximação entre o movimento e a dimensão econômica no contexto urbano do norte da 

península itálica do século XIII. 

 

 

O CASAMENTO NAS EPÍSTOLAS DE SÃO JERÔNIMO 

Eduardo Silva Leite 
 

Considerando os espaços ocupados pelos cristianismos nos finais do IV século, os líderes 

cristãos ganharam oportunidades para tentar controlar as vidas, a morte, o presente e o futuro. 

Nesse contexto, o casamento entrou para a lista de intervenções da Igreja. Nesse contexto, os 
ascetas tiveram sua parcela de contribuição. São Jerônimo ecoa seu discurso e deixa 

transparecer sua concepção de casamento. Para ele os casados não poderiam estar nas mesmas 

condições espirituais que as virgens e viúvas. Suas epístolas são a nossa janela para aquele 
mundo. Os que praticavam o sexo e desdobravam-se para cuidar de suas famílias, não poderiam 

agradar a Deus. Contudo, ele encontrou novos problemas. 

 

 

 



A IMAGEM VISUAL DO HOMEM SELVAGEM. AVERSÃO OU ADMIRAÇÃO?   

Flavia Galli Tatsch 

 
Criatura imaginária, o Homem Selvagem marcou presença no folclore e na literatura do 

medievo.  Tinha aspecto humano, só sua longa cabeleira e grossos pelos que cobriam todo seu 

corpo (com exceção do rosto, das mãos e dos pés) o distinguiam do homem comum. Vivia em 
florestas ou cavernas; era tido como irracional e sem freio para os desejos corporais. Pior ainda, 

não usufruía da graça divina cristã. Mesmo sendo objeto de medo e aversão, a partir do século 

XIV, o Homem Selvagem foi representado em diversos meios, como: esculturas, vitrais, 

tapeçarias, brasões de armas, miniaturas de Livros de Horas, cartas de baralho e, até mesmo, na 
arquitetura de casas e portais de igrejas.      

 

 

VIRTÙ E HISTÓRIA EM MAQUIAVEL 

Flávia Roberta Benevenuto de Souza 

 
Maquiavel utiliza a história como sua principal ferramenta para encontrar um princípio 

regulador da realidade. A repetição de situações ou eventos semelhantes ao longo da história 

possibilita a - quem a observa - tirar dos resultados (das ações já executadas por outros) a 

melhor maneira de agir. O observador, aquele que conhece a história, pode agir imitando 
reações consideradas louváveis e evitando reações eventualmente já consideradas lastimáveis. A 

história representaria, assim, um grande leque de possibilidades de ação e passa a ter então 

grande valia para aquele que detém o poder no Estado. Resta-nos investigar seus limites. 
 

 

A CANTIGA 17 DE SANTA MARIA DE ALFONSO X E RELAÇÕES DE GÊNERO: 

MATERNIDADE E INCESTO MEDIEVAIS 
Guilherme Antunes Júnior  

A cantiga 17 de Alfonso X intitulada Esta é de como Santa María guardou de mórte a onrrada 
dona de Roma a que o démo acusou pola fazer queimar trata de uma relação incestuoso entre 

uma dona romana e seu filho. Com a intervenção de Maria, o demônio não consegue acusar a 
romana frente ao imperador. Analisei essa cantiga a partir da categoria gênero considerando as 

imagens e o texto. 

 
 

O CRISTIANISMO ATRAVÉS DOS BESTIÁRIOS MEDIEVAIS. 

Guilherme Jacinto Schneider 

 
Desde a Antiguidade o imaginário Ocidental é povoado por criaturas fantásticas, sejam 

monstros ou animais exóticos. Durante o período medieval, encontramos inúmeros Bestiários 

com descrições detalhadas de tais criaturas, ao mesmo tempo em que doutores da Igreja 
tentavam enquadrar a existência dos mesmos na visão de mundo cristã. Nosso trabalho é 

demonstrar como e quanto o cristianismo se fez presente no imaginário medieval com relação às 

criaturas fantásticas. Para isso usaremos as descrições de monstros presentes nos Bestiários 

Medievais, identificando como tais criaturas são inclusas na lógica cristã de mundo, que 
considerava os monstros como símbolos de virtudes ou vícios. 

 

 

BREVES REFLEXÕES SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DA CAVALARIA NA 

CANÇÃO DE ROLANDO 

Hericly Andrade Monteiro 
 

A Canção de Rolando foi um poema escrito no XII em língua vernácula e que trata de um tema 

que permeava a mentalidade dos jovens aristocratas daquela época: a guerra. Nesta 



comunicação pretendo analisar como a Cavalaria foi representada neste poema e seu modus 

operandi no que diz respeito à guerra na Idade Média. 

 
 

ELEMENTOS CRISTÃOS E PAGÃOS PRESENTES NO POEMA BEOWULF 

Izabela do Nascimento Araújo 
 

O presente trabalho pretende investigar e analisar elementos pagãos e cristãos presentes no mais 

antigo poema épico das línguas modernas da Europa: “ Beowulf”. Deste poema existe apenas 

um manuscrito, datado do ano 1000 depois de Cristo, que encontra-se, atualmente, na 
“Cottonian Colletion” do Museu Britânico. Apesar de, como foi dito anteriormente, o único 

manuscrito restante ser datado do ano 1000, pode-se afirmar que o texto foi escrito por volta de 

750, em Northumbria. O poema possui cerca de 3182 versos, em estrita métrica aliterativa, e 
constitui uma inestimável fonte sobre a sociedade anglo-saxônica da época. O texto foi 

intitulado “Beowulf”, nome de seu personagem principal, em 1805 e foi publicado pela primeira 

vez em 1815. A história do texto é dividida em três momentos, as três grandes batalhas de 
Beowulf: a luta contra o dragão Grendel; o duelo com a mãe do mencionado dragão e, por fim, 

o retorno de Beowulf a sua terra e a luta final com outro monstro, um dragão que estava 

destruindo o seu reino. O poema foi, provavelmente, escrito no século VIII e, como é sabido, 

desde os séculos IV e V, o Império Romano havia se tornado cristão, depois da conversão de 
seus imperadores. Isso deveria significar o fim do paganismo, todavia, sabe-se que este nunca 

desapareceu por completo. Este argumento pode ser comprovado através do estudo de inúmeros 

textos, literários ou não, em que a presença de elementos pagãos está evidente ou, em alguns 
casos, sincretizada com elementos aparentemente cristãos. O objetivo deste trabalho é 

exatamente este: descobrir e analisar elementos pagãos e cristãos, que estejam sincretizados ou 

não, no poema épico “ Beowulf”. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o 

período estudado, a Idade Média, como também sobre o significado do sagrado e do profano 
durante o referido período, além de três leituras simultâneas e minuciosas da obra literária: uma 

em “Old English”, idioma original da obra; outra em inglês moderno, em sua versão mais 

conhecida, de Francis Gummere; e uma terceira, em português moderno, na versão de Ary 
Gonzalez Galvão. 

 

TRÓIA EM CHAMAS: HONRAS AOS MORTOS E OSTENTAÇÃO ENTRE OS VIVOS 

(TROIANAS, DE EURÍPIDES). 

Jacquelyne Taís Farias Queiroz de Melo 

 

Em Troianas, de Eurípides, a ação cênica se desenrola em meio à devastação da cidade de 
Príamo, na sequência da vitória dos exércitos liderados por Agamémnon, dos massacres dos 

troianos e da escravização das troianas. Nessa peça podemos distinguir diferentes percepções 

sobre os direitos reservados aos cadáveres, bem como diferentes concepções sobre os domínios 
de Hades. Dentre os despojos reunidos pelos aqueus após o saque de Tróia sobressai a multidão 

de mulheres – mães, esposas, filhas dos troianos mortos – que esperam pela designação de seus 

novos senhores, aos quais passarão a servir como escravas. Hécuba, anciã, até então rainha de 
Tróia e esposa de Príamo, Andrômaca, viúva de Heitor, e Cassandra, filha de Príamo e Hécuba, 

estão entre estas mulheres reduzidas a prêmio de guerra, à espera do cativeiro. Hécuba lamenta 

a destruição e saque da cidade e do palácio, a morte do marido e dos 50 filhos que com ele 

gerou; outrora orgulhosa de sua riqueza e de sua progenitura, ela agora aguarda que lhe 
informem na casa de qual chefe grego deverá consumir, como escrava, seus últimos dias. 

Andrômaca divide suas preocupações entre o futuro que a aguarda e as tentativas de proteger o 

filho, ainda criança, Astíanax. Cassandra, profetisa a quem Apolo concedeu o dom de ver o 
futuro mas não o de persuadir as pessoas a quem revelasse suas visões, aguarda o momento em 

que será carregada à tenda de Agamémnon, chefe do exército aqueu. Ao ser arrastada de sua 

tenda pelos emissários de Agamémnon, Cassandra, em transe, vê o futuro que a espera – a 

morte sob os golpes de Clitemnestra e Egisto, amantes – e que atinge também a casa de seu 
novo senhor: Agamémnon morto pelas mãos da esposa, a esposa morta pelas mãos do filho e a 



derrocada da casa de Atreu. O cadáver de Agamémnon contará com ritos mesquinhos, 

realizados na calada da noite; o de Cassandra, pior, ficará exposto, ultrajado, nu, junto ao 

túmulo do “noivo/marido”, onde será devorado pelas feras. A sequência de Troianas ainda 
guarda outras referências ao sofrimento e ao destino dos corpos dos derrotados em Ílion. Surge 

em cena Andrômaca, viúva de Heitor, carregando no colo o filho Astíanax e conduzida por 

homens gregos para seu senhor, Neoptólemo – o filho de Aquiles, que se juntou ao exército dos 
aqueus após a morte do pai e foi o guerreiro que matou Príamo junto a seu altar doméstico em 

honra a Zeus. Enquanto dialogam, surge um arauto dos gregos, acompanhado por uma escolta, 

que comunica a Andrômaca a mais recente deliberação dos gregos: Astíanax deve morrer, 

atirado do alto das torres da cidadela troiana. Para conter a reação da mãe ante a aterradora 
notícia, o arauto grego acrescenta uma ameaça: a criança deve ser entregue sem resistência, 

Andrômaca deve se abster de lutar e de lançar invectivas ou maldições contra os gregos que 

conduzirão seu filho à morte. Do contrário, esta é a ameaça, além de morto, Astíanax 
permanecerá sem túmulo e sem honras fúnebres. A cena se conclui com a criança tomada do 

colo de sua mãe e levada pelo arauto grego para cumprimento de seus tristes desígnios. 

Algumas cenas adiante, este mesmo arauto ressurge em cena, desta vez trazendo o cadáver de 
Astíanax, carregado sobre o escudo de Heitor, que é entregue a Hécuba. Pois na ausência de 

Andrômaca caberia, então, a Hécuba, parente mais próxima do morto presente ao evento, 

conduzir os ritos fúnebres. O arauto informa que, ao transportar o cadáver, deteve-se no rio 

Escamandro para “banhar o morto” e “lavar os ferimentos”. Como explicar tal conduta – 
primeiro matar, em seguida honrar o morto? Talvez os gregos estivessem apenas cumprindo o 

acordo proposto a Andrômaca, ou, talvez, ao retratar os aqueus cuidando do cadáver do filho de 

Heitor, Eurípides procurasse atenuar a crueldade dos gregos, como se dissesse: “em Tróia, os 
gregos foram impiedosos, mas não ímpios”. 

 

 

AUTO DA FÉ E O DIALETO SAIAGUÊS: HAY AQUI TANTO QUE VER QUE ME 

SIENTO ATIBOBADO 

Jamyle Rocha Ferreira Souza 

 
O presente trabalho, que é parte da dissertação de mestrado intitulada “O cômico nos autos 

pastoris de Gil Vicente” (UEFS/2011), procura analisar os procedimentos cômicos no dialeto 

saiaguês desenvolvidos pelo dramaturgo português Gil Vicente (1465?-1536?). Para traçar um 
exame da língua rústica castelhana e sua relação com o cômico, teremos como subsídio textual 

uma peça vicentina de temática natalina, o Auto da Fé. Estão em cena dois pastores, Benito e 

Brás, que interpretam o mundo cortesão através do saiaguês. Deve-se ressaltar ainda que o falar 

rústico segue como tema de investigação no nosso projeto de doutoramento que vem sendo 
desenvolvido na Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 

 

A LITERATURA CONTEMPORÂNEA E A (RE)INVENÇÃO HISTÓRICA DE 

LUCRÉCIA BÓRGIA 

Jéssika Hingridi Rodriguês Viera 
 

O objetivo do trabalho é debater as fronteiras e vinculações entre Historiografia e Literatura no 

caso singular da produção de uma memória contemporânea para a figura de Lucrécia Bórgia 

principalmente pela obra do historiador alemão, Ferdinand Gregorovius, conhecido por ser 
inimigo dos papas. Estamos trabalhando com o século XIX. Gregorovius é um dos grandes 

responsáveis pela imagem do papa Bórgia como um líder escandaloso, famoso por sua 

irresistível beleza viril, e ainda pelo caráter trágico da bela Lucrecia Bórgia, conhecida por seu 
gênio maléfico. Lucrezia Borgia, escrito em 1874 busca representar a filha do papa pelos olhos 

da vida burguesa do século XIX. 

 



O EREMITISMO NO REINO VISIGODO DO SÉCULO VII: UM ESTUDO 

COMPARADO DA AUTO-HAGIOGRAFIA DE VALÉRIO DO BIERZO, DOS 

CONCÍLIOS DE TOLEDO DO SÉCULO VII E DO DE ECCLESIASTICIS OFFICIIS 

DE ISIDORO DE SEVILHA 

Juliana Salgado Raffaeli 

 
Nossa pesquisa está voltada para a produção intelectual eclesiástica do reino visigodo no século 

VII, com ênfase nas relações de poder existentes entre os eremitas e as autoridades episcopais. 

Observamos que a relação da instituição eclesiástica com o monasticismo se apresentava em 

alguns momentos como conflitante, principalmente quando dizia respeito à vida eremítica. 
Nesse sentido, buscaremos expor os resultados obtidos para a qualificação do mestrado, no qual 

visamos analisar o relato sobre o isolamento ascético de três perspectivas distintas: a auto-

hagiografia do monge Valério do Bierzo, as atas dos concílios de Toledo do século VII e no De 
ecclesiasticis officiis de Isidoro de Sevilha. 

 

 

COMO DESTRUIR UMA CIDADE: A POÉTICA DO ASSÉDIO E CAPTURA DE 

CIDADES NA POESIA ÉPICA GREGA ARCAICA 

Julio de Figueiredo Lopes Rego 

 
A presente comunicação pretende detalhar os elementos constitutivos do tema tradicional do 

assédio ou captura de cidades (halosis/persis) em poesia grega arcaica com o intuito de 

reconstruir as características essenciais da sua poética. 
 

 

O CORPO DO REI  D. AFONSO V NO LIVRO VERMELHO E NA CHRÓNICA DE EL-

REY 
Kamilla Dantas Matias 

 

Existe uma “áurea” que encobre a figura do monarca; de qualquer monarca. Figura destacada 
em sua representação, o soberano é, normalmente, definido, por seu "corpo duplo". O primeiro 

deles é mortal e assemelha-se ao de todos os seus súditos: sofre as tristezas, vícios e alegrias 

comuns à humanidade. O segundo, sacralizado, representa o corpo divino do rei, aquele que 
justamente se separa dos demais; o que não morre jamais. Este estudo tem por objetivo 

identificar e analisar os aspectos de sacralidade que circundam o Rei Afonso V de Portugal, 

monarca da Dinastia de Avis, presentes no Livro Vermelho e na Chrónica de El-Rey. 

 
 

IMAGINAR O TEXTO, NARRA A IMAGEM: A “VIAGEM DE SÃO BRANDÃO” E A 

EXPERIÊNCIA MEDIEVAL DA LEITURA (1360) 
Kathelline Souza Santos 

 

Em 1360, um frade franciscano de Cesky Krumlov copiou e reuniu diversas narrativas 
medievais em um a obra conhecida como Liber Depictus. Todas são relatos sobre vidas e feitos 

de conhecidos santos da tradição cristã. Entre as narrativas está uma versão ilustrada da 

“Viagem de São Brandão”, cujo protagonista acreditava-se ter sido um monge irlandês do 

século V. O propósito desta comunicação é apresenta as reflexões iniciais de um projeto de 
pesquisa sobre as possibilidades de análise da “Viagem” levando em consideração a complexa 

relação mantida entre imagens e texto na elaboração de uma narrativa medieval. 

 
 

 

 

 



HISTÓRIA SECRETA, UMA HISTORIOGRAFIA CLÁSSICA PRODUZIDA POR 

PROCÓPIO DE CESARÉIA 

Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes 
 

Em 527 Justiniano sucede ao seu tio Justino, no comando do Império Romano do Oriente, onde 
governou como único imperador até a sua morte, no ano de 565. Travou uma série de guerras de 

conquista, entre as quais as mais controversas foram contra os persas, cujos relatos foram 

escritos pelo conselheiro e assessor do general Belisário, Procópio de Cesaréia. Entre suas 

produções escrita se destaca “Historia Secreta”, que tem por ambição narrar os “verdadeiros” 
fatos acerca do reinado de Justiniano. Esta comunicação tem por objetivo analisar sua obra que 

segue o modelo da historiografia clássica principalmente em relação à abordagem dos 

testemunhos e exposição dos fatos.  

 

O IDEAL DE PRINCEPS PARA LUCIUS SÊNECA 
Larissa Gabriele Oliveira Nogueira 

 

A presente comunicação tem como objetivo principal divulgar o trabalho de conclusão de curso 

em andamento, cujo tema principal é discutir o ideal de princeps perfeito na concepção do 
estoico romano Lucius Sêneca, em sua obra intitulada De Clementia. Partindo deste 

pressuposto, pretende-se, a priori, realizar uma discussão acerca da definição do termo 

principado, e posteriormente refletir brevemente sobre a vida do estoico, para, por fim, abordar 
sua concepção de princeps perfeito. 

 

 

NICOLAU EYMERICH: O DIREITO CANÔNICO E A DESCOBERTA DA 

BRUXARIA 

Larissa Oliveira Gregório 

 
O objetivo do trabalho é debater sobre a judicialização da bruxa no discurso inquisitorial, tendo 

como base a obra Directorium Inquisitorium de Nicolau Eymerich, escrito em 1376 e ampliado 

por Francisco de La Peña em 1578. Obra que apresenta os primeiros indícios de uma 
regulamentação das práticas de bruxaria como violação eclesiástica. Ao tratar dos videntes, 

adivinhos e demonólatras, Eymerich traz para a legislação canônica conceitos que eram tidos 

como parte da cultura ocidental, transformando em transgressão qualquer prática que remeta a 
esta figura feminina. Dessa forma, o que até então não era digno de crédito pelas autoridades 

católicas, passa a ser combatido pela Inquisição. 

 

 

BENZO DE ALBA E A INVENÇÃO DO "GRANDE INIMIGO ROMANO": A 

HISTORIOGRAFIA COMO POLÍTICA 

Leandro Duarte Rust 
 

Neste trabalho, procuramos discutir a invenção da figura política de Hildebrando na principal 

crônica do conflito travado pelo controle da Igreja romana entre 1061 e 1064: o Ad Heinricum 

IV Imperatorem libri VII. Escrita por Benzo, bispo de Alba e única testemunha ocular dos 
conflitos a deixar um resgistro escrito, a crônica é um dos documentos históricos mais 

importantes da ascensão política do futuro Gregório VII. Na realidade, esta comunicação resulta 

de um objetivo específico: dar o primeiro passo na construção crítica da hipótese de que o Ad 
Heinricum estabeleceu os parâmetros pelos quais a controversa figura do papa figuraria na 

historiografia, incluindo a moderna. Em outras palavras, Benzo de Alba teria sido um dos 

inventores de Gregório VII.  
 

 



MULHERES, RELIGIÕES E RELIGIOSIDADES: A IDADE MÉDIA CONSTRUÍDA 

POR GEORGE R. R. MARTIN 

Lêda Maria Guedes Araújo Paraguassú 
Thiago Souza de Jesus 

 

A presente comunicação tem como objetivo apresentar as pesquisas iniciadas recentemente, 
com o apoio do PIBIC-Fapesb. Assim, ela visa apresentar os aspectos temáticos, os problemas, 

metodologias e principais conceitos operatórios, sem deixar de analisar, mais especificamente, 

como o autor George R. R. Martin constrói a imagem das mulheres medievais e como ele 

trabalha com as religiões e religiosidades atribuídas a Idade Média em sua obra “As Crônicas de 
Gelo e Fogo”. 

 

 

O FEMININO NA HISTORIOGRAFIA DO GEORGES DUBY: ENTRE A HISTÓRIA 

DAS MULHERES E OS ESTUDOS DE GÊNERO 

Lívia Maria Albuquerque Couto 
 

A presente comunicação tem por objetivo analisar como o medievalista Georges Duby abordou 

as mulheres no período da Idade Média. A partir de algumas de suas obras observaremos como 

o historiador construiu sua visão do sexo feminino, abordando temas como, por exemplo, o 
casamento, a história das mulheres ligadas à dominação masculina e as relações entre o 

feminino e a Igreja medieval. Para tal, consideraremos o instrumental teórico-metodológico 

utilizado por ele em livros como Idade Média, Idade dos Homens e Eva e os Padres.   
 

 

A “REDISTRIBUIÇÃO” NO ANTIGO EGITO: DEBATES E CONTROVÉRSIAS 

Lívia Cristina de Souza Sigliani 
 

A “redistribuição” é um dos elementos centrais no arcabouço teórico gestado por Polanyi em 

sua reflexão sobre a economia antiga. “Redistribuição” e “reciprocidade”, segundo o autor, 
dominam as práticas de troca nas sociedades do Antigo Oriente Próximo em detrimento das 

relações mercantis. O debate atual sobre economia antiga continua tomando estes conceitos 

como referência de análise. No caso do Egito Antigo, tais conceitos têm sido debatidos por 
autores como Bleiberg, próximo das idéias polanyianas, e Warburton, crítico a tais 

pressupostos. O objetivo deste trabalho, portanto, é repensar o debate por meio da reflexão 

desses autores. 

 

REPRESENTAÇÕES MITOLÓGICAS NO RPG D&D (DUNGEONS & DRAGONS): 

APROPRIAÇÕES E (RE) PRODUÇÕES DA CONTEMPORANEIDADE 

Lucas Vieira de Melo Santos 
 

O RPG D&D é um jogo de interpretação fantasiosa sobre uma narrativa contemporânea acerca 

do medievo. Desta forma, se apropria, associa e (re) produz o medievo de forma peculiar, (re) 
construindo uma “Idade Média fantasiada” caracterizada, também, por aspectos mitológicos que 

muitas vezes não são bem definidos nem representados distintamente. Esta investigação é parte 

do projeto de pesquisa em desenvolvimento com financiamento do PIBIC-UFBA sob orientação 

do Prof. Dr. Marcelo Pereira Lima. Como se trata de um trabalho preliminar, vamos apresentar 
as principais diretrizes que norteiam a tentativa de problematizar inicialmente como e por que 

são produzidas essas representações que permanecem no imaginário contemporâneo sobre a 

Idade Média. 
 

 

 

 
 



A ENCENABILIDADE DO TEATRO QUINHENTISTA PORTUGUÊS 

Lucila Vieira  

 
O trabalho, orientado pelo Prof. Dr. Márcio Muniz do Instituto de Letras da UFBA, tem por 

objetivo analisar o grau de encenabilidade dos autos anônimos portugueses do século XVI. 

Considerando que a existência desses autos é atestada apenas pela via textual, a proposta que se 
apresenta pretende promover um diálogo com as teorias teatrais contemporâneas, leia-se: a 

encenação moderna, que, sem desprezar o texto, presentifica a figura do diretor, do ator e do 

espetáculo. Concomitantemente à investigação teórica, há o intuito de desenvolver leituras 

dramáticas e/ou encenações de alguns dos autos que compõem o corpus, o que endossará a 
experiência de encenabilidade dos tais textos dramatúrgicos no cenário teatral do séc. XXI. 

 

A SANTIDADE NAS HAGIOGRAFIAS VISIGODAS A SERVIÇO DA HEGEMONIA 

CULTURAL DA IGREJA CATÓLICA NOS MEIOS RURAIS DA PENÍNSULA 

IBÉRICA 
Luís Henrique Marques 

 

O presente trabalho apresenta uma leitura sobre o desenvolvimento do conceito de santidade ao 

longo da Idade Média, com especial destaque para aquele presente nas seis hagiografias da 
Espanha visigótica que se tem notícia. Ao focarmos especificamente essas fontes, nossa 

intenção é demonstrar o quanto possível como o conceito de santidade presente em tais 

documentos contribuiu para a difusão e manutenção da hegemonia cultural da Igreja Católica na 
Península Ibérica, sobretudo nos seus meios rurais. 

 

 

AEDOS GREGOS E MONARQUIAS HOMÉRICAS NO SERTÃO DE ARIANO 

SUASSUNA 

Luiz Otávio de Magalhães 

 
Entre 1928 e 1935, Milman Parry publicou artigos que destacavam que a épica grega se 

constituía em uma produção poética oral. Poemas elaborados por aedos que desconheciam 

códigos de cultura escrita eram cantados perante uma audiência que igualmente desconhecia 
práticas letradas de cultura. Parry chegou a esta conclusão ao tomar contato com os cantos de 

bardos da Iuguslávia que não sabiam ler ou escrever, mas que recitavam longos poemas a partir 

da memorização e da improvisação. Em 1971, Ariano Suassuna também afirmou o parentesco 

entre manifestações culturais tradicionais e orais do mundo contemporâneo com o universo da 
épica grega. Refletir sobre as características atribuídas às culturas orais que permitem esta 

associação entre aedos gregos, bardos iugoslavos e cantadores nordestinos é o objetivo desta 

comunicação. 

 

ÍON: ENTRE OS ESPAÇOS DE ATENAS E DELFOS E O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DO HERÓI 
Márcia Cristina Lacerda Ribeiro 

 

Provavelmente em 412 a.C. Eurípides encenou a história de Íon, o herói que intitula a sua 

tragédia. Fruto de uma relação não consentida entre o deus Apolo e a última autóctone, a 
princesa Creúsa, Íon é abandonado ao nascer no mesmo lugar em que fora gerado, uma gruta em 

Atenas. Apolo, entretanto, leva-o para a cidade de Delfos, onde ele cresce sem conhecer a sua 

origem até o momento em que reconhece a sua mãe, que para o oráculo acorre em busca de 
respostas por ainda não ter dado à luz a despeito de estar há muito tempo casada. A nossa 

análise está assentada no estudo dos espaços percorridos pelo jovem e como cada um deles 

contribui para a formação da consciência de si, que transita do seu papel de um mero servo do 
deus e escravo do templo a filho desse deus e herdeiro do trono ateniense. O conceito de espaço 

por nós utilizado é tomado de empréstimo do arquiteto moderno Amós Rapoport, que vem 



sendo utilizado nas pesquisas desenvolvidas no âmbito do LABECA – Laboratório de Estudo 

sobre a Cidade Antiga, da Universidade de São Paulo, do qual fazemos parte. 

 
 

O OPTĬMUS PRINCEPS E O TIRANO INJUSTO NA ROMA ANTIGA 

Márcia Santos Lemos 
 

Reflexões sobre a natureza do poder monárquico e o soberano ideal são recorrentes entre os 

intelectuais do mundo antigo. Gregos e latinos escreveram sobre as virtudes imprescindíveis ao 

rei, os vícios inaceitáveis e o perigo do despotismo. Por meio dos textos escritos que foram 
preservados é possível conhecer apenas parcialmente as teorias políticas, os princípios que, em 

diferentes circunstâncias históricas do mundo antigo, legitimaram o poder da realeza, sua 

necessidade e sacralização. Objetivamos, com esta comunicação, apresentar a tradição literária 
sobre o optĭmus princeps e discutir o paradigma do tirano injusto nas crônicas do século IV na 

Roma antiga. 

 
 

TOMÁS DE AQUINO CONTRA O AVERROÍSMO LATINO. A QUETÃO DO 

MONOPSIQUISMO 

Marco Aurélio Oliveira da Silva 
 

Em 1270, Tomás de Aquino publica o opúsculo “De Unitate Intellectus contra Averroistas”, no 

qual delineia sua crítica à doutrina do Monopsiquismo, então em voga na Universidade de Paris. 
Esta teoria defendia que não poderia haver intelectos distintos para cada ser humano, o que, por 

conseguinte, contrariava a crença cristã no livre arbítrio. O maior defensor desta doutrina em 

Paris foi Siger de Brabante, contra quem Aquino se opõe enfaticamente. Contudo, do ponto de 

vista do processo cognitiva, semelhante teoria ressaltava o papel do sentido interno da 
imaginação, pois o retorno ao fantasma teria um papel fundamental para explicar o processo 

cognitivo humano em relação a um intelecto separado. Neste sentido, a crítica de Tomás poderá 

lançar luz à famosa teoria da Conversão ao Fantasma enquanto uma etapa fundamental da 
intelecção humana. Portanto, o mote da presente comunicação é avaliar em que medida as 

observações tomasianas nesta obra se relacionam com a sua teoria sobre o papel da imaginação. 

 
 

“A MAIS AMADA FILHA DE SÃO PEDRO”: A CONDESSA MATILDE DE CANOSSA 

E AS ESTRATÉGIAS DOS PODERES LOCAIS NA PENÍNSULA ITALIANA (1046-

1073) 
Natalia Dias Madureira 

 

A condessa da Toscana era a responsável pela gestão do norte da Itália. Mesmo a proximidade 
geográfica com a Germânia, território do representante máximo do poder laico, não pôde dirimir 

a atuação da nobre senhora. O arcabouço epistolar que lhe é referente, bem como sua biografia 

apresentam consideráveis informações acerca do trânsito desempenhado por sua autoridade. 
Uma mulher doce e pia, porém firme e militarmente preparada. Senhora de vasto e heterogêneo 

território, buscou impor-se sobre as intempéries governamentais, agindo de modo efetivo e 

singular, com o desenvolvimento de uma política senhorial própria. 

 
 

HISTÓRIA EM TELA: O ENSINO SOBRE HISTÓRIA MEDIEVAL ATRAVÉS DE 

MÍDIAS VISUAIS 
Pollyana Iris Lima de Sousa 

 

Esse trabalho é desenvolvido com o intuito de interligar, através das mídias visuais, as pesquisas 

acadêmicas ao ensino de história aplicado no ensino médio. Encontrando um grande debate, 
com duras críticas, a respeito da utilização de outra forma de se fazer história que não seja a 



história escrita, emerge dentre os historiadores quem defenda essas novas práticas, por acreditar 

que são justamente elas que atingem de forma mais eficaz o grupo que se encontra fora da 

academia e distante da historiografia há tanto tempo protegida por nossos pares. Discutiremos, 
então, sobre os limites e possibilidades de inovação do ensino da História Medieval através da 

produção de mídias visuais. 

 
 

BREVES APONTAMENTOS ACERCA DO FAZER A GUERRA NA IDADE MÉDIA 

CENTRAL, POR MEIO DE UMA ANÁLISE DO POEMA DE MIO CID (1207) 

Rafael Costa Prata 
 

Escrito em 1207, o Poema de Mio Cid tem como fio condutor de sua narrativa a descrição dos 

feitos bélicos do cavaleiro castelhano Rodrigo Diaz de Vivar, o El Cid, durante o seu desterro. 
Esta comunicação tem como objetivo demonstrar como esta canção de gesta, apesar de estar 

composta por algumas questões de teor puramente literários, apresenta uma série de traços 

característicos do que fora a Guerra Medieval. Para este nosso estudo, utilizaremos os trabalhos 
desenvolvidos pelo medievalista espanhol Francisco García Fitz, que tem analisado as formas 

habituais do fazer a guerra na Idade Média Central, durante o chamado processo de 

Reconquista. 

 
 

INTERNET E HISTÓRIA: VIRTUALIZAÇÃO E CONHECIMENTO ACERCA DA 

“INQUISIÇÃO MEDIEVAL” 
Rafael Marcos de Souza Fernandes 

 

A Internet deixou de ser apenas entretenimento e se transformou em um veículo cujo valor 

transpassa o de “um meio de serviço e informações”, ou seja, a internet é o grande meio de 
virtualização de experiências coletivas, que se apresenta como deslocamento e problematização 

delas. Sobre a temática da História Medieval, esse trabalho discutirá como o conhecimento 

histórico figura nos processos de virtualização do saber inseridos neste universo. Analisando 
assim, como o conhecimento histórico se configura na memória socializada pela internet a 

respeito da “inquisição medieval”. Tema que mobiliza um universo expressivo de agentes 

sociais em sua compreensão acerca da religião na trajetória da sociedade pelo tempo. 
 

 

INTERPRETAÇÕES SOBRE A REFORMA MONÁSTICA E A PROPOSTA 

REFORMADORA DE PEDRO ABELARDO 
Rafael Bosch 

 

A “Reforma Gregoriana” sempre foi motivo de muita polêmica entre historiadores e demais 
especialistas. Nos debate sobre esta, é comum encontrarmos, em meio à historiografia, a ideia 

de uma reforma monástica. Nesta comunicação, iremos nos debruçar sobre algumas 

intepretações acerca desta reforma monástica para, então, discutirmos a proposta reformadora 
de Pedro Abelardo. Abelardo foi eminente monge, tido como um dos maiores nomes do 

chamado Renascimento Cultural do XII.  Dedicou grande parte da sua vida à reforma dos 

mosteiros pelos quais passou, o que lhe rendeu algumas tentativas de homicídio. Com uma 

profícua e vasta obra, encontramos nela uma pesada crítica a diversos monges do período, bem 
como escritos sobre moral, ética e teologia. Abelardo mostra-se como um interessante objeto de 

estudo acerca da reforma monástica, pois, além do que já mencionamos, foi perseguido e até 

mesmo excomungado nos últimos anos da sua vida. Infelizmente, até o presente momento, não 
encontramos sequer um historiador que tenha se debruçado mais atentamente às relações entre 

Abelardo e as reformas monásticas no XII. Essa comunicação é fruto de um estudo feito para 

um projeto de mestrado. Portanto, trata-se de uma comunicação que buscará demonstrar, entre 

outras coisas, a viabilidade desta pesquisa. 
 



A PERSISTÊNCIA DO MONUMENTAL NO EGITO ROMANO: A OBRA  

CONSERVADORA, AMPLIADORA E CONSTRUTORA DE ROMA NO EGITO 

Rafael de Jesus Dantas de Oliveira 

Com a morte de Cleópatra o Egito é submetido à província romana. Mesmo com a clara 
dominação política, percebe-se em alguns casos a admiração e continuidade nas antigas 

tradições existentes. Onde muitos Imperadores Romanos fizeram questão de não só serem 

representados como faraós, como tomaram atitudes semelhantes a dos antigos soberanos. 
Evidenciando-se consideráveis momentos de esplendor nas artes, arquitetura e religião, durante 

a dominação romana sobre o Egito 

 

 

O TEXTO BÍBLICO E SUAS COMUNIDADES DE LEITORES NA ALTA IDADE 

MÉDIA 

Raquel de Fátima Parmegiani  

 

Temos como proposta refletir sobre o processo de construção da relação entre texto bíblico e 

seus comentadores na Alta Idade Média. Nosso objetivo é pensar estas escrituras na sua 

historicidade, ou seja, seus usos sociais e suas possibilidades de leitura. Somos influenciados 
nesta análise, pela ideia de que os leitores são necessariamente sempre interpretes e o texto é 

deliberadamente vago ou às vezes desconcertantemente preciso, e o que se tira dele depende, em 

grande medida, do que se põe nele. Assim, cabe pensar, mais do que na hermenêutica do texto 
bíblico, nas habilidades das comunidades de leitores pelas quais ele é consumido. Para esta 

perspectiva de trabalho, destacamos um gênero de escrita, o comentário bíblico. Este material 

cultural, ao nos possibilitar uma aproximação para com as regras da construção desta 
aproximação entre o texto bíblico e seus leitores, pode nos dar vestígios importantes do 

processo de materialização do texto no ato da leitura e, portanto, da forma como a Alta Idade 

Média se utilizou desse material cultura. 

 

SEGUINDO O RASTRO DA CHAMADA ESCOLA VICENTINA: A CONSTRUÇÃO 

DO RISÍVEL NO TEATRO BILÍNGUE DE SIMÃO MACHADO 

Renata Brito dos Reis 
 

Este trabalho propõe um estudo das obras Cerco de Diu e Pastora Alfea, de Simão Machado – 

poeta e dramaturgo quinhentista português –, pois, nota-se, nestas obras, uma série de 
particularidades no que concerne o uso do teatro bilíngue por parte de Simão Machado em 

relação à tradição representada, principalmente, por Gil Vicente, reforçando, assim, a 

necessidade de projetar luzes para a chamada Escola Vicentina. Para tal, procuro investigar de 

que forma o risível se instaura nas comédias machadianas com base na teoria do riso de Henri 
Bergson. 

 

 

A NOÇÃO DE POSSIBILIDADE SEGUNDO JOÃO BURIDAN 

Roberta Magalhães Miquelanti  

 

Os sofismas desempenham um papel essencial no contexto da filosofia medieval, na medida em 

que são instrumentos para testar o alcance e a capacidade de uma teoria em solucionar 

problemas lógicos e semânticos. Nosso objetivo neste trabalho será analisar sofismas do filósofo 

medieval João Buridan (sec. XIV) que nos permitem tratar a noção modal de possibilidade. 

Segundo Buridan, os termos modais exercem duas funções principais em uma proposição: i) 

determinar a cópula e ii) ser sujeito ou predicado de uma proposição. Buscaremos identificar 

como essas diferentes funções são tratadas nos sofismas, visando i) identificar se essas 

diferentes funções implicam diferentes usos da noção de possibilidade na teoria buridaniana, 



bem como ii) identificar se há diferentes tratamentos semânticos de proposições modais de 

possibilidade. 

 

CIDADES E SOCIABILIDADES URBANAS NAS IMAGENS DE FERNÃO LOPES 

Rita de Cássia Mendes Pereira 
 

A projeção de cidades como locus do poder político destaca-se entre as várias estratégias 

discursivas adotadas por Fernão Lopes na perspectiva de consolidação do projeto monárquico 
português. Nas imagens difundidas por Lopes, a passagem do rei é demonstração do prestígio 

de uma cidade e forma privilegiada de manifestação pública do poder real.  Os ritos de entrada e 

a partida do rei transformam a cidade em palco de práticas coletivas que abarcam os sujeitos 
singulares e os distintos grupos do social. Os atos de sociação, consignados nesses ritos, 

comportam um significado e um valor estético partilhados por todos que deles participam e 

contribuem para a construção de um consenso operacional do qual se beneficiam o rei e os 

grupos a ele diretamente associados. 
 

 

GIOVANNI BOCCACCIO E LEONARDO BRUNI: EM DEFESA DE DANTE 

ALIGHIERI 

Roberto Silva de Oliveira 

 
A obra de Dante Alighieri destaca-se por suas qualidades estéticas, filosóficas e suas 

implicações políticas. A defesa da monarquia em detrimento da república, assim como seu 

envolvimento político, renderam-lhe o esquecimento e, posteriormente, a reprovação. Em honra 

do Poeta e sua obra, Giovanni Boccaccio escreveu, entre os anos de 1351 e 1355, o livro 
Trattatelo in laude di Dante. Em 1436, o chanceler e humanista Leonardo Bruni compôs o 

Della vita, studi i costumi de Dante, no qual acusa Boccaccio de ter apresentado apenas os fatos 

menores da vida do Poeta. O objetivo deste trabalho é analisar o as perspectivas de Boccaccio e 
Bruni ao registrarem os fatos que marcaram a vida de Dante.     

 

 

MEDIEVALIDADES NOS JOGOS ELETRÔNICOS: PERCEBENDO AS 

REPRESENTAÇÕES DA CAVALARIA MEDIEVAL 

Robson Freitas Cerqueira da Paixão 

 
A reprodução de estereótipos históricos mostra-se como um fenômeno recorrente na sociedade. 

Assim como os outros meios comunicação, tais como a mídia televisiva, o cinema e a literatura, 

etc, alguns jogos eletrônicos, notadamente os jogos de interpretação de personagens (RPGs), 
tendem a se apropriar de estereótipos criados sobre a Idade Média. Contudo, ao contrário dos 

exemplos midiáticos citados, a inserção dos jogos eletrônicos num quadro de análise 

historiográfica dá-se de forma lenta e pouco gradual. Tendo encontrado poucas referências de 

interpretações propriamente historiográficas para tal, pretendo discutir esta ausência, destacando 
algumas razões para isso, e, paralelamente, propor também a inserção dos jogos eletrônicos no 

campo de análise da História, como dinâmica temporal e como saber científico, sem deixar de 

exemplificar seus usos e possibilidades com uma pesquisa em desenvolvimento e financiada 
pelo PIBIC(UFBA). Para isso, além da Idade Média, em geral, o foco dessa comunicação 

também recairá em uma variável de análise específica: as representações do cavaleiro medieval. 

Para tal, debruçar-me-ei inicialmente sobre quatro jogos. São eles: Castlevania – Lament of 
Innocence (Konami, 2004), Final Fantasy IV (Squaresoft, 2005) e The Legend of Zelda: 

Ocarina of Time (Nintendo, 1998) 

 

 

 



O GÊNERO E O  DIREITO : UMA ANÁLISE DO ORDENAMENTO DE ALCALÁ DE 

HENARES 

Sara Cristina Santos 
 

O projeto de pesquisa, financiado pelo PIBIC-CNPQ, sob a orientação do prof. Dr. Marcelo 

Pereira Lima, objetiva analisar as construções de gênero na Espanha do século XIV. Portanto, 
pretende compreender, se, como e porque as dinâmicas de criação e recriação das relações de 

gênero estão presentes no escopo jurídico dos reinos de Castela e Leão. O ordenamento de 

Alcalá de Henares é utilizado como fonte para entender estas configurações no medievo Ibérico. 

Trata-se de um estudo preliminar, tendo como meta principal a apresentação dos aspectos 
centrais do nosso projeto de pesquisa em desenvolvimento, especialmente as questões temáticas, 

justificativas, às problemáticas, objetivos e os aportes teóricos e metodológicos sobre as fontes a 

serem investigadas.  
 

 

THOR: DA MITOLOGIA NÓRDICA AO MERCADO DE QUADRINHOS 
Sávio Queiroz Lima 

 

O presente artigo investiga questões simbólicas de representação e apropriação de um arquétipo 

mitológico originário do norte da Europa com o personagem de história em quadrinhos de 
mesmo nome: o deus Thor. Através de interdisciplinaridades, entre estudos sobre mitologia e 

reflexões acerca de arquétipo da psicanálise junguiana, o trabalho busca compreender os 

elementos que resistiram e os que mudaram na adaptação de uma mitologia da sociedade Viking 
dentro do imaginário e da contemporânea mitologia dos super-heróis das histórias em 

quadrinhos. Fundamenta-se, para isso, na comparação analítica do mito original de Thor, 

encontrado na coleção escrita dos Eddas, aproximadamente no século XII, e na origem e no 

histórico do personagem Thor da norte-americana Editora Marvel de 1962 até a atualidade. A 
transcrição resumida do mito nórdico a ser utilizada é do estudioso da mitologia Thomas 

Bulfinch e as histórias em quadrinhos definidas para a reflexão do Thor serão as que remetem 

sua origem e outras histórias de apelo mítico ou com relações diretas com atores do mito 
original 

 

 

DE RUTEBEUF A VIGNEAULT: TRAÇOS MEDIEVAIS NA POESIA DAS 

AMÉRICAS 

Sérgio Barbosa de Cerqueda 

 
Engouement indica em francês um sentimento de empatia e de paixão intensa no tocante a algo 

ou a alguém. O francês do Québec se serve frequentemente desse vocábulo para expressar os 

seus laços com a Idade Média. Várias associações medievais existem nessa província do Canadá 
e as cenas de um festival medieval em ‘A era da inocência’ (‘L’âge des ténèbres’, 2007), do 

cineasta Denys Arcand, nos mostram que as manifestações que reproduziriam a vida medieval 

atraem muitos quebequenses até hoje. E a literatura não se faz isenta nesse orgulho coletivo 
quanto a uma herança medieval europeia, como pode ser observado na poesia do escritor Gilles 

Vigneault. O objetivo de nossa comunicação residirá assim na reflexão sobre a construção da 

obra poética de Vigneault em diálogo com alguns dos grandes poetas franceses medievais e 

renascentistas (Rutebeuf, Villon e Ronsard). Esses trovadores são convocados nos seus poemas 
e canções para um falar de si e de sua coletividade, na construção de um discurso de 

engajamento nas causas de seu povo quebequense. 

 
 

 

 

 

 



REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM SPARTACUS 

Stephanie Soares Nereu 

 
Dentre os atuais debates feministas acerca das questões de gênero e da construção do papel 

social do feminino e do masculino nas sociedades, inserem-se as discussões historiográficas em 

torno da elaboração de uma história das mulheres. Ainda que este seja um campo de pesquisa 
cada vez mais explorado, é com grande dificuldade que podemos penetrar um pouco na 

realidade vivida pelas mulheres em diversos períodos históricos, principalmente pela ausência 

de documentos, registros oficiais ou não, que dão conta do que significava ser mulher para 

algumas sociedades. Mesmo assim, os silêncios históricos podem ser interpretados como 
testemunhos da maneira como se dava a inserção das mulheres na sociedade. Neste contexto, 

propomos uma análise das representações e apropriações do feminino na Antiguidade pela 

indústria do entretenimento, através da série de TV Spartacus e de algumas de suas personagens 
femininas, sendo elas: Lucrécia e Ilythia– respectivamente, a esposa do lanista Quintus Batiatus 

e a filha do Senador Albinius, analisadas juntas como representantes das classes dominantes; 

Naevia e Mira – escravas da casa de Batiatus e figuras que demonstram aspectos da escravidão 
romana e também seus focos de resistência; e finalmente, a esposa do protagonista Spartacus, 

como um vislumbre da presença feminina no campo religioso. Cada uma será como uma via de 

interpretação e entendimento da participação das mulheres na sociedade romana. Buscaremos 

intersecções entre as personagens da série e o que conhecemos a respeito das mulheres do 
Império Romano das camadas sociais que elas representam, com o cuidado para não deixar o 

nosso estudo ser contaminado pelas concepções atuais de feminilidade e do papel social da 

mulher, evitando os anacronismos, do qual a própria série não pode fugir.  

 

TESTEMUNHOS DE UM CENÁRIO ALIMENTAR SAGRADO E PROFANO: 

ANÁLISE ICONOGRÁFICA DO UNIVERSO POMPEIANO 

Telma Ferreira de Carvalho 
 

A cultura material é uma ferramenta singular para a construção e alimentação do conhecimento 

histórico. Uma investigação da cultura material com a análise iconográfica de objetos de uso 
cotidiano vinculados à alimentação nos possibilita o estudo das relações sociais do cotidiano 

dessa civilização. Analisar um determinado grupo social através dos objetos produzidos e 

usados por eles, sobretudo no contexto da alimentação, é interligar as relações sociais diversas. 
O estudo da cultura material do sítio arqueológico de Pompéia, tendo como foco a alimentação, 

nos permite uma reflexão sobre estas relações sociais e ritualísticos presentes na iconografia dos 

objetos. Para tanto, como parte do projeto de pesquisa Cultura Material e Alimentação em 

Pompéia: Os deuses, os mitos e os alimentos,  estamos elaborando um corpus documental 
com registro fotográfico, catalogação e análise da iconografia e seus símbolos referentes à 

alimentação e religiosidade em Pompéia, bem como, uma síntese acerca de alguns aspectos 

simbólicos relacionados à alimentação, identificados nestes objetos.  
 

 

ASPECTOS DA CULTURA CLÁSSICA NA CARMINA BURANA 
Telma Reis Monteiro 

 

A Idade Média foi uma época de transição entre o mundo antigo e o mundo moderno. Nela, 

percebe-se a forte influência da religiosidade predominante numa sociedade na qual o 
pensamento girava em torno dos valores morais. Em contrapartida, observa-se um grupo de 

monges/goliardos que, descontentes com a imposição e poder da Igreja, sendo já desamparados 

por esta, começam a produzir uma serie de textos que denunciavam, criticavam e satirizavam os 
propósitos eclesiásticos. O presente trabalho tem por objetivo apresentar os aspectos da Cultura 

Clássica na obra conhecida como Carmina Burana, que busca evidências da cultura pagã em 



alguns poemas. Nos registros, constata-se uma variedade de conteúdos, atribuida aos diversos 

autores, oriundos de várias partes, tais como Alemanha, França, Inglaterra e a Catalunha. Em 

consequência disso, os textos apresentam-se nas línguas: o latim medieval, médio-alto-alemão 
vernacular e o francês arcaico. A “Carmina Burana”, cuja tradução é “Canções de Beuern”, foi 

escolhida pelo fato de esses manuscritos terem sido encontrados em Benediktbeuern, um 

mosteiro Beneditino localizado em Beuern, na Alta Baviera, em 1803. Esses textos foram 
produzidos entre os séculos XI e XIII e são de grande influência para a atualidade. A sua 

primeira publicação ocorreu em 1847 pelo estudioso Johann Andréas Schmeller e ,mais tarde, 

elas se tornaram uma das mais importantes obras do compositor Carl Orff. Os manuscritos 

tiveram como seus principais autores, os monges e os clerici viajantes ou goliardos, sendo nas 
obras destes últimos que se pode imaginar uma Idade Média alegre, com a celebração do 

homem, da vida e da natureza. Suas composições possibilitam conhecer uma face da Idade 

Média, que se desconhece, pois costuma-se vê-la com a armadura do cristianismo e seus rastros 
deixados pela Inquisição. Um exame preliminar do material apontou para os seguintes 

resultados no Carmina Burana: Culto aos deuses pagãos, ao sexo, ao vinho, a valorização da 

natureza e a crença no Destino (a deusa). À medida que se tem consciência do significado de 
certas canções de amor, nota-se claramente que elas são representações das ações dos homens 

que acreditavam nos deuses, assim como a adoração à divindade Afrodite e a invocação à deusa 

Fortuna - símbolo da Antiguidade, à qual a vida humana dependia da boa ou da má sorte. Dessa 

forma, esses textos possibilitam o ser humano a pensar e a construir um imaginário intrigante 
acerca do mundo medieval.     

 

 

AS CARTAS DEMÓTICAS E OS ESTUDOS DE GÊNERO: OS DESAFIOS DE UMA 

NOVA EGIPTOLOGIA 
Thais Rocha da Silva 

 
As cartas demóticas têm sido estudadas de modo sistemático há menos de uma década, porém  

mantendo-‐se fiel às abordagens filológicas e lingüísIcas. Para os estudos de gênero, as cartas 

foram utilizadas como um documento que dava “acesso especial” às mulheres, assumindo ideias 

de indivíduo e mesmo de um “universo feminino”. Tais fontes foram construídas com o 

propósito de dar voz às mulheres que, silenciadas no contexto público, tinha essa forma de 

escrita como modo de se expressar. Tal abordagem foi transposta ao mundo antigo, 

desconsiderando contextos específicos da produção desses textos. As cartas egípcias do período 

helenístico, em grego e em demótico, foram utilizadas pelo viés do gênero de forma a provar o 

confinamento e a exclusão das mulheres, ou sua emancipação. O pequeno número de cartas de 

mulheres e para mulheres em demótico praticamente justificou o abandono do tema do gênero 

entre demoticistas, deixando o foco das análises apenas no material em grego. A Egiptologia 

baseada na análise dos textos demóticos ou exclui os estudos de gênero, ou assume gênero 

como “assunto de mulheres”. Proponho apontar novas perspectivas, oriundas da antropologia 

que podem ser úteis tanto aos demoticistas, como aos egiptólogos interessados no gênero, 

reaproximando a Egiptologia de outras ciências sociais. 

 

A IGREJA NA INTERPRETAÇÃO APOCALÍPTICA DE PEDRO DE JOÃO OLIVI 

Tiago Vieira de Melo 

 

Tendo como fio condutor a sua visão histórica do usus pauper, Olivi narrou sobre o “passado 
virtuoso dos primórdios do cristianismo”, e lamentou o crescente “esquecimento” deste preceito 

fundamental, o que causou um corrompimento contínuo e acumulativo ao longo do tempo, 

assim, a Ecclesia Carnalis se tornaria a meretriz do mundo, a “Babilônia”. Francisco é então 
visto como um renovador do cristianismo, ou como um “Segundo Cristo”, que iria ressuscitar 

(como um anjo), e conduzir as hostes celestiais e terrenas (os Franciscanos) na luta contra a 



Ecclesia Carnalis. E em seu lugar será edificada a Ecclesia Espiritualis, a nova Jerusalém, 

representante máxima de toda a perfeição evangélica. 

 

 

UMA PERSPECTIVA MARXISTA DAS RELAÇÕES DE DOMINAÇÃO NO BAIXO-

MEDIEVO IBÉRICO 
Thiago Pereira da Silva Magela  

 

As questões teóricas se avolumam na academia dos dias de hoje. Esta comunicação pretende 

estabelecer as principais vertentes que permeiam o estudo da História Política medieval 
portuguesa na atualidade. Sabemos que o atual quadro da historiografia é marcado por um 

"retorno ao positivismo" e por uma perspectiva  extrema de relativização das possibilidades de 

abordagem do real histórico concreto. Nossa postura nessa comunicação é agir em defesa de 
certa concepção da História apresentando, na elaboração de uma pesquisa, suas escolhas 

teóricas e suas contribuições para o entendimento das relações de dominação no baixo-medievo 

português.  

 

 

A ESPIRITUALIDADE MEDIEVAL PELO VIÉS FEMININO: OS EXEMPLOS DE 

CLARA DE ASSIS E ISABEL DE VILLENA 
Úrsula Antunes dos Santos 

 

A Idade Média Central e a Baixa Idade média apresentam-se como períodos de bastante 
ampliação da literatura sobre a figura feminina e seu papel na cristandade. Uma das obras, cujo 

destaque é reconhecido, é o Roman de La Rose, que trata, entre outras coisas, dos defeitos 

inerentes à mulher, bem como sua possível má influência na vida do “bom homem”. A partir 

dessa importante obra, houve o desenvolvimento de uma discussão acerca do feminino através 
da literatura, que ficou conhecido como Querelle des femmes. O presente trabalho pretende 

apresentar um panorama da espiritualidade medieval, elencando os exemplos de Clara de Assis 

e Isabel de Villena com sua obra les protagonistes feminins de La “Vita Christi” e usando 
Jaume Roig com Le libre des les dônes, este último como amostra de discurso misógino. 

 

AUTO DE SÃO VICENTE: UM CAMINHAR ENTRE A HAGIOGRAFIA MEDIEVAL 

E O CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

Verônica Cruz Cerqueira 

 
Afonso Álvares, um dos quatro maiores autores da Escola Vicentina, termo cunhado por Teófilo 

Braga ao fazer uma seleta de autores e textos contemporâneos ou posteriores a Gil Vicente que 

em suas obras seguem a temática, o estilo ou a estrutura dos autos vicentinos (BRAGA, 2005 
[1898]). Do dramaturgo são conhecidos quatro autos de caráter hagiográficos, isto é, textos que 

são fundamentados na vida ou nos milagres dos santos, e são os seguintes: Santo Antônio, Santa 

Bárbara, Santiago e o São Vicente. Deste último buscaremos identificar e interpretar as 
questões sociais contemporâneas ao dramaturgo, mediante o discurso religioso que os 

fundamenta. 

 

 

AS PRÁTICAS PAGÃS NO REINO VISIGODO DOS SÉCULOS V E VI 

Vitor Moraes Guimarães 

 
O cristianismo tornou-se o credo oficial do Império Romano no século IV, expandiu-se pelo 

Ocidente e chegou até a Península Ibérica, região onde se instalou o reino Visigodo. Neste 

reino, é possível verificar a dificuldade da Igreja para estabelecer seu modelo de interpretação 
do mundo em virtude da sobrevivência das práticas religiosas greco-romanas e germânicas. 

Deste modo, o objetivo desta comunicação é identificar as permanências pagãs e discutir a ação 



do clero no Reino Visigodo dos séculos V e VI. Para alcançar este propósito, selecionamos o 

discurso de Martinho de Braga em “De correctione rusticorum”, e a crônica de Paulo Orósio, 

“História contra os pagãos”. 
 

 

PLATÃO E A MÍMESE: SOBRE A EXPULSÃO DOS ARTISTAS DA PÓLIS 
Vívian Val 

 

A comunicação fará uma revisita a concepção platônica da mímese em busca de uma 

clarificação desse conceito. Os trechos da República em que Sócrates concebe a mímese como 
uma imitação da realidade, e com isso cria um distanciamento entre 'mímese' e 'conhecimento 

verdadeiro', culminam na famosa rejeição de Platão aos artistas. Neste diálogo, o artista será 

visto como um imitador afastado em terceiro e supremo grau da realidade, por esse motivo não 
deveria ser aceito na pólis ideal. Com base na obra citada, analisaremos em que medida a 

mímese é tida por Platão como uma imitação, bem como até que ponto há uma recusa do autor a 

arte. 
 

 

A UTILIZAÇÃO DO PATERNUS AFFECTUS NA POLÍTICA RÉGIA CAPETÍNGIA 

SEGUNDO GILBERTO DE TOURNAI (SÉC. XIII) 
Wanderson Henrique Pereira 

 

Nosso objetivo será analisar a utilização do conceito de affectus na política regia Capetíngia do 
século XIII, principalmente na relação entre o rei e os súdito no ato de governo, especificando 

um possível paternus affectus que o rei é aconselhado a sentir a seus súditos, tendo como base a 

Eruditio Regum et principum  escrito  por Gilberto de Tournai, teólogo da universidade de Paris 

e importante franciscano. Essa obra está inserida dentro do gênero conhecido como Espelhos de 
príncipes, verdadeiros manuais de governo. Sua finalização é datada de 1259, ela é composta 

por três cartas dirigidas ao rei Luis IX de França, mais conhecido como São Luís, que reinou no 

período de 1226 a 1270. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

COMUNICAÇÕES 





 

MESAS DE COMUNICAÇÕES 

 

 

MESA 01: USOS DO PASSADO NA HISTORIOGRAFIA E NA LITERATURA 

 

1. AEDOS GREGOS E MONARQUIAS HOMÉRICAS NO SERTÃO DE ARIANO 

SUASSUNA. 

Luiz Otávio de Magalhães (UESB)  

 

2. DE RUTEBEUF A VIGNEAULT: TRAÇOS MEDIEVAIS NA POESIA DAS 

AMÉRICAS. 
Sérgio Barbosa de Cerqueda (UFBA) 

 

3. VER A SOBERANIA: A PENITÊNCIA DE CANOSSA E A MITOLOGIA 

NACIONALISTA DO SECULO XIX. 
Alex Rodrigo Simoni (UFMT) 

 

4. A LITERATURA CONTEMPORÂNEA E A (RE)INVENÇÃO HISTÓRICA DE 

LUCRÉCIA BÓRGIA 

Jéssika Hingridi Rodriguês Viera (UFMT) 
 

 

MESA 02: ENTRE O CRISTIANISMO E O PAGANISMO NA IDADE MÉDIA 

 

1. O CRISTIANISMO ATRAVÉS DOS BESTIÁRIOS MEDIEVAIS. 

Guilherme Jacinto Schneider (UFJF)  

 

2. ASPECTOS DA CULTURA CLÁSSICA NA CARMINA BURANA. 

Telma Reis Monteiro (UFS) 

 

3. AS PRÁTICAS PAGÃS NO REINO VISIGODO DOS SÉCULOS V E VI. 

Vitor Moraes Guimarães (UESB) 

 

4. ELEMENTOS CRISTÃOS E PAGÃOS PRESENTES NO POEMA BEOWULF 
Izabela do Nascimento Araújo (UFS) 

 

 

MESA 03: IMAGENS E NARRATIVAS SOBRE A ANTIGUIDADE E O MEDIEVO 

 

1. A IMAGEM VISUAL DO HOMEM SELVAGEM. AVERSÃO OU ADMIRAÇÃO?   

Flavia Galli Tatsch   (Unifesp)   

 

2. O PANORAMA ARTÍSTICO DE CASTELA NO SÉCULO XV 

Cinthia M. M. Rocha (PPGH-UFF). 

 

3. IMAGINAR O TEXTO, NARRA A IMAGEM: A “VIAGEM DE SÃO BRANDÃO” 

E A EXPERIÊNCIA MEDIEVAL DA LEITURA (1360) 
Kathelline Souza Santos (UFMT) 

 

4. TESTEMUNHOS DE UM CENÁRIO ALIMENTAR SAGRADO E PROFANO: 

ANÁLISE ICONOGRÁFICA DO UNIVERSO POMPEIANO 
Telma Ferreira de Carvalho (Bolsista PIBIC, UFBA) 
 

 

1 DE OUTUBRO, 14H ÀS 16H 



MESA 04:  EREMITISMO, MONAQUISMO E GUERRA NA CULTURA MEDIEVAL 
 

1. O CELLA SPIRITUALIS EXERCICII MIRABILIS OFFICINA: A 

SACRALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE VIDA EREMÍTICOS DO SÉCULO XI 

Cláudia Regina Bovo (UFTM)  

 

2. “AS ESPESSAS PAREDES POROSAS DOS MOSTEIROS: MULHERES, 

MONGES E OUTRAS FORMAS DE SABER NO RENASCIMENTO DO SÉCULO 

XII” 

Carlile Lanzieri Júnior (UFF) 

 

3. BREVES REFLEXÕES SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DA CAVALARIA NA 

CANÇÃO DE ROLANDO 
Hericly Andrade Monteiro (UFS) 

 

4. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DO FAZER A GUERRA NA IDADE 

MÉDIA CENTRAL, POR MEIO DE UMA ANÁLISE DO POEMA DE MIO CID 

(1207) 

Rafael Costa Prata (UFS) 
 

 

MESA 05:  MEDIEVALIDADES EM SUPORTES MULTICULTURAIS 

 

1. INTERNET E HISTÓRIA: VIRTUALIZAÇÃO E CONHECIMENTO ACERCA 

DA “INQUISIÇÃO MEDIEVAL”  
Rafael Marcos de Souza Fernandes (UFMT)  

 

2. MEDIEVALIDADES NOS JOGOS ELETRÔNICOS: PERCEBENDO AS 

REPRESENTAÇÕES DA CAVALARIA MEDIEVAL 

Robson Freitas Cerqueira da Paixão (Bolsista  PIBIC - UFBA) 

 

3. REPRESENTAÇÕES MITOLÓGICAS NO RPG D&D (DUNGEONS & 

DRAGONS): APROPRIAÇÕES E (RE) PRODUÇÕES DA 

CONTEMPORANEIDADE 

Lucas Vieira de Melo Santos (Bolsista PIBIC - UFBA) 
 

4. A TERRA MÉDIA E O MEDIEVO IMAGINADO POR TOLKIEN 

Andrey Augusto Ribeiro dos Santos (UFS) 
 

5. THOR: DA MITOLOGIA NÓRDICA AO MERCADO DE QUADRINHOS 

Sávio Queiroz Lima (Universidade Católica de Salvador)  

 

6. HISTÓRIA EM TELA: O ENSINO SOBRE HISTÓRIA MEDIEVAL ATRAVÉS 

DE MÍDIAS VISUAIS 
Pollyana Iris Lima de Sousa (UFMT) 
 

7. MULHERES, RELIGIÕES E RELIGIOSIDADES: A IDADE MÉDIA 

CONSTRUÍDA POR GEORGE R. R. MARTIN 

Thiago Souza de Jesus (Bolsista PIBIC, UFBA) 

Lêda Maria Guedes Araújo Paraguassú (Bolsista PIBIC, UFBA) 
 

 

1 DE OUTUBRO, 14H ÀS 18H 



 

MESA 06: OLHARES SOBRE A GRÉCIA ANTIGA  

 

1. O MERCADO NA GRÉCIA ANTIGA: O SUBSTANTIVISMO POLANYIANO 

FRENTE AOS NOVOS MODELOS 

Alexandre Galvão Carvalho (UESB)  

 

2. SÓLON DE ATENAS E A MEMÓRIA DA DEMOCRACIA 

Denis Renan Correa (UFRB) 

 

3. PLATÃO E A MÍMESE: SOBRE A EXPULSÃO DOS ARTISTAS DA POLIS 

Vívian Val (UFBA) 

 
 

MESA 07:  TEXTOS BÍBLICOS, HAGIOGRÁFICOS  E EPISTOLARES MEDIEVAIS 

 

1. A SANTIDADE NAS HAGIOGRAFIAS VISIGODAS A SERVIÇO DA 

HEGEMONIA CULTURAL DA IGREJA CATÓLICA NOS MEIOS RURAIS DA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

Luís Henrique Marques (Unip/Centro Universitário Claretiano)  

 

2. O EREMITISMO NO REINO VISIGODO DO SÉCULO VII: UM ESTUDO 

COMPARADO DA AUTO-HAGIOGRAFIA DE VALÉRIO DO BIERZO, DOS 

CONCÍLIOS DE TOLEDO DO SÉCULO VII E DO DE ECCLESIASTICIS 

OFFICIIS DE ISIDORO DE SEVILHA 
Juliana Salgado Raffaeli (PEM/PPGHC/UFRJ) 

 

3. O CASAMENTO NAS EPÍSTOLAS DE SÃO JERÔNIMO 

Eduardo Silva Leite (UFMT) 

 

4. AUTO DE SÃO VICENTE: UM CAMINHAR ENTRE A HAGIOGRAFIA 

MEDIEVAL E O CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

Verônica Cruz Cerqueira (UFBA) 

 

5. O TEXTO BÍBLICO E SUAS COMUNIDADES DE LEITORES NA ALTA IDADE 

MÉDIA 
Raquel de Fátima Parmegiani (UFAL) 

 

MESA: 08: O GÊNERO E O FEMININO NA ANTIGUIDADE E MEDIEVALIDADE 

 

1. A ESPIRITUALIDADE MEDIEVAL PELO VIÉS FEMININO: OS EXEMPLOS 

DE CLARA DE ASSIS E ISABEL DE VILLENA 

Úrsula Antunes dos Santos (UFRJ/Faculdade São Bento/RJ)  
 

2. O FEMININO NA HISTORIOGRAFIA DO GEORGES DUBY: ENTRE A 

HISTÓRIA DAS MULHERES E OS ESTUDOS DE GÊNERO 

Lívia Maria Albuquerque Couto (UFS) 

 

3. O GÊNERO E O DIREITO: UMA ANÁLISE DO ORDENAMENTO DE ALCALÁ 

DE HENARES 
Sara Cristina Santos (Bolsista PIBIC/UFBA) 

 

4. REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM SPARTACUS 

Stephanie Soares Nereu (UFBA) 

2 DE OUTUBRO, 10H ÀS 12H 



 

5. A CANTIGA 17 DE SANTA MARIA DE ALFONSO X E RELAÇÕES DE 

GÊNERO: MATERNIDADE E INCESTO MEDIEVAIS 
Guilherme Antunes Júnior (PPGHC-UFRJ) 

 

 

MESA 09: OLHARES SOBRE O MUNDO GREGO ATRAVÉS DA POESIA E DO  

TEATRO 
 

1. ÍON: ENTRE OS ESPAÇOS DE ATENAS E DELFOS E O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DO HERÓI 

Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (Bolsista CNPq/USP/UNEB)  
 

2. COMO DESTRUIR UMA CIDADE: A POÉTICA DO ASSÉDIO E CAPTURA DE 

CIDADES NA POESIA ÉPICA GREGA ARCAICA 

Julio de Figueiredo Lopes Rego (UFBA) 

 

3. TRÓIA EM CHAMAS: HONRAS AOS MORTOS E OSTENTAÇÃO ENTRE OS 

VIVOS (TROIANAS, DE EURÍPIDES) 

Jacquelyne Taís Farias Queiroz de Melo (UESB) 
 

4. ASPECTOS RETÓRICOS EM AS NUVENS, DE ARISTÓFANES 

Aroldo Mira Pereira (UFBA) 
 

MESA 10: AS ORDENS RELIGIOSAS: DO MEDIEVO AO BRASIL 

 

1. DA IDADE MÉDIA AO QUINHENTOS BRASILEIRO: EIS O PECADO NO 

BRASIL 

Daiane da Fonseca Pereira (Faculdade Eugênio Gomes)  

 

2. POR UMA HISTÓRIA ECONÔMICA DO FRANCISCANISMO: A 

CONSTRUÇÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE O PROCESSO DE ACUMULAÇÃO 

MATERIAL DA ORDEM 
Douglas de Freitas Almeida Martins (Bolsista CAPES/ UFMT) 

 

3. HISTÓRIA DE JAPAM: UM OLHAR SOBRE O RELATO DO JESUÍTA LUÍS 

FRÓIS (SÉCULO XVI) 
Cassianna Inês Geremias dos Santos (UFMT) 

 

4. INVENTANDO O INIMIGO: O DISCURSO SOBRE OS CÁTAROS NA 

“HISTORIA ALBIGENSIS” DE PEDRO DE VAUX-DE-CERNAY COMO 

ESTRATÉGIA DE UMA CONDIÇÃO CLERICAL (1198-1218) 

André Marinho de Oliveira  (UFMT) 

 

MESA 11: IGREJA, FISOSOFIA, DIREITO E RELIGIOSIDADE MEDIEVAIS 

 

1. TOMÁS DE AQUINO CONTRA O AVERROÍSMO LATINO. A QUESTÃO DO 

MONOPSIQUISMO 

Marco Aurélio Oliveira da Silva (UFBA)  

2 DE OUTUBRO, 16H ÀS 18H 

2 DE OUTUBRO, 14H ÀS 18H 



 

2. INTERPRETAÇÕES SOBRE A REFORMA MONÁSTICA E A PROPOSTA 

REFORMADORA DE PEDRO ABELARDO 
Rafael Bosch (UNIFESP) 

 

3. A IGREJA NA INTERPRETAÇÃO APOCALÍPTICA DE PEDRO DE JOÃO 

OLIVI 

Tiago Vieira de Melo (UFMT) 

 

4. A “INVENÇÃO” DA MORTE NA IDADE MÉDIA: CONSIDERAÇÕES DE UMA 

PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO 

Airles Almeida dos Santos (UFS) 

 

5. CONCORRÊNCIA OU COLABORAÇÃO? RELAÇÕES ENTRE DIREITO 

CANÔNICO E COSTUME NOS SÉCULOS XII-XIII 

Carolina Gual Silva (UNICAMP/EHESS) 

 

6. NICOLAU EYMERICH: O DIREITO CANÔNICO E A DESCOBERTA DA 

BRUXARIA 

Larissa Oliveira Gregório (UFMT) 
 

7. A NOÇÃO DE POSSIBILIDADE SEGUNDO JOÃO BURIDAN 

Roberta Magalhães Miquelanti (UFAL) 
 

 

 

MESA 12: HISTORIOGRAFIAS, NARRATIVAS E IDEALIZAÇÕES DO PODER 

POLÍTICO 

 

1. O OPTĬMUS PRINCEPS E O TIRANO INJUSTO NA ROMA ANTIGA  
Márcia Santos Lemos (UESB/LEHC)  

 

2. BENZO DE ALBA E A INVENÇÃO DO "GRANDE INIMIGO ROMANO": A 

HISTORIOGRAFIA COMO POLÍTICA 

Leandro Duarte Rust (UFMT) 

 

3. HISTÓRIA SECRETA, UMA HISTORIOGRAFIA CLÁSSICA PRODUZIDA 

POR PROCÓPIO DE CESARÉIA 

Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes (Iniciação Científica 

Voluntária/UFMT) 

 

4. O IDEAL DE PRINCEPS PARA LUCIUS SÊNECA 

Larissa Gabriele Oliveira Nogueira (UFTM) 
 

5. O CORPO DO REI  D. AFONSO V  NO LIVRO VERMELHO E NA CHRÓNICA 

DE EL-REY 

Kamilla Dantas Matias 
 

 

MESA 13: OLHARES SOBRE A CULTURA E A POLÍTICA NA BAIXA IDADE 

MÉDIA. 

 

1. VIRTÙ E HISTÓRIA EM MAQUIAVEL 

Flávia Roberta Benevenuto de Souza (UFAL)  

3 DE OUTUBRO, 14H ÀS 16H 



 

2. GIOVANNI BOCCACCIO E LEONARDO BRUNI: EM DEFESA DE DANTE 

ALIGHIERI. 
Roberto Silva de Oliveira (UESB) 

 

3. CIDADES E SOCIABILIDADES URBANAS NAS IMAGENS DE FERNÃO 

LOPES 

Rita de Cássia Mendes Pereira (USP) 

 

4. SEGUINDO O RASTRO DA CHAMADA ESCOLA VICENTINA: A 

CONSTRUÇÃO DO RISÍVEL NO TEATRO BILÍNGUE DE SIMÃO MACHADO 

Renata Brito dos Reis (UFBA) 

 

 

MESA 14: OLHARES  SOBRE O EGITO ANTIGO 
 

1. AS CARTAS DEMÓTICAS E OS ESTUDOS DE GÊNERO: OS DESAFIOS DE 

UMA NOVA EGIPTOLOGIA  
Thais Rocha da Silva (FFLCH/USP)  
 

2. A “REDISTRIBUIÇÃO” NO ANTIGO EGITO: DEBATES E CONTROVÉRSIAS 

Lívia Cristina de Souza Sigliani (UESB) 

 

3. A ESCRITA SAGRADA DO EGITO ANTIGO – ORIGEM MITOLÓGICA DOS 

HIERÓGLIFOS E A RELAÇÃO COM O SAGRADO NA LITERATURA EGÍPCIA 

Diego Doimo Zurita (Universidade Cândido Mendes/ Faculdade São Bento/RJ) 

 

4. A PERSISTÊNCIA DO MONUMENTAL NO EGITO ROMANO: A OBRA  

CONSERVADORA, AMPLIADORA E CONSTRUTORA DE ROMA NO EGITO 

Rafael de Jesus Dantas de Oliveira (UFBA) 

 
 

 

MESA 15: RELAÇÕES DO PODER SENHORIAL E REAL NA IDADE MÉDIA  

 

1. HÁ PAISAGEM APÓS O HORIZONTE?: SENHORIO, FEUDALISMO E 

HISTORIOGRAFIA EM DEBATE 
Bruno Gonçalves Alvaro  (UFS)  

 
2. “A MAIS AMADA FILHA DE SÃO PEDRO”: A CONDESSA MATILDE DE 

CANOSSA E AS ESTRATÉGIAS DOS PODERES LOCAIS NA PENÍNSULA 

ITALIANA (1046-1073) 
Natalia Dias Madureira (UFMT) 

 

3. A UTILIZAÇÃO DO PATERNUS AFFECTUS NA POLÍTICA RÉGIA 

CAPETÍNGIA SEGUNDO GILBERTO DE TOURNAI (SÉC. XIII) 
Wanderson Henrique Pereira (LEME-UFMG) 

 

4. TRISTÃO E ISOLDA: REFLEXÕES A CERCA DA RELAÇÃO SENHORIAL NO 

MEDIEVO 

Amanda Rosa Silva (UFTM) 

 

3 DE OUTUBRO, 16H ÀS 18H 



5. UMA PERSPECTIVA MARXISTA DAS RELAÇÕES DE DOMINAÇÃO NO 

BAIXO-MEDIEVO IBÉRICO 
Thiago Pereira da Silva Magela (UFF) 
 

 

 

MESA 16: OLHARES SOBRE A LÍRICA E O TEATRO MEDIEVAIS 

 

 1. AUTO DA FÉ E O DIALETO SAIAGUÊS: HAY AQUI TANTO QUE VER QUE 

ME SIENTO ATIBOBADO 
Jamyle Rocha Ferreira Souza (UFBA)  

 

2. A LÍRICA TRADICIONAL E PALACIANA EM AUTOS ANÔNIMOS 

PORTUGUESES DO SÉC. XVI. 

Danilo de Sousa Villa (UFBA) 

 

3. A COMPOSIÇÃO SOCIAL PORTUGUESA EM FINS DA IDADE MÉDIA 

ATRAVÉS DA OBRA DE GIL VICENTE. 

Caio César Flávio Gonçalves (UESB) 

 

4. A ENCENABILIDADE DO TEATRO QUINHENTISTA PORTUGUÊS. 

Lucila Vieira (UFBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


