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CONFERÊNCIAS E MESAS REDONDAS
AUTOR: José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza
Universidade Federal de Goiás/Universidade do Porto
TÍTULO: DE POTESTATE COLLEGII MORTUO PAPA.
RESUMO: Neste estudo analisamos o teor do quodlibet, supra intitulado, da autoria de Agostinho
Triunfo OESA,ca.1270-73–2 abril 1328, no qual ele discute três, questões, a saber: tendo falecido
o Sumo Pontífice, seu poder fica com quem; se permanece com alguém, como isso ocorre e,
enfim, caso esse poder fique com o colégio de cardeais, eles podem fazer tudo o que um Papa
faz, ao exercer o seu cargo? Antes de tratá-las, iremos brevemente discorrer sobre o peso
político dos cardeais durante a segunda metade do século XIII e as primeiras décadas do século
XIV e, ao final, diremos algo sobre o autor do opúsculo.

AUTOR: Rossana Alves Baptista Pinheiro - Universidade Federal de São Paulo - Laboratório de
Estudos Medievais
TÍTULO: Monaquismo, história e disciplina: o debate em torno das Regras dos Pais
RESUMO: Nesta apresentação, pretendemos abordar o debate que envolveu Adalbert de Vogüe
e Jean-Pierre Weiss em torno das Regras dos Pais, obras consideradas pertencentes à Abadia
de Lérins, e produzidas durante do século V para afirmação da autoridade de seu abade.
Tentaremos mostrar as possibilidades de disciplinamento da experiência monástica no Ocidente,
bem como as escolhas realizadas por estes autores para um monaquismo existente em período
anterior ao de consagração do cenotibismo pela Regra de São Bento.

AUTOR: Ana Teresa Marques Gonçalves
Universidade Federal de Goiás
TÍTULO: Reapropriação de Princípios Épicos: As Viagens de Paulo segundo Arator
RESUMO: Na Antiguidade Tardia, tornaram-se comuns as reapropriações de temas e de
fórmulas retóricas clássicas na intenção proselitista dos cristãos. Buscando se aproximar dos
conversos ou dos que poderiam ser convertidos à fé cristã, vários autores adequaram os
ensinamentos do cristianismo ao gosto do público leitor/ouvinte, acostumado a um tipo de
produção criada pelos pagãos. Assim, temos por exemplo as obras de Prudêncio, com as quais
já trabalhamos em outros eventos. Nesta comunicação, gostaríamos de nos debruçar sobre a
obra de Arátor, autor cristão, da passagem do V para o VI século d.C., que releu os atos dos
apóstolos a partir de uma perspectiva quase épica, transformando as viagens evangélicas de
Paulo em epopéias dignas dos cânones antigos.

AUTOR: Fátima Regina Fernandes (UFPR/NEMED/CNPq)
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Universidade Federal do Paraná/ Núcleo de Estudos Mediterrânicos
TÍTULO: A política fernandina e as mobilidades de facções nobiliárquicas no reino
português na segunda metade do século XIV (1367-83).
RESUMO: A densa política internacional que envolve os reinos latinos durante a Guerra dos Cem
Anos e o Cisma do Ocidente (1378-1422) manifesta o esgotamento de modelos políticos,
econômicos e espirituais de âmbito universalista. A sociedade política que cerca os reis
transforma-se na medida em que a administração do reino cada vez mais centralizada define e
refina os papéis daqueles que servem ao rei. A regeneração nobiliárquica e a centralização régia
caminharão juntas neste contexto transformador dos fins do século XIV que inflete cada vez mais
no sentido de políticas e modelos particulares regionalizando o âmbito de projetos de identidade
ao âmbito do reino. A historiografia tem tratado alguns fenômenos de forma casuística
especialmente o dos exilados na medievalidade. Usurpações e deposições aparecem como
decorrências naturais de uma política personalista de poder cujos vínculos vassálicos dispondo
de uma lógica e critérios próprios de adesão ou rompimento explicariam em si o movimento de
grupos de um reino a outro a partir de motivações particulares a cada caso. Se considerarmos
as transformações destes séculos finais da medievalidade no âmbito das relações régionobiliárquicas acima apontadas podemos analisar estes exílios como reflexos de transformações
estruturais de um contexto maior e mais complexo e chegaremos à uma revisão de políticas
régias rotuladas a serviço de projetos ideológicos posteriores.

AUTOR: Marcella Lopes Guimarães
Universidade Federal do Paraná/ Núcleo de Estudos Mediterrânicos
TÍTULO: As memórias de D. Leonor López de Córdoba (1362/63-1430): uma poética do não
esquecimento
RESUMO: As memórias da dama castelhana Leonor Lopez de Córdoba são um documento único
por três razões que isoladas já garantiriam a sua excepcionalidade, mas que combinadas operam
esse sentido do único: a autoria feminina no contexto, o texto autobiográfico e a defesa da facção
legítima derrotada pela ascensão trastamarista. Leonor Lopez de Córdoba é filha de Martim
Lopez de Córdoba, mestre das ordens de Alcântara e Calatrava, e rara sobrevivente da
perseguição sofrida por sua família, depois da morte do pai. Com o casamento de Henrique III e
Catarina de Lencastre, alcança notável proeminência, que, entretanto, é novamente solapada
pelas intrincadas relações régio-nobiliárquicas do período da regência de Juan II.

AUTOR: Leandro Rust - Universidade Federal do Mato Grosso - Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em História - Vivarium - Laboratório de Estudos da Antiguidade e do
Medievo(www.vivariumhist.com)
TÍTULO: O combate pela narrativa: reflexões metodológicas sobre a “Era Gregoriana”
RESUMO: Neste trabalho, procuramos fundamentar uma hipótese para um antigo problema dos
estudos medievais: quando e como Hildebrando de Soana (1020?-1085) se tornou o herói
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histórico das sagas reformadoras do século XI? Poucos historiadores escapam à certeza de que,
muito antes de se torna o papa Gregório VII, Hildebrando dominou a cena eclesiástica do
ocidente cristão. A importância atribuída a ele surge, frequentemente, como um dado, uma
obviedade documental. Mas, nem sempre foi assim. Para muitos contemporâneos, tal
protagonismo não era uma marca evidente do passado, tampouco foi reconhecido de maneira
unânime na posteridade. Portanto, em que momento este clérigo, que em meados da década de
1040 não passava de um modesto capelão escorraçado de Roma com seu mentor herético,
passou a ser lembrado como a liderança máxima da espiritualidade reformadora ocidental? Uma
narrativa contém elementos para a formulação de uma hipótese plausível: Ad Heinricum IV
Imperatorem libri VII. Escrita por Benzo (?-1089), bispo de Alba e testemunha ocular da
encarniçada luta travada pelo controle do papado entre os anos 1061 e 1064, a crônica é um dos
documentos históricos mais importantes a respeito da ascensão política do futuro Gregório VII.
Da comparação entre a Ad Heinricum e os registros documentais priorizados pelos medievalistas
resultam indícios capazes de recolocar a questão sob uma nova perspectiva. A narrativa do bispo
de Alba, aparentemente, estabeleceu a medida com a qual o controverso papa seria lembrado,
tanto pela Igreja, quanto pela historiografia. Talvez, Benzo de Alba tenha inventado Gregório VII.
AUTOR: Mª de Lurdes Rosa (Dep. de História da FCSH/UNL; IEM-FCSH/UNL; CHER – UCP;
Rede Luso-Brasileira de História Medieval
TÍTULO: (Des)construir a História medieval – caminhos teóricos actuais para uma
renovação disciplinar
RESUMO: Nesta conferência tentaremos apresentar um conjunto de reflexões que nos auxiliem
na renovação disciplinar dos Estudos medievais. Partiremos de uma caracterização global dos
novos contextos epistemológicos e das consequências directas deste processo, no que toca aos
medievalistas; caracterizaremos de seguida os principais debates medievalísticos em curso,
perspectivados como áreas temáticas para repensar a Idade Média; por fim, trataremos dos
temas da formação dos historiadores medievalistas, da divulgação pedagógica do período,
e das possibilidades explicativas que nascem do estudo da Idade Média.

AUTOR: Renata Cristina de S. Nascimento (UFG/UEG/PUC- Go)
Universidade Estadual de Goiás/Universidade Federal de Goiás/Pontifícia Universidade Católica
de Goiás/Núcleo de Estudos Mediterrânicos
TÍTULO: As Santas Relíquias: Tesouros Espirituais e Políticos
RESUMO: Instrumentos úteis na construção da sacralidade dinástica, as santas relíquias de
Cristo e dos primeiros mártires foram objeto de disputas entre reis e cidades desde sua invenção
(descoberta) na Palestina. O cristianismo dos primeiros séculos já promovia seu culto que, no
contexto medieval, atingirá o auge. A redistribuição das relíquias da paixão, levada a extremos,
incentivou a devoção do cristão, adquirindo grande importância simbólica, tanto em sua
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dimensão miraculosa e protetora, quanto no sentido de promoção e manifestação do poder
monárquico

AUTOR: Maria Filomena Coelho - HIS/PPGHIS/PEM-UnB
Universidade de Brasília/Programa de Estudos Medievais
TÍTULO: Iurisdictio: a construção do poder da aristocracia cristã (Leão, séc. XII-XIII)
RESUMO: A teoria jurídica medieval tem no conceito de jurisdição (iurisdictio) um dos pilares
que sustentam a vida institucional e política. Nesta comunicação, que se ambienta entre a
segunda metade do século XII e início do XIII, no reino de Leão, pretende-se fazer algumas
reflexões sobre a importância desse conceito para o fortalecimento da aristocracia cristã na
região. O entrelaçamento de atores políticos (aristocracia-monarquia-monacato), por meio do
conceito de jurisdição, permite apreender o caráter da pluralidade jurídica medieval. A
abordagem deve levar em consideração as definições recolhidas nas principais obras que os
pensadores e teóricos da época dedicaram ao exercício do poder, mas também os documentos
que registram a vida em sociedade, de forma bastante ampla. Neste sentido, a documentação
monástica, principalmente da Ordem de Cister, possibilita compreender como o conceito era
importante e de que forma era apropriado ao longo dos processos de institucionalização do
poder.

AUTOR: Profa. Dra. Cláudia Bovo - (UFTM/Vivarium/LEME)
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
TÍTULO: As representações do sagrado nas epístolas Avelanitas
RESUMO: Dominus Vobiscum ou O Senhor esteja convosco é o título da carta enviada por Pedro
Damiano ao irmão eremita Leão da Sítria, residente da comunidade de Fonte Avellana,
aproximadamente em 1050. A princípio, o tema objeto desta epístola era discutir a validade do
uso de fórmulas plurais quando se ora ou se celebra sozinho o ofício divino. Entretanto, ao
acompanharmos mais de perto os vinte capítulos desta extensa missiva, identificamos um dos
principais focos de desenvolvimento do texto: representar a unidade sacramental da comunidade
cristã (ecclesia) no principal espaço de isolamento eremítico, a cella. Ao atribuir sacralidade a
este lugar da vida eremítica, Damiano operacionalizou um novo significado a este ambiente.
Portanto, vemos aqui um exemplo de como a representação toma a forma de assimilação da
realidade que não tem nada de espontâneo ou natural. Ela é uma construção sócio-histórica
pautada por redes de significado que relacionam as palavras as coisas. Não nos cabe aqui
questionar a validade do novo significado atribuído ao ambiente eremítico da Cella, mas
pretendemos indicar quais eram os interesses políticos que o compartilhamento deste significado
poderia atender.
AUTOR: Bruno Gonçalves Alvaro - (PROHIS-UFS/Vivarium-Núcleo Nordeste) Professor de
História Medieval - Departamento de História e Programa de Pós-Graduação da Universidade

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS
http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/

Página 6 de 79

Federal de Sergipe - Pesquisador do Vivarium - Laboratório de Estudos da Antiguidade e do
Medievo (Núcleo Nordeste) - www.vivariumhist.com
TÍTULO: Entre a diocese e a batalha: os limites da militarização episcopal em Castela e
Leão no século XII
RESUMO: O processo de senhorização em Castela e Leão tende a se generalizar a partir dos
séculos XI e XII e não se excluem deste fenômeno os episcopados, que cada vez mais passam
a figurar como importante elemento nas fronteiras com outros núcleos políticos cristãos e
islâmicos.
A questão é que, funcionando não só como um dos elos do avanço militar e do repovoamento
de algumas regiões, os senhorios episcopais castelhanos-leoneses, longe de uma plena
submissão à política monárquica, expressam particularidades que têm chamado atenção como,
por exemplo, a militarização da liderança de algumas dioceses senhorizadas, à despeito das
normativas conciliares locais e romanas.
Longe de apresentar conclusões fechadas, o objetivo deste trabalho é expor a necessidade de
mapeamento e análise dos diversos senhorios episcopais do supracitado reino na busca pelo
entendimento dos limites da militarização dos bispos de Castela e Leão e os tensionamentos
gerados com a coroa.
Defendo ser fundamental abordar o maior número e tipologias possíveis de documentos, assim
como a historiografia dedicada aos debates sobre o senhorio, feudalismo e reconquista para,
desta maneira, ter-se uma base mais ampla para o debate e compreensão das relações de poder
específicas entre os senhores-bispos e a monarquia.
PALAVRAS CHAVE: Senhorios episcopais – Documentação – Historiografia

AUTOR: Dulce Oliveira Amarante dos Santos
Faculdade de História - Programa de Pós-Graduação em História - Universidade Federal de
Goiás-UFG
TÍTULO: A saúde do reino na política régia portuguesa (sécs. XIV-XVIII)
RESUMO: A realeza portuguesa medieval incorporou paulatinamente em seus deveres de ofício
a questão da saúde dos súditos e a estruturação e controle da atuação de físicos, cirurgiões e
boticários, ao delimitar as áreas específicas de atuação de cada grupo. Isso ocorreu devido a
múltiplos fatores. Primeiro, há registro da presença constante de físicos, mestres em medicina,
judeus e estrangeiros competentes nas cortes régias afonsinas e avisinas e nas senhoriais desde
o início do reino. Sem esquecer que nesse grupo de físicos havia igualmente a presença de
religiosos das mais diversas ordens. Segundo, a circulação de cópias manuscritas de textos
médicos em latim e em lingoagenproduzidas a partir dos scriptoria monásticos favoreceram o
desenvolvimento de um interesse pelos temas da saúde e da doença. Assim, a cultura médica
passou a fazer parte das preocupações e da formação de reis, rainhas e príncipes, sobretudo, a
partir dos séculos XIV e XV.[1]. Terceiro, a peste negra de 1348 e os surtos recorrentes
posteriores, que além de dizimar democraticamente grande parcela da população urbana
impuseram aos físicos novos desafios importantes, seja para explicar a ocorrência da
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enfermidade seja para buscar tratamentos eficazes. Toda essa experiência resultou na
implantação de práticas de prevenção de saúde nos espaços das cidades, entre outras, a
quarentena comum e às avessas, a higiene dos espaços públicos, a queima das vestimentas
dos enfermos e dos mortos. Por sua vez, outros reptos foram insuperáveis em termos de
terapêuticas de cura, pois continuaram a haver surtos intermitentes posteriores
de pestenença com indícios de mortalidade significativa.

AUTOR: Flávio F. P. Filho - Departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso.
Membro da ABREM, e do grupo de pesquisa Vivarium - Laboratório de Estudos da Antigüidade
e do Medievo
TÍTULO: D. Afonso IV e seu discurso jurídico político
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo demonstrar como D. Afonso IV procurou
fortalecer o poder régio e disciplinando-o, a partir de leis constituídas com essa finalidade. Com
efeito, tais procedimentos judiciais possuíam sua legitimidade e consonância com a concepção
de poder que o monarca demonstrava ter.
Assim, para perceber essa concepção, parte-se da apresentação e discussão de leis outorgadas
por D. Afonso IV, dessa forma, pode-se, compreender e demonstrar qual pensamento político
encontra-se presente nesse discurso jurídico-político. Portanto, para que consigamos apreender
esse discurso, nos propomos analisar, em particular leis, em que D. Afonso IV, se declara como
o único representante que possui legitimidade, dada por Deus, para proteger, para fazer a justiça
dentro do reino.

AUTOR: Cláudia Costa Brochado (UnB)/PEM- UNB
Universidade de Brasília
TÍTULO: Eva, Maria e Madalena e as representações do feminino
RESUMO: Três figuras de destaque da cultura cristã - Eva, Maria e Madalena - são com frequência
evocadas na legitimação das representações do feminino na Idade Média. Maria é representada
como símbolo de perfeição e como modelo de um feminino utópico, inexistente, fora dos limites
dessa representação. Eva encarna a fraqueza e a soberba, sendo a precursora da negatividade
inerente ao sexo feminino. Madalena é a pecadora, que recebe a redenção por meio do
arrependimento e da contrição. Examinaremos aqui o discurso de três obras de finais da Idade
Média que, ao falarem sobre as mulheres, têm como suporte essas três figuras. Um dos discursos
será, no entanto, destoante.

AUTOR: Marcus Cruz (UFMT)/ Vivarium
Universidade Federal de Mato Grosso
TÍTULO: A memória e a arte do esquecimento nas Histórias Eclesiásticas da Antiguidade
Tardia
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RESUMO: Os diversos estudos sobre a memória que diferentes áreas do saber produziram ao
longo do século passado e nas primeiras décadas deste enfatizaram a intrínseca relação entre
memória e esquecimento, pois para lembrar é necessário esquecer pois apenas Funes, o
memorioso, se recorda de tudo.
Nesta oportunidade nosso objetivo é refletir acerca das estratégias de renomeadas e de
esquecimento presentes em um corpus documental bastante específico, qual seja: as Histórias
Eclesiásticas escritas durante a Antiguidade Tardia. Entendendo esses textos,
fundamentalmente, como alicerces na construção da memória da "nação" cristã

AUTOR: Prof. Dr. Bruno Tadeu Salles - Universidade Estadual de Goiás / UnU de Pires do Rio
TÍTULO: O costume, o escrito e os bens: propostas para um estudo das propriedades
templárias na diocese de Fréjus (século XIII)
RESUMO: A partir da permutação realizada com o mosteiro de Santa Maria de Aregrandis, no
ano de 1252, os templários da comendadoria de Ruou adquiriram as igrejas dos territórios de
Intraigues e Vidauban. A dita transação foi confirmada anos depois pelo bispo de Fréjus e pelo
Papa, dando origem a uma documentação que pode se revelar uma fonte profícua para o estudo
das experiências relacionadas à posse e à partilha de bens eclesiásticos no século XIII. Tendo
em vista as interdependências tecidas em torno dos bens permutados pelos templários e a
relação o costume e o escrito, muito discutida pela historiografia nos últimos anos, procuraremos
apresentar algumas propostas quanto à análise das coordenadas que orientaram “o ter, o haver
e o possuir” templário daquelas igrejas.

AUTOR: Fabiano Fernandes - Departamento de História/PPGH UNIFESP. LEME UNIFESP/
Grupo de pesquisa Idade Média Tardia - Governo e Sociedade
Universidade Federal de São Paulo
TÍTULO: A regio religio em questão. Notas de pesquisa. Séculos XIV e XV
RESUMO: A questão da religião real -tema tão candente quanto polêmico na atualidade- será
discutida nesta comunicação tomando como eixo de argumentação os escritos do Religioso de
Saint-Denis. Efetivamente essa concepção é polissêmica e mesmo na época em que foi
intelectualmente reformulada foi objeto de controvérsia ou de simples indiferença.

AUTOR: Terezinha Oliveira Universidade Estadual de Maringá/Pr/Br - teleoliv@gmail.com Pesquisa Financiada pelo CNPq
TÍTULO: CIDADE E ENSINO NO SÉCULO XIII: REFLEXÕES SOBRE TOMÁS DE AQUINO E
BOAVENTURA DE BAGNOREGIO
RESUMO: O objetivo desta exposição é analisar as formulações de dois intelectuais medievais
do século XIII (Tomás de Aquino e Boaventura de Bagnoregio) acerca da ‘natureza’ do ensino.
Em ambos, encontramos a ideia de que existe no homem uma condição primária que o faz
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aprender: o intelecto. Deriva dessa premissa a condição do homem ser capaz de lembrar-se de
que o é e, mais importante, somente por ela é, potencialmente, capaz de ensinar. Explicitada a
questão, indicamos que a analisaremos procurando destacar dois aspectos essenciais para a
sua compreensão. A primeira incide no contexto e no local nos quais esse debate emergiu: na
cidade e no interior da universidade. Portanto, torna-se necessário compreender o espaço e a
ambiência dessas formulações. Em segundo lugar, é preciso considerar a diversidade de olhar
sobre a questão desses dois pensadores
PALAVRAS CHAVE: Ensino Medieval. Cidade. Intelecto. Mestres Universitários.

AUTOR: Paula Maria de Carvalho Pinto Costa - FLUP / CEPESE
Universidade do Porto (PT)
TÍTULO: A comenda de Marmelar e a sua expressão internacional: a emergência
surpreendente do interesse político de um pequeno território do sul de Portugal
RESUMO: A comenda de Marmelar pertence à Ordem de S. João do Hospital, situa-se no
Alentejo (Sul de Portugal) e teve origem em 1271, no âmbito do senhorio de Portel, pela
necessidade da administração eclesiástica das igrejas situadas neste domínio. A comenda de
Marmelar ganhou grande notoriedade devido à presença de uma relíquia, que se acredita ser
um fragmento do Santo Lenho. A valorização desta relíquia no contexto da batalha do Salado
data de meados do séc. XIV e assenta na afirmação de interesses senhoriais, nomeadamente
da família dos Pereira. A batalha do Salado, bem como o papel desempenhado pelo círculo régio,
intensificam a história da comenda de Marmelar e dão-lhe um protagonismo no âmbito da história
de Portugal até aí insuspeitado. A nova centralidade com que se concebia o reino português ao
tempo de D. Afonso III precipitou a consolidação da deslocação gradual dos eixos de influência
da Ordem do Hospital e favoreceu a atribuição de uma maior visibilidade à área meridional. Sob
este enquadramento, a comenda de Marmelar adquiriu uma dimensão imaterial que decorria da
sua inserção em contextos mais alargados. A projeção destas questões adquire significado à luz
de uma encruzilhada de poder protagonizada pelas famílias dos de Góis-Farinha e dos Pereira,
muito ligadas à Ordem do Hospital e à consolidação da sua presença em torno de dois mosteiros
com perfil cruzadístico, ou seja Marmelar e Flor da Rosa, que excediam a sua existência localista
no Alentejo medieval, pois eram expressão de um mundo de referências associadas à
Cristandade e ao Oriente Latino, com elevada carga simbólica, e mobilizadores para além da
região em que se situam.

AUTOR: Ademir Luiz da Silva (UEG)
Universidade Estadual de Goiás
TÍTULO: Medievalismo em Goiás
RESUMO: O projeto “Medievalismo em Goiás – o desenvolvimento das pesquisas goianas em
Idade Média” visa mapear o processo de desenvolvimento dos estudos acadêmicos acerca do
período medieval realizados no estado de Goiás, verificados, principalmente, entre os anos de
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1980 até a atualidade. Realizamos um registro fílmico / audiovisual desse processo, na forma de
um documentário em curta-metragem (com aproximadamente 22 minutos), com entrevistas com
pesquisadores pioneiros e das novas gerações, procurando estabelecer uma vista geral do
cenário. Paralelamente, pretendemos realizar um estudo tangencial acerca das chamadas
“reminiscências medievais” e “medievalidades” verificáveis em Goiás, tanto na forma de
atividades folclóricas e religiosas (cavalhadas, folia de reis etc) quanto em atitudes particulares
(como a construção de edifícios inspirados em castelos medievais), como forma de ilustrar o
discurso principal.
Palavras-Chave: História Medieval, Documentário, reminiscências medievais, medievalidades
COMUNICAÇÕES EM SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

NOME: João Guilherme da Trindade Curado
Co-autor: Rosana Romenia Fernandes Leal
Co-autor: Adolpho Randes Mesquita Ferreira
E-MAIL:joaojgguilherme@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Deslocamentos devocionais: Folia do Divino Espírito Santo em
Pirenópolis/GO
RESUMO:
São várias as possibilidades de expressão devocional utilizadas pelas pessoas ao longo do
tempo, independente das crenças que professam. O ato de incentivar os deslocamentos de fiéis
é normalmente proposto, ainda na atualidade, por inúmeras religiosidades como sendo um
mecanismo de ampliação, comprovação e difusão da devoção. Partindo da tríade de
possibilidades mencionadas e considerando aspectos históricos importantes — como as
Cruzadas — é que abordaremos, por meio das observações realizadas em 2013, os caminhos
percorridos pelas Bandeiras da Folia do Divino por ocasião da Festa do Divino Espírito Santo
que acontece em Pirenópolis a cada ano. A Folia constitui-se como uma das inúmeras
manifestações voltadas à celebração de Pentecostes.
Palavras-chave: Folia, Devoção, Pirenópolis.
INSTITUIÇÃO: Secretaria Estadual da Educação de Goiás. Universidade Estadual de Goiás –
Unidade Universitária de Pirenópolis. Grupo de Pesquisa Saberes e Sabores Goianos (Projeto
de Pesquisa Girando Folia: apontamentos turísticos e gastronômicos em um das devoções ao
Divino Espírito Santo – Pirenópolis/Goiás) e Projeto “Artes e saberes nas manifestações católicas
populares” (Fapeg).
NOME: Adriana Mocelim
E-MAIL: drikamocelim@yahoo.com.br
TÍTULO: Um olhar para o fazer histórico da Baixa Idade Média a partir da Crônica Geral de
Espanha de 1344
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RESUMO: É objetivo, do presente texto, levantar elementos que permitam perceber a concepção
de história do autor/refundidor ao escrever a Crônica Geral de Espanha de 1344. Sua redação é
atribuída ao Conde Pedro Afonso de Barcelos, filho bastardo do rei Dinis de Portugal. Além da
Crônica teria o Conde escrito outras obras como um Livro de Linhagens, além de cantigas.
Percebe-se em seus escritos forte influência da Corte castelhana, na leitura de textos históricos
e no método historiográfico, colocado em prática por seu bisavô Afonso X. O século XIV, período
em que o Conde escreveu suas obras, foi marcado por uma colaboração cada vez maior de
clérigos e leigos na constituição da cultura profana em Portugal. Nessa conjuntura, o autor
aparece como um sintetizador de tais influências. A história transparece nas obras do Conde
Pedro Afonso, espelhando homens que se destacam por feitos heroicos e por uma conduta
baseada em ideais de honra e valentia.
INSTITUIÇÃO:PUCPR/NEMED ( Núcleo de Estudos Mediterrânicos)

NOME: Alex Rodrigo Simoni
E-MAIL: rodrigosimoni@uol.com.br
TÍTULO: VER A SOBERANIA: A PENITÊNCIA DE CANOSSA E A MITOLOGIA NACIONALISTA
DO SECULO XIX
RESUMO: O tema proposto perpassa questões fundamentais como o período da
institucionalização da historiografia nas universidades ocidentais, o século compreendido entre
Restauração (1815) e primeira guerra mundial (1914) que fixou os modelos narrativos do
passado. 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. Esta analise visa, precisamente, reexaminar a
ressignificação oitocentista de um destes celebres episódios medievais a que me refiro como a
Penitencia de Canossa. Pois 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 episodio deixava ao presente então vivenciado.

NOME: Allan Regis da Silva
E-MAIL: allan_regis2006@hotmail.com
TÍTULO: O Sentido Moderno de um Mito Medieval: A Papisa
Joana no Tratado Polêmico de Alexander Cooke (1610)
RESUMO: No cotidiano o vocábulo mito geralmente expressa uma ideia falsa amplamente
difundida e que, portanto, pede para ser desmascarada. Na academia, quando não tem o tom
de denúncia, mito frequentemente é confinado aos povos “primitivos” e às civilizações antigas
como estórias dotadas de algum valor intrínseco que as opõe à Modernidade. Nesse sentido,
com que autoridade se pode falar em “mito moderno”? Baseados em mitólogos universalistas,
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para os quais mito é verdadeiro porque carregado de sentido e universal na história, analisamos
se se pode abordar a Papisa Joana como mito moderno no tratado polêmico Pope Joan: A
Dialogue Between a Protestant and a Papist (1610), do protestante Alexander Cooke. A
insistência de Cooke em provar a existência da papisa aos católicos em face a tantas lacunas
documentais, e sobretudo pelo motivo que o faz, o de evidenciar a invalidez do sistema católico
como um todo, confirma nossa hipótese de mito como narrativa detentora de sentido e se não
universais, ao menos não somente primitivas.
PALAVRAS-CHAVE: Mito; Papisa Joana; Alexander Cooke.

NOME: Aléssio Alonso Alves
E-MAIL: alessioaalves@gmail.com
TÍTULO: A autoridade política no Sermones de omnibus Evangeliis dominicalibus de Iacopo de
Varazze (séc. XIII)
RESUMO: Ao mobilizarem representações (modelos sociais e ideais cívicos), o sermão e a
pregação foram os principais instrumentos utilizados pelos frades mendicantes na formatação e
significação das sociedades nas quais atuaram nos século XIII e XIV; objetos retóricos, tanto o
texto escrito quanto o pronunciado visavam persuadir o público (leitor ou ouvinte) à perseguição
de certas diretrizes político-sociais. Posto isso, o objetivo desse trabalho é o de estabelecer um
estudo voltado para a política: o que se pretende é a realização de uma análise das proposições
normativas relativas à autoridade política estabelecidas pelo frade dominicano Iacopo de
Varazze em seu Sermones de omnibus Evangeliis dominicalibus, obra composta no norte da
Península Itálica na segunda metade do século XIII e que se propunha como modelo sermonário.
PALVRAS-CHAVE: Ordem Dominicana. Iacopo de Varazze. Sermones Dominicales.
INSTITUIÇÃO:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

NOME: Amanda Oliveira de Faria Junqueira
E-MAIL: amandaofjunqueira@hotmail.com
TÍTULO: Sagrado ou eficaz? O sentido do Matrimônio em Castela medieval.
RESUMO: "Las Siete Partidas", um corpo normativo datado do século XIII, representa uma
compilação de costumes e leis de Castela medieval. O estudo de tal documento nos permite
investigar aspectos da sociedade medieval fazendo-nos compreender melhor a sua dinâmica. O
texto aborda sete temas principais que se figuravam como a base daquela sociedade. Um desses
temas - aqui escolhido como foco de investigação - é o matrimônio. O estudo desse sacramento
nos permite reconstruir e interpretar algumas das lógicas dessa sociedade, uma vez que, ao
longo das sete divisões principais do texto, encontramos temas variados que tratam de três
esferas essenciais de todo e qualquer agrupamento social: a moral, a política e a espiritual.
Dessa forma, uma análise minuciosa do texto nos permite compreender melhor a lógica das
sociedades medievais.
INSTITUIÇÃO:Universidade de Brasília/PEM- UNB
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NOME: Ana Cecilia Martins Borges
E-MAIL:anacecilia_mb@hotmail.com
TÍTULO: A FUNDAÇÃO DO MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA EM COIMBRA (Séc.XIII)
RESUMO: Assim como vários mosteiros inspirados na vivência de Clara de Assis (1193-1253),
o mosteiro de Santa Clara-a-velha, localizado à margem esquerda do rio Mondego, em Coimbra,
Portugal, passou por inúmeros desafios durante sua fundação. Dona Mor Dias (Séc.XIIISéc.XIV)e a Rainha Santa Isabel(1270-1336) mulheres que se empenharam na abertura de um
convento da ordem das clarissas em Coimbra, o que veio a ocorrer entre os anos de 1278 e
1316, marcando também a inserção de um estilo gótico na região. Para além das questões
religiosas, o mosteiro de Santa Clara-a-velha inseriu-se nos assuntos ligados as práticas
devocionais e ao cotidiano da população leiga. Nesse sentido, propomos o estudo da fundação
do referido mosteiro englobando não só os aspectos doutrinais e de espiritualidade das
franciscanas, mas a sua relação com a sociedade.
Palavras- chave: Coimbra, Clarissas, Santa Clara -a- Velha.

NOME:Ana Luiza Mendes
E-MAIL:annuffy@yahoo.com.br
TÍTULO: O Coração de Dom Dinis
RESUMO: Dom Dinis é considerado pela historiografia portuguesa como um dos melhores reis
de Portugal. Assumindo o trono aos 18 anos, em 1279, desenvolve seu reinado por meio de uma
política de afirmação e legitimação do seu poder, a qual se desenvolve a partir do controle da
nobreza senhorial e de uma ação diplomática perante aos demais reinos ibéricos. Também é
responsável por medidas que contribuem para desenvolvimento do reino português, tal como o
incentivo ao povoamento, à agricultura e ao incremento da Marinha de guerra. Além das virtudes
políticas, Dinis também foi reconhecidamente um exímio trovador, obtendo daí, o epíteto de ReiPoeta. Suas poesias podem sugerir algumas características do dito rei, tal como o fato de ser
um grande admirador e amante das mulheres. Assim, suas composições podem contribuir para
que possamos visualizar outra faceta do rei, o qual transforma-se num fiel do amor ao cantar e
expor seus sentimentos. Ainda que estes perpassem por um componente simbólico, podemos
identificar características originárias da realidade de vivência no reino português que sugerem a
construção de uma cultura e identidade próprias.
Palavras-chaves: Dom Dinis, política centralizadora, cultura trovadoresca, identidade cultural.
INSTITUIÇÃO: UFPR (Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História)/ NEMED
NOME: André Araújo de Oliveira
E-MAIL: Andre3k.oliveira@gmail.com
TÍTULO: ENTRE A CRUZ E ESPADA: O PROCESSO DE CONVERSÃO DA ISLÂNDIA E
NORUEGA.
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RESUMO: A Era Viking se iniciou, segundo a tradição historiográfica, em 793 com o saque ao
mosteiro de Lindisfarne e se encerrou em 1066 com a batalha de Hastings. Contudo isso é uma
construção didática, e não podemos delimitar a influência Viking a esse curto período. As
influências da “Era Viking” ultrapassam esses limites temporais e se estendem pela Escandinávia
medieval. O processo de conversão da Noruega e Islândia foi registrado em sua grande parte
pelas Sagas Islandesas, Íslendingasögur, assim como as Sagas reais, Konungasögur. Esse se
iniciou com a vinda de padres, contudo só adquirindo força com o apoio real norueguês iniciado
por Hákon góði em 934. Influenciando posteriormente a conversão da Islândia no ano de 999 por
meio de uma Allþing.O intuito desse artigo é dialogar com as fontes o processo de conversão na
Islândia e Noruega como um processo formador de Identidade, onde a religiosidade pré-cristã
foi lentamente substituída pelo cristianismo crescente. Onde o cristianismo escandinavo acabou
marcado pela presença de elementos pagãos.
INSTITUIÇÃO: PPGHIS – UFMA

NOME: André Rocha Cordeiro
E-MAIL: andrerochacordeiro@hotmail.com
TÍTULO: O CULTO MARIANO NA PENINSULA IBÉRICA: RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE
CATÓLICA NO LIVRO DO ROSARIO DE NOSSA SENHORA DE NICOLAU DIAZ.
RESUMO: A presente comunicação propõe uma reflexão sobre o significado e a influência do
Culto à Virgem Maria na Península Ibérica entre os séculos XV e XVI. Intimamente ligado ao
surgimento da comunidade cristã primitiva esta devoção não manteve uma linearidade no seu
desenvolvimento, uma vez que em cada período surgiram múltiplas invocações de cultuar a mãe
de Jesus Cristo, e com elas a difusão de hinos, poesias, orações, ofícios, entre outros. Para a
reflexão proposta utilizaremos como fonte principal a obra Livro do Rosário de Nossa Senhora,
escrita no ano de 1573, pelo frei dominicano e mestre em Santa Teologia Nicolau Diaz (1525?–
1596). Nessa obra, além de apresentar a história e o ritual da recitação do rosário, o autor exalta
os louvores e graças concedidas pelos pontífices romanos aos que seguem esta devoção, o que
torna uma fonte de suma importância para a compreensão da religião e da religiosidade católica
daquela época.
Palavras-chave: Culto Mariano, Religião e Religiosidade Católica, Península Ibérica, Baixa Idade
Média.
INSTITUIÇÃO:Universidade Estadual de Maringá

NOME: Andréa Reis Ferreira Torres
E-MAIL: andrearftorres@hotmail.com
TÍTULO: Gênero e santidade feminina nos processos de canonização e inquisição da Península
Itálica no século XIII – um estudo comparado dos casos de santa Clara e santa Guglielma
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo apresentar em linhas gerais o projeto de
pesquisa que desenvolveremos durante o mestrado, que tem como eixo central algumas

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS
http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/

Página 15 de 79

reflexões acerca das possibilidades de construção da santidade no final da Idade Média Central,
por meio dos registros de dois processos produzidos na Península Itálica no século XIII, o
Processo de Canonização de Santa Clara de Assis e o Processo Inquisitorial Contra os Devotos
e as Devotas de Santa Guglielma. Entendendo as santidades de Clara e Guglielma como
concebidas a partir de relações de poder e interesses estabelecidos em diferentes momentos e
por diferentes agentes, nossa problemática se concentrará em responder como a construção da
santidade feminina se articulava com o desenvolvimento e a institucionalização de processos de
inquisição e de canonização e como, ainda dentro dessa construção, davam-se as relações de
poder entre leigos, religiosos, autoridades eclesiásticas locais e o papado.
Palavras-chave: santidade, Península Itálica, gênero
INSTITUIÇÃO:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Programa de Pós-Graduação em
História Comparada (PPGHC)

NOME: Bruna Bento dos Santos
E-MAIL: bruna210291@yahoo.com.br
TÍTULO: DISCURSO MÉDICO SOBRE A PESTE NEGRA NO REGIMENT DE PRESERVACIÓ
DE PESTILÉNCIA (LÉRIDA - SÉCULO XIV).
RESUMO: Este trabalho tem como proposta compreender o discurso médico em relação à peste
negra a partir da análise da obra Regiment de Preservació de Pestiléncia, composta em 1348,
pelo físico Jacme d’Agramont. Este escrito integra os chamados Regimentos de Epidemias,
gênero da literatura médica medieval, composto por conselhos com desígnio de orientar os
habitantes da cidade a prevenirem-se contra essa enfermidade. Assim, o foco dessa
comunicação é identificar a concepção de peste para o mestre da Universidade de Lérida. O
embasamento teórico de sua obra são as doutrinas médicas das matrizes antigas e árabes,
especialmente as concepções das autoridades Hipócrates, Galeno e Avicena que estabeleciam
uma relação intrínseca entre o ar e o meio ambiente e a conservação da saúde e principalmente
na propagação de epidemias. Palavras-chave: Peste Negra. Jacme D’Agramont. Medicina
medieval.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás-Unidade Universitária de Goiás

NOME: Bruno Uchoa Borgongino
E-MAIL: Uchoa88@gmail.com
TÍTULO: Cenobitas e anacoretas: apontamentos sobre as Conferências XVIII e XIX de João
Cassiano.
RESUMO: As Collationes patrum consistem num conjunto de vinte conferências escritas pelo
monge marselhês João Cassiano, provavelmente entre os anos 420 e 424. Segundo o autor, os
textos seriam transcrições para o latim de ensinamentos proferidos por proeminentes ascetas
dos desertos orientais. O corpus documental desta comunicação é composto por duas dessas
conferências: a XVIII e a XIX, atribuídas aos abades Piamun e João, respectivamente. Ambas
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abordam as formas existentes de vida monástica, estabelecendo uma tipologia na qual figuram
os adeptos tanto da profissão comunitária quanto da solitária. O objetivo desta apresentação é
realizar apontamentos sobre a maneira como João Cassiano caracterizou os cenobitas e
anacoretas nos textos em questão. Cabe salientar que a presente comunicação está associada
à minha pesquisa de doutorado, desenvolvida sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Leila Rodrigues da
Silva e no âmbito do Programa de Estudos Medievais (PEM) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
Palavras-chave: monges, cenobitismo, anacoretismo.
INSTITUIÇÃO: Programa de Estudos Medievais (PEM) Programa de Pós-Graduação em História
Comparada (PPGHC),Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

NOME: Camila Flores Granella
E-MAIL: camilagranella@hotmail.com / cahsempere@gmail.com
TÍTULO: As concepções do poder do príncipe al-Mu’tamid na poesia de Ibn Ammâr de Silves
RESUMO: As sociedades formadas a partir da expansão islâmica iniciada no século VII ficaram
conhecidas pelo intenso incentivo às artes, à ciência e à literatura, de maneira geral. Quando o
príncipe ‘Abd al-Rahman, reminiscente do Califado Omíada, instalou um poder central - muito
frágil inicialmente - em Córdoba trouxe consigo essa tradição à Al Andaluz - como ficou
conhecida a Península Ibérica sob domínio islâmico. Durante o período taifa, no século XI,
também podemos observar este estímulo cultural por parte dos diversos núcleos de poder. Um
dos “beneficiários” foi Ibn Ammâr de Silves que tornou-se poeta laudatório na corte de alMu’tamid em Sevilha - também poeta. O objetivo desta comunicação é problematizar
introdutoriamente as concepções do poder do príncipe sevilhano na poesia A al-Mu’tamid (I) de
Ibn Ammâr em conjunto com o estudo já realizado do panorâma contextual de Al Andaluz e do
mundo islâmico em geral à época.
Palavras-chave: Al Andaluz, Reinos Taifa, Poesia Islâmica
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Paraná - UFPR

NOME: Carlile Lanzieri Júnior
E-MAIL: lanzierijunior@uol.com.br
TÍTULO: "Sob os olhos dos homens de pedra: a importância do método na educação medieval
a partir dos escritos de João de Salisbury"
RESUMO: Entre as principais características da Pedagogia moderna, estão o apego às
novidades e o total desconhecimento em relação à educação cultivada em outras épocas. Neste
artigo, nossa proposta é criticar essa realidade e propor um olhar para as práticas educacionais
desenvolvidas por mestres da Idade Média, destacadamente João de Salisbury.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)/Vivarium
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NOME: Carlos Eduardo Zlatic
E-MAIL: carloszlatic@hotmail.com
TÍTULO: Para além das fortificações de Vide: projetos políticos do rei D. Dinis e do infante D.
Afonso
RESUMO: No ano de 1281, dois anos após assumir o trono português, D. Dinis (1279-1325)
travou primeira batalha – de um total de três – contra seu irmão, D. Afonso. Motivado pelo ato
desse infante em murar e erigir torres na vila de Vide, o monarca de Portugal cercou essa
localidade e, incapaz de fazer frente à investida régia, aquele nobre se retirou para Castela, junto
ao avô, Alfonso X (1252-1284). A querela entre aqueles encontrou seu apaziguamento em 1282,
quando estabeleceram a paz entre si. Diante desse atrito, a presente pesquisa pretende analisar
não o conflito entre o rei e o infante a partir de um viés militar, mas antes apresentar quais os
interesses políticos – materializados naquela construção – que pautaram as ações daqueles
protagonistas: D. Dinis objetivando fortalecer a autoridade da Coroa Portuguesa e D. Afonso
almejando ampliar seu poder nobiliárquico.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Paraná – UFPR/NEMED

NOME: Carolina Gual da Silva
E-MAIL: carolgual@hotmail.com
TÍTULO: Por que pagar dízimos? Justificativas a partir de canonistas do século XIII
RESUMO: Entre meados dos séculos XII e XIII, a cobrança do dízimo está bem estabelecida
pela Igreja, o que não elimina a existência de discussões sobre os mais variados aspectos dessa
cobrança, particularmente sobre os motivos que a tornam obrigatória e incontornável. Entre os
canonistas do XIII principalmente, há um grande esforço em justificar a cobrança desse imposto
a partir de fontes veterotestamentais e argumentos teológicos. O caráter do dízimo – duplo e
aparentemente contraditório – de sagrado e temporal ao mesmo tempo apresenta uma série de
dificuldades para os autores. A presente comunicação pretende explorar quais foram algumas
das justificativas utilizadas pelos canonistas e como eles lidaram com as diferentes referências
para compor textos coerentes e de caráter normativo.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP/École de Hautes Études em
Sciences Sociales – EHESS

NOME: CAROLINA AKIE OCHIAI SEIXAS LIMA
E-MAIL: carolakie@yahoo.com.br
TÍTULO: O QUE VEMOS É O QUE LEMOS? Uma análise do Beato de Liébana – Comentário
ao Apocalipse de São João – códice de Fernando I e D. Sancha (1047)
RESUMO: A temática que cerca esta pesquisa relaciona-se à obra Commentarium in
Apocalypsin (Comentário ao Apocalipse de São João), texto escrito em latim, em escritura
visigótica, pelo monge hispânico, Beato de Liébana, em 1047, na região de Astúrias a pedido de
Fernando I – Rei de Leão. O interesse por esta obra se explica pelo fato de que tal códice ganhou
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notada importância na Alta Idade Média e durante os séculos seguintes por suas fortes
descrições e atraentes simbolismos relacionados ao Apocalipse. Sua linguagem apocalíptica
vinculada ao Anticristo foi muito importante para os escritos patrísticos e para as homilias no
medievo. Para a realização deste estudo será usado o Códice de Fernando I e D. Sancha, datado
de 1047, fac-símile disponível na Biblioteca Nacional da Espanha, em formato digital. Como tema
desta pesquisa, trabalharemos com os aspectos mais característicos desta obra, que
naturalmente cercam a interpretação de suas iluminuras e seu conteúdo textual. Nesse sentido,
faremos a transcrição, a tradução e análise dos elementos léxicos que se relacionam ao
Apocalipse.
Palavras-chave: Apocalipse, latim, iluminuras.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

NOME: Celia Daniele Moreira de Souza
E-MAIL: celia.daniele@yahoo.com.br
TÍTULO: O casamento no islã medieval: uma breve análise dos ensinamentos de Al-Ghazali
RESUMO: O Islã considera o casamento a mais íntima comunhão entre um homem e uma
mulher: tal união só é completa se realizada, além do meio físico, no âmbito espiritual, sendo tão
importante a ponto de a harmonia familiar ser relacionada ao próprio bem-estar da sociedade.
O filósofo persa Al-Ghazali (1058 – 1111) foi um dos principais estudiosos da kalam, isto é, a
ciência dedicada a compreender a “palavra de Deus”, e por meio de seu trabalho foi responsável
por conciliar as doutrinas sunita e sufi, combinando de maneira inédita e única “ortodoxia” e
“misticismo”. Em sua obra mais importante, O Renascimento das Ciências Religiosas, que é
considerada a obra mais lida no mundo islâmico após o Alcorão, o autor estabelece um guia de
fé para os muçulmanos, e nele aborda claramente a importância do casamento e a sexualidade
na vida dos crentes.Nesta comunicação, apresento uma análise preliminar do capítulo de sua
obra dedicado à sexualidade, verificando os aspectos sufis e sunitas que se combinam e a forma
como a temática é abordada nesta sociedade.
Palavras-chave: Al-Ghazali, islã, sexualidade
INSTITUIÇÃO: PPGHC – UFRJ

NOME: CESAR EVANGELISTA FERNANDES BRESSANIN
E-MAIL: cesarfernandes@uft.edu.br
TÍTULO: DOMINGOS DE GUSMÃO E A CONSTITUIÇÃO DA ORDEM DOS PREGADORES
RESUMO: O tema desta comunicação faz parte da pesquisa inserida no Programa de PósGraduação em História da PUC-GO que analisa a trajetória histórica da Diocese de Porto
Nacional, no estado do Tocantins. Visto que a origem desta circunscrição eclesiástica, em grande
parte, se deu em virtude dos trabalhos desenvolvidos pela Missão Dominicana Francesa
instalada nesta cidade desde 1886 torna-se imprescindível, no decorrer da pesquisa, conhecer
um pouco mais sobre a Ordem dos Pregadores, popularmente conhecida como Ordem
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Dominicana. Esta ordem foi fundada por Domingos de Gusmão, clérigo espanhol, por volta de
1216, na França, em meio a um conturbado contexto de heresias e no auge do IV Concílio de
Latrão, sob o papado de Inocêncio III. Objetiva-se aqui conhecer um pouco mais sobre o
fundador, entender os reais motivos desta fundação e a construção da identidade da Ordem dos
Pregadores, no século XIII, a partir de suas constituições e regras.
Palavras-chave: Domingos de Gusmão; Ordem dos Pregadores; Século XIII.
INSTITUIÇÃO:Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Mestrado em História.

NOME: Clarice Machado Aguiar
E-MAIL: clarice.ma13@gmail.com
TÍTULO: O Diabo e o Mal nas Cantigas de Santa Maria
RESUMO: As Cantigas de Santa Maria são um corpus documental produzido em meados do
século XIII, em Castela, no reinado de Alfonso X. Nesse corpus está reunida uma série de
milagres atribuídos à Virgem Maria. Nessas cantigas, aparece um personagem de forma
recorrente: o diabo. Apesar das Cantigas terem sido muito usadas pelos medievalistas
brasileiros, sobretudo na área da Literatura, o fato é que a presença do diabo ainda não foi
devidamente explorada. Entendemos que a sua atuação dentro da narrativa dos milagres permite
ao historiador compreender muito sobre as lógicas da justiça da baixa Idade Média, na Península
Ibérica. Esta comunicação pretende apresentar os primeiros passos de um trabalho de iniciação
científica. Assim, partimos da leitura da fonte primária, com base em algumas perguntas
fundamentais, como as chaves que diferenciam o mal do bem, e de que maneira isso se
manifesta nas ações das personagens. Em princípio, parece possível romper com o senso
comum que costuma atribuir ao diabo um comportamento injusto, bem como ao homem medieval
um perfil escravizado pelo medo.
Palavras- chave: Mal; Diabo; Justiça Medieval.
INSTITUIÇÃO: Universidade de Brasília (UNB)

MOME: Caludio Pedrosa Nunes
E-MAIL: Nunes pedrosa@ig.com.br
TÍTULO: A Filosofia Medieval e suas conexões com a contemporaneidade
RESUMO: O presente estudo objetiva àbordar, de forma propedêutica, os principais postulados
da filosofia medieval, especificando aiguns de seus institutos essenciais e vislumbrando as
eventuais conexöes com os institutos jusfilosóficos da contemporaneidade.
PALAVRAS CHAVE: Filosofia. Medieval. Conexöes. Contemporaneüjade
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal da Paraiba UFPB

NOME: Cleusa Teixeira de Sousa
E-MAIL: cleotsou@gmail.com
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TÍTULO: A relevância do conhecimento astronômico judaico na empreitada marítima em
Portugal: De D. João II (1481-1495) à D. Manuel I (1495-1521)
RESUMO: O objetivo desta comunicação é o de salientar a importância dos judeus na
empreitada marítima portuguesa, bem como suscitar o interesse dos ouvintes à crítica da
historiografia que atribui apenas ao astrônomo alemão Martim Behaim, a glória da descoberta
do novo continente. Haja vista que D. João II (1481-1495) e D. Manuel I (1495-1521) desde o
princípio de seus reinados reconheceram as aptidões dos judeus, que eram hábeis na lida com
a medicina, astrônomos de renome e excelentes matemáticos. Aproveitando-lhes nos seus
planos de conquistas “por mares de nunca antes navegados”. Seus conhecimentos astronômicos
eram celebrado por toda parte da Península Ibérica a esse tempo. Assim, os monarca
encontraram na ciência astronômica dos judeus um poderoso auxiliar para a realização dos
ideais de longos períodos de navegações. Os pioneiros dessa empreitada marítima enviados por
D. João II, João Perez da Covilhã e Afonso de Paiva, de Castello Branco partiram de Santarém
aos 07 dias do mês de maio de 1487, orientados por cartas geográficas feitas por Martim Behaim
que vivia em Portugal e pelos judeus, mestre Rodrigo e mestre José, médicos do monarca. Ao
traçar as tais cartas, esses astrônomos se orientaram pela declinação do sol, abrindo caminhos
para o descobrimento da Índia. Contudo, os nomes dos dois colaboradores judeus caíram no
esquecimento e só foi lembrado o nome Do astrônomo alemão como facilitador da cartografia
que conduziu os portugueses à Índia. Deste modo, buscaremos compreender quais fatores
contribuíram para que os colaboradores judeus fossem apagados da memória das grandes
empreitas marítimas.
Instituição: Universidade Estadual de Goiás

NOME: Cristiane Sousa Santos
E-MAIL: lyrasley@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O LIBER SANCTI JACOBI: RELAÇÕES DE PODER NA
HISPANIA MEDIEVAL.
RESUMO: Descoberto no século IX na região da Galiza, o túmulo que creditam ser do apóstolo
Tiago Maior, dileto discípulo de Jesus Cristo, tornou-se objeto de veneração e um dos mais
pontos de peregrinação da cristandade católica na Idade Média. Por volta do século XII o Papa
Calisto II teria escrito o Liber Sancti Jacobi ou Codex Calixtinus com a intenção de legitimar o
sepulcro e as relíquias do Apóstolo que, segundo a tradição, teria evangelizado a Hispania. O
mito diz que após o período em que predicou na Hispania, São Tiago teria voltado a Jerusalém
onde foi condenado por Herodes Agripa ao degolamento tornando-e o primeiro apóstolo a ser
martirizado. O livro discorre apartir do martírio até o translado do corpo à Hispania. Além disso,
narra seu sepultamento permeado de alegorias do maravilhoso e os milagres concedidos aos
peregrinos. Como afirma Maria do Amparo Tavares Maleval, o Liber Sancti Jacobi é um
importante documento-monumento, histórico, literário, litúrgico e musical que influenciou todas
essas áreas no período em que foi escrito (MALEVAL, 2005:19). Neste texto visamos analisar a
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importância do mito jacobeu e do Codex para a legitimação dos reinos da Hispania e a afirmação
da tradição cristã frente aos mouros que ocuparam a região.
Palavras-chave: Poder, Representação, Peregrinação, Mouros.
INSTITUIÇÃO: Unidade Universitária de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas da
Universidade Estadual de Goiás (UnUCSEH-UEG).

NOME: Cynthia Valente
E-MAIL: cmariavalente@yahoo.com.br
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O Papel da Ecclesia na Legitimação do Rex Visigothorum
Recaredo e da desconstrução da imagem de Hermenegildo.
RESUMO: Reino Toledano, Hispania, 584 D.C..A guerra sucessória, entre Hermenegildo e
Recaredo, irmãos , filhos do rei visigodo Leovigildo chega ao fim. O vitorioso Recaredo logo
ascende ao trono com a morte do rei em 586 D.C., e se converte ao catolicismo, para logo depois
transformá-lo em religião oficial durante o III Concílio Toledano em 589. A partir daí a Ecclesia
católica visigoda precisará fortalecer a imagem do seu Rex Visigothorum, para que ela mesma
se fortaleça dentro do reino. Nesse contexto entram em cena o grande bispo toledano Isidoro
de Sevilha e o clérigo católico Juan de Bíclaro. A missão: fortalecer a imagem de Recaredo e
desconstruir a de Hermenegildo.
INSTITUIÇÃO: NEMED/UFPR

NOME: Daniel Sleder
E-MAIL: danielsleder.ds@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Eusébio de Cesaréia e a apropriação de elementos judaicos na
formação da identidade cristã
RESUMO: Eusébio de Cesaréia, bispo e escritor, viveu entre meados dos séculos III e IV.
Escreve a primeira História Eclesiástica. Inova ao não se basear na autoridade retórica dos
escritores pagãos, mas na autoridade dos escritos que cita. Tais citações se multiplicam, e um
autor, entre outros, se destaca: Flávio Josefo. Suas “Antiguidades Judaicas” tem vários trechos
reproduzidos e comentados por Eusébio. Era importante citar um autor reconhecido pelos
romanos, e com uma opinião que agradava aos cristãos, a saber, que os males advindos aos
judeus vieram por seu comportamento ímpio (muitas vezes haviam tomado parte nas
perseguições aos cristãos). Eusébio quer mostrar, se não construir, a identidade da “nação
cristã”: os livros que são aprovados e os que não o são, ícones e heróis a serem imitados,
práticas aceitas, qual base da autoridade de seus ensinos e modo de vida, e o quanto eram
antigos. Isso, em especial, era muito valorizado pelos romanos. Para conseguir acesso a tal
antiguidade, Eusébio não hesita em se apropriar de sua memória e heróis. No entanto, é uma
apropriação cuidadosa, que procura marcar diferenças. Nosso objetivo é mostrar como Eusébio,
ao intentar mostrar/construir a identidade cristianismo, se apropria de elementos do judaísmo:
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escritos, heróis e principalmente sua antiguidade.Palavras chave: História Eclesiástica,
judaísmo, identidade cristã.

NOME: Danielle Silva Moreira Dos Santos
E-MAIL: dan.historia.ufg@gmail.com
TÍTULO: A NAU DOS INSENSATOS E A NORMATIZAÇÃO DAS CONDUTAS HUMANAS NO
FINAL
RESUMO: Em 1494 Sebastian Brant produziu um poema satírico com mais de 110 capítulos
intitulado A Nau dos Insensatos, que se tornou um texto muito popular tanto no Sacro Império
Romano Germânico quanto na Europa. Nesta obra, o humanista o cristão, por meio da alegoria
de uma barca, descreve e condena inúmeros tipos sociais, considerados como insensatos.
Alguns pecados tais como a luxúria, a soberba, o mau exemplo dado aos filhos, ou a forma como
os indivíduos se relacionavam cotidianamente, e até mesmo a maneira de vestir e de comer não
passava despercebido ante os olhos de Brant e seus contemporâneos, em uma época marcada
por crises e temores. Essa pesquisa, que se encontra em estágio inicial, busca estabelecer uma
relação entre os comportamentos humanos e a religiosidade no Tardo Medievo. O propósito do
trabalho é analisar não apenas como esses comportamentos foram representados na obra, mas
acima de tudo revelar a maneira como os contextos político, social e principalmente religioso,
contribuíram para uma resignificação das condutas humanas.
Palavras chaves: Nau dos Insensatos, Idade Média Tardia, comportamento.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás.

NOME: Dayane Faria de Souza
E-MAIL: Dayane_faria@hotmail.com
TÍTULO: Conceito e Formas Matrimoniais Segundo as Siete Partidas
RESUMO: "Las Siete Partidas", um corpo normativo datado do século XIII, representa uma
compilação de costumes e leis de Castela medieval. O estudo de tal documento nos permite
investigar aspectos da sociedade medieval fazendo-nos compreender melhor a sua dinâmica. O
texto aborda sete temas principais que se figuravam como a base daquela sociedade. Um desses
temas - aqui escolhido como foco de investigação - é o matrimônio. O estudo desse sacramento
nos permite reconstruir e interpretar algumas das lógicas que sustentavam a comunidade que o
consolidou; uma vez que, ao longo das sete divisões principais do texto, encontramos temas
variados que tratam de três esferas essenciais de todo e qualquer agrupamento social: a moral,
a política e a espiritual. Dessa forma, uma análise minuciosa do texto nos permite formar uma
imagem do que foram essas sociedades investigadas.
INSTITUIÇÃO: Universidade de Brasília/PEM- UNB
NOME: DÉBORA ROSA DE LIMA
E-MAIL: debybeautiful.lima@gmail.com
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TÍTULO: Uma investigação em torno das condutas sociais na corte romana: memória, morte e
feminino em Sêneca.
RESUMO: Na carta consolatória a Márcia, aristocrata romana, Sêneca deseja eliminar o seu luto
prolongado em função da morte de seu filho Metílio. Há três anos mantém-se em isolamento
social, afastando-se de suas atividades cotidianas e acentua, de fato, o excesso de seu luto
prolongado. A dor excessiva não seria um ato natural. Posto isto, nosso propósito visa à
compreensão das condutas sociais na corte romana, buscando salientar o papel feminino no
luto, a preservação da memória do morto e a imagem de boa matrona nos rituais mortuários.
Palavras-chave: morte, memória, feminino.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

NOME: Débora Maria Müller Silva
E-MAIL: Debora_mms@hotmail.com
TÍTULO: FESTAS RELIGIOSAS GOIANAS DE ORIGEM MEDIEVAL
RESUMO: Existem no estado de Goiás diversas tradições de origem e/ou inspiração medieval
que se mantém vivas, sobretudo por meio de práticas populares. São festas religiosas que se
originaram na Europa e foram trazidas ao Brasil pela colonização Portuguesa. Por consequência
do grande número de colonos portugueses que se estabeleceram na região centro oeste no
período da mineração, muitos trouxeram consigo parte de sua cultura materna, assim instituindo
nas vilas goianas algumas destas festividades Lusitanas. As festas mais conhecidas são a
procissão do fogaréu na Cidade de Goiás e as cavalhadas comemoradas após a Festa do Divino
na cidade de Pirenópolis.Palavras-chave: tradições, festas, medieval, goianas.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás

NOME: Divania Luiza Rodrigues Kono e Terezinha Oliveira
E-MAIL: divaniar@hotmail.com
TÍTULO:A Memória como ato educativo
RESUMO: Neste trabalho, que se estrutura nas orientações da História Social, refletiremos sobre
a memória, como parte da virtude da prudência e elaboração educativa proposta pelo teólogo e
filósofo alemão Alberto Magno (1200ca-1280), no contexto histórico do século XIII.
Compreendemos a memória ou a arte da memória, como destacada por Alberto Magno no
Tratado sobre a Prudência - Tratado IV De prudentia, da obra De bono - e sua importância no
processo de formação do homem relacionada à sociedade que a produziu. Em um momento de
escassez de recursos de escrita, a memória, além de faculdade mental, é fundamental para
aprender, conhecer e transmitir cultura; é o principal instrumento de aprendizagem e a base do
relacionamento humano com a realidade (LAUAND, 1998). No tratado, a memória está vinculada
a maior das virtudes: a prudência. Isso porque, a memória ajuda o homem a olhar para o
passado, orientando as decisões do presente (inteligência) e as do futuro (providência). A
memória apresentada por Alberto Magno leva-os a pensar na memória retórica, usada como
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técnica de memorização (mnemotécnica) nos sermões, por exemplo, mas, principalmente, como
ato educativo para orientar determinados comportamentos aos homens, já que se encontra
vinculada a uma virtude.
Palavras-chave: memória; educação; formação humana.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Maringá (UEM)

NOME: Douglas Henrique Ribeiro de Morais
E-MAIL: douglas-henrique2009@hotmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A NOVA HISTÓRIA DE ZÓZIMO
RESUMO: No livro “Nueva História” em espanhol e português “Nova História” do autor Zózimo,
um advogado real do Império Romano do imperador Anastácio, escreve em suas observações
do contesto de crise que se passa o império. Outro fator importante é a sua pontuação é o
imperador e todo império abandonaram a antiga religião pagã politeísta, para uma religião nova
no território romano, monoteísta que se intitula de cristãos ou seguidores de Cristo. Em questão
aqui apresentar as questões que o historiador Zózimo em seu tempo, por ser um forte crítico do
imperador Constantino por aceitar e oficializar o cristianismo como religião oficial do Império
Romano, que era até então perseguida pelos imperadores anteriores e pelos pagãos, passou
para perseguidora das antigas religiões pagãs desse império. Zózimo, ex-defensor do fisco, em
seis livros. Sendo um pagão ímpio, ele frequentemente grita para aqueles da verdadeira fé. Seu
estilo é conciso, claro e puro, e não desprovido de charme. Ele começa sua história quase desde
o tempo de Augusto, e olha rapidamente para os imperadores Diocleciano para baixo para,
apenas com menção da sua proclamação e a ordem de sucessão. De Diocleciano ele trata mais
longamente de seus sucessores em cinco livros. O primeiro livro contém os imperadores de
Augusto para Diocleciano e o sexto livro termina no momento em que Alarico, que estava sitiando
Roma pela segunda vez, quando os cidadãos foram reduzidos a situação desesperadora,
levantou o cerco e proclamado imperador Átalo. Logo depois, ele depôs por causa de sua
incapacidade, e enviaram uma embaixada para Honório, que estava então em Ravenna, com
propostas de paz. Mas Sarus, ele próprio um Godo e um inimigo de Alarico, com cerca de 300
homens ligados se a Honório, e, prometendo fazer o possível para ajudá-lo contra Alarico,
conseguiu fazer as negociações infrutíferas. Aqui, o sexto livro termina. Pode-se dizer que
Zózimo não se escrever a história, mas que ele copiou de que Eunápio, do qual apenas difere
na brevidade e por ser menos abusivo de Stilicho. Em outros aspectos, a sua conta é a mesma
coisa, especialmente nos ataques contra os imperadores cristãos.Palavras-chaves: Cristianismo,
pagã e Império.
INSTITUIÇÃO: Ufmt - Universidade Federal de Mato Grosso
NOME: Douglas de Freitas Almeida Martins
E-MAIL: dougfreitas10@gmail.com
TÍTULO: Economia e Ordem dos Frades Menores: a Vita Santic Francisci sob a ótica do
primitivismo econômico.
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RESUMO: Tradicionalmente o processo de institucionalização da Ordem é visto como um
processo de acumulação material que a desviou dos ideais primeiros de São Francisco. No
entanto, esta imagem está fundamentada em uma premissa controversa: a experiência de
acumulação atribuída aos frades menores tem características da acumulação proporcionada por
uma economia de mercado. Analisando a produção hagiográfica do frade Juliano de Spira é
possível perceber a existência de referências éticas que regulam a organização material como
um fenômeno plural, que não pode ser tratado como um processo de características
“economicistas”. Seguindo esta constatação documental, o objetivo desta comunicação se
concentra em alguns aspectos do comportamento social relatado por Spira dentro dos espaços
urbanos do território francês. Para tanto recorri às referencias do primitivismo econômico – a
partir das formulações de Karl Polanyi – como marcos conceituais para a análise. Busquei, com
isso, um recurso teórico para reencontrar, nas fontes históricas, as práticas de equilíbrio e
distribuição material como aplicações éticas.
Palavras-chave: Economia; Frades Menores; Primitivismo
INSTITUIÇÃO: Mestrando do Programa de Pós Graduação em História UFMT/Bolsista CAPES

NOME: DOUGLAS MOTA XAVIER DE LIMA
E-MAIL: dougmotahistoria@yahoo.com.br
TÍTULO: ‘Vistas reais’: um instrumento das relações diplomáticas luso-castelhanas no reinado
de D. Afonso V.
RESUMO: O trabalho tem como foco as relações diplomáticas no reinado de D. Afonso V (14381481), com destaque para os métodos de negociação utilizados. Em meados do século XV, a
diplomacia, assim como outros aspectos políticos do Ocidente, estava em transformação e
institucionalização, sendo a constituição do ofício de embaixador e o estabelecimento das
primeiras embaixadas permanentes, marcas do período. Para este trabalho nossa reflexão será
orientada para os momentos do reinado afonsino em que o próprio monarca atuou diretamente
nas negociações diplomáticas, circunstâncias conhecidas na Península Ibérica como ‘Vistas
Reais’. A fim de explorar tais encontros régios como expressão da diplomacia quatrocentista, nos
concentraremos nas relações luso-castelhanas e as vistas ocorridas entre D. Afonso V e Enrique
IV. Para este objetivo utilizaremos, principalmente, a Chrónica de El-Rei D. Affonso V, de Rui de
Pina.
INSTITUIÇÃO: PPGH-Universidade Federal Fluminense (Doutorado)

NOME: Débora Cristina dos Santos Ferreira
E-MAIL: debora.csferreira@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Dois poderes, duas justiças: Inquisição Portuguesa e poder régio
RESUMO: A relação entre o Santo Ofício português e o poder régio há muito desperta o interesse
dos historiadores, alguns afirmam o papel da Coroa enquanto um “braço secular” da Inquisição,
outros afirmam que a esta seria uma instância de poder eclesiástico da Monarquia, neste trabalho
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pretendemos investigar esta relação, tendo em vista as tensões entre estes dois polos de poder.
Percebendo desde os movimentos para a fundação e organização do Santo Ofício, os conflitos
que envolviam a Coroa Portuguesa e a Inquisição, ao mesmo tempo em que se buscava apoio
para consolidar seus poderes. Investigaremos, também, como se deu alguns aspectos da
interação entre a Monarquia Hispânica e a Inquisição portuguesa, nos tempos da União Ibérica,
as oscilações entre conflito e apoio entre as mesmas, observando as disputas de poder entre os
agentes dos dois poderes, bem como os conflitos jurisdicionais, estes não eram incomuns, tendo
em vista que muitos delitos da alçada inquisitorial, também eram julgados pela justiça régia.
INSTITUIÇÃO:.Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal
de Mato Grosso/VIVARIUM Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo (Núcleo
Centro-Oeste)
NOME: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA
E-MAIL: historiadoreduardo@yahoo.com.br
TÍTULO: GREGÓRIO DE TOURS E A SUA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DOS MÁRTIRES
CRISTÃOS, NA OBRA GLÓRIA AOS MÁRTIRES.
RESUMO: Tendo em vista a obra de Gregório de Tours, durante a antiguidade tardia, este bispo
da Espanha, nos deixou um legado primoroso de sua época e de sua visão de cristianismo,
especialmente do ponto de vista espanhol. Entre suas obras destacam-se a sua História dos
Francos, uma referência e uma das principais fontes para a pesquisa sobre o tema durante o
sexto século, para além desta obra, destaca-se a sua obra Glória aos Mártires, que representa
uma contribuição indelével para o período em questão e sobre o processo de organização do
cristianismo da antiguidade para o medievo. Neste sentido este trabalho buscará dentro de um
curto espaço apresentar mesmo que sucintamente a visão deste autor sobre o martírio cristão
especialmente partindo de sua obra Glória aos Mártires (590 d.C.), tendo como parâmetro
principal a análise documental e a bibliografia específica sobre o tema em questão, buscar-se-á
compreender mesmo que incipientemente a visão deste autor sobre o tema martírio.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS ( UEG )
NOME: Elaine S. Arão Gouraud
EMAIL: eurocentres@uol.com.br
TÍTULO: As Elegias de Ausonius (310-395 d.C.)
RESUMO: “O termo Antiguidade Tardia, cunhado no século passado, reflete as preocupações
dos historiadores em relação às transformações políticas, ideológicas, econômicas, sociais,
culturais e religiosas, que ocorreram na passagem do período clássico-helenístico (séculos VI
a.C a século II d.C.) e o período que é chamado tradicionalmente de Idade Média (séculos V ao
século XV d.C.). Considera-se que a Antiguidade Tardia compreende o período do final do século
II ao século VIII d.C., no qual povos de diferentes culturas, como a grega e a romana, além de
outras, conviveram entre si, resultando no que hoje chamamos de Idade Média. Ausonius foi um
importante poeta latino que viveu durante esse período (310-395 d.C), tendo também exercido
as funções de professor de gramática e de cônsul romano. Suas elegias refletem, com graça e

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS
http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/

Página 27 de 79

beleza, a visão da sociedade do seu tempo, em relação à cultura henística, que sempre esteve
presente, de várias maneiras, na cultura dos povos que a sucederam. Analisaremos algumas
dessas formas poéticas de Ausonius nessa comunicação.
"PALAVRAS-CHAVE: Ausonius, Elegias, Antiguidade Tardia.
NOME: Erick Messias Costa Otto Gomes
E-MAIL: erick.otto@bol.com.br
TÍTULO: Círculos literários no Principado Augustano: considerações sobre a poesia de Horácio
RESUMO: O Principado de Augusto foi marcado pela produção e divulgação de diversos poemas
de autores distintos (Virgílio, Propércio, Horácio, Ovídio, dentre outros), em especial aqueles que
se vincularam aos patronos financiadores das artes, como Mecenas. Foi um momento propício
para a produção de várias representações literárias, dentre as quais as que exaltavam os
benfeitores e até mesmo o princeps, sendo esse tema uma constante na poesia horaciana.
Nesse sentido, o objetivo de nossa comunicação é analisar a relação de Horácio com seus
patronos, Mecenas e Augusto, os quais permitiram ao poeta acesso a um público aristocrático
para divulgação de sua poesia. O patrono dava ao poeta ajuda financeira e uma audiência, e em
troca o poeta criava poemas que exaltassem seu patrono em troca dos benefícios recebidos.
PALAVRAS-CHAVE: Audiência, Poesia, Augusto, Horácio.
INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-Graduação em História (PPGH/UFG).
NOME: Felipe Augusto Ribeiro
E-MAIL: felipeaur@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Uma constelação de santos: hipótese sobre a disseminação da
santidade minorita nos catálogos hagiográficos da Ordem dos Frades Menores (Itália, século
XIII)
RESUMO: Esta comunicação versa sobre as hagiografias medievais. Ela se detém nas
hagiografias produzidas pela Ordem dos Frades Menores na Península Itálica do século XIII.
Tomando essas obras como objetos de retórica, procura analisa-las enquanto representações
que se configuram em atos políticos e procuram voltar ao público de onde emergiram para
transmitir-lhe e fixar posições e ideias políticas, entremeio relações e disputas de poder com o
papado e as comunas. Com esta metodologia, o trabalho abordará hagiografias como o Dialogus
de gestis sanctorum fratrum minorum, e o Catalogus sanctorum fratrum minorum, coletâneas de
vidas de santos – e candidatos à canonização – da própria Ordem Minorita. O objetivo da análise
é investigar as motivações que levaram a Ordem a catalogar seus próprios santos por toda a
Itália. A hipótese é que a crescente demanda das comunas por novos santos levou a Ordem a
tentar forjar, à margem das restrições e da política papal, a sua própria santidade, a fim de
garantir a sua autoridade na regulação da sociedade e na participação no comunal. Como
resultado, o artigo espera elucidar uma etapa das disputas e das concorrências que se
deflagraram em torno da santidade baixo-medieval.
PALAVRAS-CHAVE: Hagiografia. Ordem dos Frades Menores. Santidade
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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NOME: DUARTE, Fernanda Amélia Leal Borges.
E-MAIL: fer-leal@bol.com.br
TÍTULO: Fontes Medievais para o Estudo da Ordem Franciscana.
RESUMO: Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma breve análise das regras bulada
e não bulada da ordem franciscana. As regras formam a base estrutural da ordem religiosa
fundada no período medieval. Nestas podemos analisar a preocupação da ordem franciscana de
ser formada dentro das normas da Igreja Católica. O que estava ocorrendo na sociedade
medieval italiana? Para esta abordagem serão utilizadas como fonte as regras da ordem
entendidas no momento de sua composição.
Palavras - chaves: ordem franciscana, regras e sociedade medieval.1
INSTITUIÇÃO: Mestrado em Historia PUC/GO
NOME: Fernando Divino Teodoro Moura
E-Mail: fernandocpisto@hotmail.com
TÍTULO: Regime de memória cristão: os usos do passado bíblico no Contra os arianos de Hilário
de Poitiers (séc. IV).
RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar, a partir do livro Contra os arianos de Hilário de
Poitiers, as maneiras pelas quais o bispo gaulês utilizou-se dos extratos bíblico para legitimar
sua proposta político-religiosa que objetivava ratificar seu projeto de unificar a cristandade
Oriental e Ocidental em um único sistema político-religioso. Ao nosso entender, Hilário se
posicional nestes debates de diferentes maneiras, as quais lhe permitiria tentar stabelecer um
diálogo entre esses dois grupos. O que era de fundamental importância tanto a igreja quanto ao
Império Romano. Por fim, asseveramos que a memória bíblica era tida como elemento validativo
que proporcionava legitimidade a seus discursos frente as contrastantes identidades cristãs.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás.
NOME: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
E-MAIL: fernando_trad@yahoo.com.br
TÍTULO: A CRÔNICA DO ANÔNIMO DE CANTERBURY: CONFLITO, DIPLOMACIA E A
ESCRITA DA HISTÓRIA (1346 – 1365).
RESUMO: A crescente burocratização na Inglaterra durante o reinado de Eduardo III (1327 –
1377) contribuiu para o aumento da produção de documentos nos diversos níveis da
administração real que, gradualmente, são integrados de formas diversas às crônicas escritas
por indivíduos não restritos ao claustro monástico. É o caso da Chronicle of Anonymous of
Canterbury, que em consonância com alguns dos manuscritos mais difundidos do período,
apresenta em seus fólios descrições depreciativas dos inimigos e de suas ações bélicas na
França e Escócia. Entretanto, merece destaque a ênfase dada pelo clérigo cantuariense à
diplomacia e ao uso de documentos oficiais para relatar os conflitos ocorridos tanto internamente
como externamente ao território do reino durante o penúltimo quarto do século XIV, período de
grandes vitórias inglesas em Crécy e Brétigny, mas também de saques franceses a Winchelsea
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e Southampton. Na presente comunicação, pretendemos inicialmente expor a estrutura do texto
em sua mais recente tradução para, posteriormente, indagarmo-nos acerca de alguns dos
tópicos recorrentes na crônica, pois os mesmos demonstram ser reveladores do que seria válido
no fazer da história para seu autor.
Palavras-chave: Crônica. Guerra dos Cem Anos. Historiografia Medieval.
INSTITUIÇÃO : Mestrando em História - Programa de Pós Graduação em História – Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/ Campus de Franca. Bolsista FAPESP.
NOME: Flavia Galli Tatsch
E-MAIL: gtflavia@gmail.com
TÍTULO: Medievalismo no cinema: narrativa fílmica e tensões em Cruzada, de Ridley Scott
RESUMO: Medievalismo é o contínuo processo de criar a Idade Média. Não se trata de uma
recriação do medievo tal qual era, mas uma forma constante de gerar algo a partir do novo. Como
meio de comunicação social em massa, o cinema é um dos maiores produtores de medievalismo.
Não é nosso propósito adentrar na longa discussão sobre a precisão histórica dos filmes. Dentro
dos limites desta apresentação, apresentaremos as reflexões teóricas de estudiosos anglosaxões para, então, observar algumas estratégias mobilizadas na narrativa fílmica e as tensões
presentes em Cruzada (2005), de Ridley Scott.
INSTITUIÇÃO: Departamento de História da Arte, Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP
NOME: Flora Gusmão Martins
E-MAIL: flora_gusmao@hotmail.com
TÍTULO: Reflexões acerca da figura do bispo no reino visigodo e sua representação no código
legislativo visigótico
RESUMO: A presente comunicação vincula-se ao projeto de pesquisa intitulado As relações de
poder nos reinos romano-germânicos: o processo de organização eclesiástica e a normatização
da sociedade, sob a orientação de uma das coordenadoras do Programa de Estudos Medievais
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Professora Leila Rodrigues da Silva. Neste trabalho
pretendo expor parte da minha pesquisa de iniciação científica, que consiste em estudar as
referências ao episcopado na Lex Visigothorum, um código de leis compilado no reino visigodo
do século VII. Aqui apresentarei algumas reflexões acerca da figura do bispo na conjuntura acima
mencionada, com base na bibliografia lida sobre o assunto, bem como uma análise parcial do
código legislativo visigótico, buscando compreender a representação do episcopado na Lex
Visigothorum, um documento de caráter jurídico e político, e o papel diversificado do mesmo no
contexto em questão.
Palavras-chave: bispo, Lex Visigothorum, visigodos.
INSTITUIÇÃO):. Universidade Federal do Rio de Janeiro

NOME:Franklin Maciel Tavares Filho
E-MAIL: ft.filho@bol.com.br
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TÍTULO: O Acréscimo da Bordadura dos Castelos no Brasão Nacional Português por D. Afonso
III (1248-1279): o conceito de diferença heráldica.
RESUMO: D. Afonso III introduziu no escudo real português uma bordadura vermelha carregada
de castelos dourados. Esta bordadura corresponde a uma diferença por se tratar de um filho
segundo, pelo que o infante D. Afonso não poderia usufruir das armas plenas que pertenciam a
seu irmão maior D. Sancho II, deposto em 1245, pelo papa Inocêncio IV. O conceito de diferença
heráldica trata-se de uma das grandes invenções criadas pelos heraldistas medievais. Uma vez
organizada a Heráldica, esta foi, durante longo período, coletiva e nunca individual. De fato, em
seus primórdios, concentrou-se principalmente em quatro pólos: os brasões familiares, de
corporações, imaginários, e eclesiásticos. Em momento posterior, outros campos vieram a surgir,
entre eles, a heráldica estatal. Assim, a genialidade dos teóricos, ao terem criado o conceito de
diferença na heráldica familiar, por volta de 1175, tratou-se de verdadeira revolução. Entretanto,
este conceito, que veio a ser usado principalmente nos brasões familiares, conservou uma das
características medievais, mantendo os conjuntos, mas dividindo-o. Individualizou um ou mais
ramos, mas da mesma estirpe.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Fluminense – UFF - RJ.
NOME: Gabriel de Carvalho Godoy Castanho
E-MAIL: gabrielcgc@terra.com.br
TÍTULO: Construindo a solidão: entre história e historiografia do isolamento monástico medieval.
RESUMO: O que seria dos monges sem o isolamento? Se as formas de vida monásticas são
diversas ao longo do tempo, a presença de um ideal penitencial de separação, de abandono e
mesmo de desprezo do mundo é marca constante entre os monges do mundo latino medieval.
Essa pluralidade de modalidades de isolamento levou parte da historiografia a compreender a
solidão monástica exclusivamente como um desejo religioso de relação direta e solitária do
monge com Deus. Se essa vontade se encontra inegavelmente presente na criação de muitos
mosteiros, ela representa apenas o aspecto mais superficial posto em jogo pela definição
medieval de solidão. Nossa apresentação visa demonstrar em que medida essa visão
historiográfica parcial é na verdade tributária da revalorização medieval da retórica antiga do
“locus amoenus” e da expressão bíblica “vasta solitudo”. Constatação não sem importância, uma
vez que ela nos leva a perguntar sobre as razões históricas de tal revalorização, abrindo assim
um novo horizonte ainda inexplorado pelos estudos monásticos: a função social da
solidão medieval.
INSTITUIÇÃO: Doutor pelo Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (CEIFR-EHESSParis) – UMR 8216

NOME DO PROPONENTE: Golda Meir Gonçalves da Silva
E-MAIL: golmeir@hotmail.com
TÍTULO: REPRESENTAÇÕES RELIGIOSAS NO MEDIEVO (SÉCULO XII - XIII): UMA LEITURA
ATRAVÉS DA PERSPECTIVA SEMIOLÓGICA
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RESUMO: Através da perspectiva semiológica, analisaremos as representações religiosas do
medievo, nas proximidades do século XII, objetivando explorar como o cristianismo institucional
marcou com seus ícones, símbolos e signos a prática e a ideologia social de uma época. Nossa
leitura propõe uma reflexão sobre o universo litúrgico religioso no período medieval recortado,
buscando entender qual a dimensão do domínio do espiritual no cotidiano concreto, verbal e
visual dos sujeitos medievais, nos processos comunicativos entre a sociedade e a Igreja diante
da necessidade de dominação cultural católico-cristã característica desse período histórico.
Considerando os estudos de Umberto Eco (1977-1980-1991), Roland Barthes (1974), Jacques
Verger (1999), Moser (2014), Santaella (1983), Buyst (2002), Bourdieu (1998-2010), entre outros
estudiosos do tema, buscaremos perceber as interações e rupturas socioculturais que
produziram esse mundo simbólico e como este mundo na mesma medida produziu e reproduziu
a cultura religiosa medieval.
Palavra Chave: Semiótica, Medieval, Representações.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí
NOME: Gustavo Braga Santos
E-MAIL: ogustavo.com@gmail.com
TÍTULO: The Eldest Elder. As relações hierárquicas na sociedade Viking em “Como Treinar Seu
Dragão”
RESUMO: Os Vikings são acreditados por terem sido um povo de exploradores, piratas,
comerciantes e guerreiros escandinavos, que impunham seu poder a partir do final do século VIII
até meados do século XI. No entanto, há, na literatura, entre outros meios artísticos, numerosas
representações ou releituras do povo Viking, muitas delas fazendo uso de estereótipos, como o
uso de chifres como ornamento sobre a cabeça e a extrema brutalidade. Cressida Cowell,
criadora da série infantil “Como Treinar seu Dragão” retrata o povo viking de tal modo. O objetivo
do trabalho é analisar a imagem viking retratada por Cowell no último volume de sua série, “Como
roubar a espada de um dragão”, mais especificamente a influência real dos mais velhos nas
comunidades escandinavas, representada no livro pelo Eldest Elder (O ancião dos anciões –
tradução livre); conselheiro, representante e autoridade em assuntos de guerra e susessão de
poder.Palavras chave: Vikings. Literatura. Autoridade.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Maranhão
NOME: Helena Macedo Ribas
E-MAIL: helena.galadriel@gmail.com
TÍTULO: Entre a água e o vinho: a percepção de mundo dos poetas goliardos no século XIII.
RESUMO E PALAVRAS-CHAVE : Durante todo o período conhecido como Idade Média,
conhecemos diversas manifestações culturais primordialmente orais, que então são transcritas
em cancioneiros ou em forma de prosa, geralmente por monges. Essas manifestações oferecem
um panorama das percepções de mundo do povo comum, que usa essas canções ou histórias
como formas de diversão e também de contestação. É nessa conjuntura que analiso o
cancioneiro Carmina Burana, a maior caletânea de poemas não sacros da Idade Média.
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Produzidos por clérigos conhecidos como Goliardos, esses poemas carregam características
próprias, como a reprovação com relação às condutas da igreja e dos eclesiásticos de “alta
patente”, e também a exaltação de uma vida “mundana”, prezando o vinho, as mulheres e a vida
na taberna. O vinho é precisamente o tema desta comunicação, que busca traçar o contornogeral
da figura do goliardo a partir de um poema em especial, denominado “De conflictu vini et aquae
denudata veritate”, que trata de uma querela entre o vinho e a água e das benesses e perigos
que cada um expressa.
Palavras-chave: goliardos – carmina burana – poesia medieval
INSTITUIÇÃO: UFPR – NEMED
NOME: Heverton Rodrigues de Oliveira
E-MAIL: heverton.de@hotmail.com
TÍTULO: Jacopo de Varazze e a pregação mendicante no século XIII.
RESUMO: Nesta comunicação apresentaremos alguns dos aspectos que auxiliaram na
formação intelectual do dominicano Jacopo de Varazze, bem como os fatores que o
impulsionaram na compilação da sua obra mais conhecida a Legenda Áurea. A obra do frade
dominicano, que se tornou arcebispo de Gênova, tem por finalidade colaborar como um manual
aos pregadores mendicantes em meio à sociedade urbana do medievo. No século XIII,
considerado o século da palavra, também do desenvolvimento da leitura e da escritura, os
dominicanos se destacam como os irmãos pregadores.
Palavras-Chave: Jacopo de Varazze, Legenda Áurea, pregação
INSTITUIÇÃO A : Mestrando em História do Programa de Pós-Graduação da Universidade
Federal de Goiás – UFG
NOME: Hugo Rincon Azevedo
E-MAIL: Hugo_jsk@hotmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O Sagrado e o Poder Régio: o Mosteiro da Batalha enquanto
Panteão Dinástico de Avis
RESUMO: Esta comunicação pretende discutir as relações entre o Sagrado e o Mosteiro da
Batalha enquanto símbolo do poder régio da Dinastia de Avis em Portugal do século XV.
Pretende-se analisar o Mosteiro de Santa Maria da Vitória enquanto espaço de manifestação do
sagrado e sua ligação com a construção do poder simbólico dos monarcas da Casa de Avis na
primeira metade do século quatrocentista portuguesa. O Reino de Portugal nas décadas finais
do século XIV passou por uma crise dinástica, na qual, passada a disputa pelo trono português,
tornou-se rei D. João I, dando início a Dinastia de Avis. No local da principal batalha vencida pelo
rei português (a batalha de Aljubarrota - 1385) foi construído o Mosteiro de Santa Maria da Vitória.
Por tanto, este texto propõe desvendar como a casa dos Avis utilizou-se desse mosteiro como
panteão régio, e como este, enquanto espaço do sagrado, e símbolo do poder régio da dinastia
recém-entronada, contribuiu para a legitimação de sua dinastia, levando a idealização e
centralização do poder monárquico em Portugal no século XV.
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INSTITUIÇÃO ): Pontifícia Universidade Católica de Goiás.Bolsista de Iniciação Científica do
CNPq.
NOME: Isabela Gomes Parucker
E-MAIL: isabela.parucker@gmail.com
TÍTULO: A cavalaria e as Siete Partidas: representações e apropriações de realidades históricas
RESUMO: As Siete Partidas, documento que constitui o resultado de uma tentativa de
compilação de leis, levada a cabo pela coroa castelhana no século XIII, são fonte para se
entender a organização daquela sociedade. Mostram costumes e tradição, apontam para a
maneira como aquelas pessoas entendiam seu mundo. A cavalaria é item recorrente em diversas
leis deste corpus documental: aparece em contextos e circunstâncias diferentes. O documento
oferece uma variedade de situações nas quais essa concepção se materializa, mostrando que
não é um conceito fixo, único, claramente definido: apresenta-se em articulação com outras
noções (honra, linhagem, parentesco, função dentro da corpo social). A imagem que temos
comumente de cavaleiros – personagens corajosos, honrados, com forte senso de irmandade e
companheirismo – pode ser associada às diversas maneiras pelas quais se representava a
cavalaria na Idade Média. O presente projeto pretende analisar o modo como se entendia e se
representava a cavalaria naquela sociedade, e de que forma o modelo de cavalaria – que foi
romantizado, sofreu apropriações, ressignificações e releituras – funcionava naquela realidade.
Palavras- chave: Siete Partidas; Cavalaria; Cavaleiros.
INSTITUIÇÃO): Universidade de Brasília (UNB)
NOME: Itajara Rodrigues Joaquim
E-MAIL: Itajara1@hotmail.com
TÍTULO: Os agentes do cristianismo na História Eclesiástica da nação Inglesa de Venerável
Beda.
RESUMO: No ano de 597, o papa Gregório I envia para Bretanha uma missão para tentar
restaurar a ordem cristã naquela região. O grupo era composto por bispos e monges,
destacando-se Agostinho, que viria a ser o primeiro arcebispo de Canterbury, e tinham como
objetivo obter a conversão dos povos saxônicos ao cristianismo. Nesse esforço missionário
encontraram lideres saxônicos decididos a utilizar todos os recursos para manterem o seu próprio
estilo senhorial local. Venerável Beda, monge de origem saxônica nascido em 672. Em seu livro
Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, um de seus escritos mais importantes, narra as relações
entre os romanos e a Britânia e posteriormente ao estabelecimento dos invasores saxões, anglos
e jutos no final do século V até as condições do clero no século VIII. Para Beda o verdadeiro
início da história da nação inglesa enquanto povo seria a chegada da missão de Agostinho e a
fundação da Igreja inglesa por esses agentes do cristianismo.
Palavras Chave: Cristianismo; monges; Venerável Beda.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Mato Grosso.
NOME: Ivoni Richter Reimer
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E-MAIL:
TÍTULO: Santa Praxede: memória e projeções
RESUMO: Apresentação de visualidades acerca de vida e obra de Santa Praxede, observadas
na Basílica de Santa Praxede, em Roma. Análise e reconstrução de parte da história de mulheres
na igreja cristã em Roma, nos séculos I-II, e suas memórias reelaboradas em séculos
subsequentes em outros contextos históricos. O poder de comunicação e intervenção das
visualidades sacras e hermenêuticas feministas.
Palavras-chave: Santa Praxede, hermenêutica, história de mulheres, cristianismos antigos.
Instituição- PUC- Go
NOME: Jane Santos Tavares
E-MAIL: janesantostavares@gmail.com
TÍTULO: A sociedade Medieval Portuguesa no Leal Conselheiro de D. Duarte
RESUMO: A presente comunicação tem por objetivo apresentar, de forma breve, o resultado da
pesquisa sobre a sociedade medieval portuguesa do início do século XV, a partir da obra de D.
Duarte O Leal Conselheiro. O Leal Conselheiro é uma obra escrita pelo monarca D. Duarte e
retrata a visão de mundo e sociedade, valores, direitos e deveres dos nobres portugueses a luz
daquele momento histórico.
Palavras-chave: sociedade- Leal Conselheiro- nobreza- lealdade
INSTITUIÇÃO : FAESPE/GO
NOME: JÉSSIKA HINGRIDI RODRIGUÊS VIEIRA
E-MAIL: JHINGRIDI@GMAIL.COM
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: LUCRECIA BÓRGIA PELAS ENTRELINHAS DE FERDINAND
GREGOROVIUS (1874)
RESUMO: A encenação milimetricamente orquestrada, a desinibida busca pelo dinheiro, a
desenfreada caça pelo poder seguido de mínimos escrúpulos para se manter nele, a urgência
das tentações mundanas e o apelo ao discurso moral. Estes são alguns dos maiores conflitos
morais vividos pelos burgueses europeus do século XIX. E aí está igualmente uma lista de
características atribuída à família Bórgia, que governou a Igreja romana por volta de 1500. De
fato, são muitas semelhanças que nós temos observado entre o universo da corte papal de
Lucrecia Bórgia e o mundo burguês do Oitocentos.O historiador Ferdinand Gregorovius, alemão,
protestante, escreve uma biografia de caráter historiográfico, recheada de elementos literários
sobre Lucrecia Bórgia. Procuraremos analisar a representação de Lucrecia na cultura burguesa
do século XIX a partir de Gregorovius. Suas linhas trazem varias faces do gênero romance e
como bom burguês seus escritos possuíam alto teor moral, munida de grande persuasão social.
Porém, não deixou de lado a sua subjetividade enquanto autor. Sua Lucrecia traduz uma época.
Não o Renascimento, mas sim o século XIX, e mesmo sua paixão pela Itália clássica, não o
cegou diante da imoralidade ali presente.
NOME: JONATHAS RIBEIRO DOS SANTOS CAMPOS DE OLIVEIRA
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E-MAIL: jonathas_hist@yahoo.com.br
TÍTULO: HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA: A CRÔNICA DOS GODOS E SUA PROBLEMÁTICA
DE DATAÇÃO
RESUMO: Nesta comunicação, trabalharemos duas versões de uma crônica portucalense (A
Crônica dos Godos) supostamente escrita entre os séculos XII e XIII, pelo Mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra. As primeiras abordagens sobre a obra, nos séculos XVI - XVII, nos trazem
duas supostas versões dela: uma breve (Brevis Historia Gottorum) e outra longa (Chronica
Gothorum), o que acaba por trazer um problema acerca de qual das duas ersões seria a primitiva,
ou, mesmo, a original. Neste sentido, o principal objetivo desse nosso trabalho será o de levantar,
através de uma análise comparada, os elementos que possam nos dar indícios sobre qual das
duas versões teria sido a inicial, e, se possível for, seu provável recorte temporal de produção.
Para isso, dialogaremos com alguns autores que se debruçaram sobre o tema, trabalhando as
coerências de seus apontamentos frente ao que podemos notar do estudo comparado entre
ambas as versões.
Palavras-chave: Crônicas, Versões, Coimbra
INSTITUIÇÃO A: UnESa – PEM/UFRJ
NOME: Jordânia Lopes de Freitas
E-MAIL: jordanialopes1982@hotmail.com
TÍTULO: DA REPRESENTAÇÃO E ESTIGMATIZAÇÃO DOS JUDEUS NA HISPÂNIA
MEDIEVAL (Tortosa, 1413-4).
RESUMO: Durante o medievo, observa-se o recrudescimento de um antijudaísmo e as
comunidades judaicas foram perseguidas e atacadas, a exemplo do acontecido nos reinos de
Castela e Aragão no final do século XIV. Diante desse contexto de hostilidade para com os
judeus, levantamos a seguinte questão: qual seria o interesse da Igreja Católica, no reino de
Aragão, em organizar um novo debate, em Tortosa, entre cristãos e judeus no início do século
XV? O interesse de uma possível conversão dos judeus serviria, de fato, para uma reafirmação
da identidade cristã que se encontrava em crise? Nesta comunicação, temos por objetivo analisar
a maneira pela qual a Igreja, por intermédio das suas campanhas contra os judeus dificulta a
interação entre estes e cristãos, bem como tenta isolá-los ainda mais quando se busca preservar
a comunidade cristã de toda “contaminação” advinda dos círculos judaicos. Para tanto,
investigaremos a disputa judaico-cristã de Tortosa, promovida pelo soberano de Aragão e pelos
prelados cristãos que, em comum acordo de alguns judeus conversos, buscavam conferir maior
credibilidade à identidade cristã a custo da estigmatização dos judeus e suas crenças.
Palavras-chave: Judeus - Representação - Estigmatização
INSTITUIÇÃO): Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
NOME: José Mário Gonçalves
E-MAIL: revmario2@gmail.com
TÍTULO: Convivência e conflito religioso na África do Norte: entre táticas e estratégias
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RESUMO: Tendo como contexto a crescente intolerância da Igreja em relação aos grupos
considerados “heréticos”, “cismáticos” e “pagãos” a partir do início do século IV, apresente
comunicação apresenta alguns resultados parciais de nossa pesquisa de doutorado, que
investiga como, na África do Norte, os diversos grupos religiosos conviviam apesar do discurso
oficial. A fonte principal da pesquisa é a correspondência do bispo Agostinho de Hipona (354430), tratadas a partir de um “olhar oblíquo”, que nos permitem perceber que táticas eram
utilizados no cotidiano para responder às estratégias repressivas da Igreja e do Império.
Palavras-chave: tolerância; intolerância; Agostinho de Hipona; Cristianismo.
INSTITUIÇÃO: UFES – Universidade Federal do Espírito Santo

NOME: Juliana Duarte Marques
E-MAIL: julianaduartemaques@hotmail.com
TÍTULO: Narrativas Sobre as Conquistas Afonsinas em África: A Arte e a Escrita
RESUMO: A arte e a escrita são preciosas fontes de análise e reflexão dos valores da identidade
e representações de certa sociedade. Este trabalho se orienta no pensar sobre as artes e as
escritas construídas sobre as guerras do século XV no norte da África, bem como suas
importâncias no passado no qual foram feitas e atualmente, sobre suas intenções – supondo que
houve – e difusões de idéias, tanto sobre valores sociais, morais, religiosos e culturais.
Analisaremos e colocaremos em debate as representações sobre os conflitos no norte da África
empreendidos no reinado, e pelo próprio, D. Afonso V (1438-1481), buscando compreender os
valores e as glórias, os fracassos e os sucessos obtidos e atribuídos a esses eventos.
Palavras chave: Tapeçarias de Pastrana; Guerras em África; D. Afonso V
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás
NOME DO PROPONENTE: JULIANA BARDELLA FIOROT
E-MAIL: julianabfiorot@gmail.com
TÍTULO: A busca pela unidade política e religiosa: Igreja e Monarquia na Galiza da segunda
metade do século VI.
RESUMO: Este comunicação abordará as relações entre Igreja e a monarquia sueva na Galiza
durante a segunda metade do século VI, bem como os desafios enfrentados por esta instituição
eclesiástica a fim de se firmar novamente como religião predominante. A relação de proximidade
que se estabelecerá entre as duas instituições (política e eclesiástica) possibilitará a
concretização do projeto de unificação do reino suevo através da unidade religiosa. Abordaremos
ainda as frentes de ação da Igreja visando a sua reorganização e consolidação.
Palavras chave: Igreja, Monarquia sueva, Galiza.
INSTITUIÇÃO: UNESP/ASSIS
NOME: Juliana Salgado Raffaeli
E-MAIL: julianaraffaeli@hotmail.com
TÍTULO: Os usos da memória nas narrativas auto-hagiográficas de Valério do Bierzo
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RESUMO: Consideramos que a discussão referente à memória é essencial para o entendimento
da documentação utilizada na nossa pesquisa de mestrado, intitulada “O eremitismo no reino
visigodo do século VII: um estudo comparado da auto-agiografia de Valério do Bierzo e do
discurso episcopal em Isidoro de Sevilha”, uma vez que o monge berciado Valério produziu
narrativas baseadas na recordação das experiências religiosas e sociais que, teoricamente,
vivenciou. Avaliando que a produção dessas narrativas foi dada em momentos diferentes da vida
dele, percebemos que o uso da memória por Valério responde a uma necessidade
argumentativa, que variava de acordo com cada contexto. Tal caráter de sua proposição estaria
evidenciado nos diferentes relatos sobre uma mesma memória que podem ser observados na
sua auto-hagiografia. Para aprofundar essa análise pretendemos discutir os conceitos de
“memória”, “história”, “esquecimento” e “narrativa”, presentes em três autores: Paul Ricoeur,
Reinhart Koselleck e Michael Pollak.
Palavras-chave: Memória, hagiografia, Valério do Bierzo
INSTITUIÇÃO: Mestranda do PPGHC-UFRJ e membro do Programa de Estudos Medievais
(PEM) da UFRJ
NOME: Kathelline Souza Santos
E-MAIL: kathelline.s@gmail.com
TÍTULO: Imaginar o texto, narrar a imagem: a “Viagem de São Brandão” e a experiência medieval
da leitura (1360)
RESUMO: 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 apresentar 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.
Palavras-Chave: São Brandão; Imagem; Narrativa; Viagem.
INSTITUIÇÃO: UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso/Vivarium
NOME: KELLEN JACOBSEN FOLLADOR
E-MAIL: kellenjf@yahoo.com.br
TÍTULO: A influência política de Hasdai Crescas em defesa do Judaísmo no final da Idade Média
no reino de Aragão
RESUMO: A proposta desse trabalho é apresentar a importância política do filósofo e rabino-mor
do reino de Aragão Hasdai Crescas para a história das comunidades judaicas sefarditas. Hasdai
Crescas é considerado o último grande pensador judeu da Idade Média e sua importância reside
na força política e defesa de sua Lei frente à apologia cristã. Os escritos anticristãos de Crescas,
além de serem direcionados aos conversos eram tanto um ataque ao Cristianismo quanto uma
resposta ao ímpeto missionário cristão. Utilizando de sua influência política junto à Coroa
aragonesa esse estudioso conquistou benefícios e direitos para os judeus, trabalhou
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intensamente para reerguer as comunidades destruídas após os ataques de 1391 e desenvolveu
um trabalho missionário junto aos judeus convertidos ao Cristianismo. Para isso, no seu projeto
messiânico o rabino defendia perante conversos e judeus que se os dogmas cristãos
contradiziam a razão, não podiam ter fundamento divino. Logo não havia motivos para um judeu
trocar sua religião por outra que não era racionalmente explicável.
NOME: Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes
E-MAIL: kelly_mamedes@hotmail.com
TÍTULO: AS MULHERES NA POLITICA JUSTINIANA SEGUNDO A HISTORIA SECRETA DE
PROCOPIO DE CESARÉIA.
RESUMO: O imperador Justiniano governou o império Romano do Oriente no século VI,
implementou uma política reformista, promoveu a reconquista dos territórios romanos ocidentais.
A criação do Corpus Iuris Civilis se apresenta como uma ideia inovadora na esfera jurídica. No
campo artístico o imperador ergueu grandiosas obras arquitetônicas, e na esfera religiosa sua
política foi presente e intervencionista, com perseguições massivas aos hereges. Justiniano ficou
conhecido como um autocrata, mas não governou sozinho, ao seu lado estava a marcante
presença de sua esposa Teodora, que participou intensamente da vida e da política do império.
Outra mulher estava sempre presente nos bastidores da corte, Antonina, mulher do general
Belisário. Ambas são acusadas de serem insidiosas, vulgares e fúteis, é desta forma que o
historiador Procópio de Cesaréia, conselheiro do General Belisário e membro ativo da política,
retrata a imperatriz e sua amiga, no livro História Secreta, obra que tem a finalidade de expor o
império governado por Justiniano.
Palavras Chave: Procópio de Cesaréia, mulheres, política.
INSTITUIÇÃO : Universidade Federal de Mato Grosso.
NOME: Lara Fernanda Portilho Misquilin
E-MAIL: Laraportilho.misquilin@gmail.com
TÍTULO:.NOBREZA, FAMÍLIA E PODER: UMA ANÁLISE SOBRE D. LEONOR DE GUZMÁN E
LOS GUZMANES (SÉC. XIV).
RESUMO: A nobreza é uma importante esfera da sociedade medieval. Compreendê-la significa
lançar o olhar para a complexa teia de relações a qual está inserida. Tal compreensão não se
limita apenas aos segmentos político, disputas territoriais e/ou arranjos matrimoniais, mas
também como uma herança familiar, e os desdobramentos a partir desta. Assim, para esta
comunicação, propomos uma discussão acerca da influência familiar da nobreza, tendo como
objeto de análise a atuação de Doña Leonor de Guzmán na corte de Alfonso XI de Castela – que
advinda de uma rica família mantém um relacionamento extraconjugal com o monarca. Sua
condição de nobre, sua origem familiar e portanto o poder de sua família: Los Guzmanes, são
condições que possibilitam, juntamente com o apoio do rei, a atuação da nobre. Para tanto,
utilizaremos como fonte os Annales de La ciudad de Sevilla e a Crônica de Alfonso Onceno.
PALAVRAS-CHAVE: NOBREZA – FAMÍLIA – PODER .
Instutuição: Universidade Federal de Goiás

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS
http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/

Página 39 de 79

NOME: Larissa Diniz Faria
E-MAIL: Larissadfaria@hotmail.com
TÍTULO: Os relatos de Jean de Mandeville e o Imaginário Medieval
RESUMO: Os escritos de Jean de Mandeville refletem o imaginário sobre a Terra Santa e o
Oriente, presente na literatura de viagens durante a Idade Média. Através do estudo desta fonte
é possível uma aproximação dos anseios e medos vividos pela sociedade cristã durante os
séculos XIV e XV. A ideia do Paraíso Terrestre e o Reino de Preste João nos oferecem elementos
importantes para a compreensão da cultura medieval. Esta comunicação pretende analisar o
conceito de imaginário usando como principal fonte estas narrativas.
Palavras-chave: Jean de Mandeville; Imaginário Medieval; Maravilhoso.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás – UEG

NOME:LARISSA OLIVEIRA GREGÓRIO
E-MAIL: larigregorio94@hotmail.com
TÍTULO: A caça historiográfica às bruxas: práticas mágicas, instituições e a judicialização da
bruxaria no século XIV
RESUMO: Carregado de preconceitos o termo bruxaria tem sido alvo de diversas interpretações
que, boa parte das vezes, é generalizada e não respeita o período histórico em que ela está
enquadrada. Desta forma, os registros históricos da bruxaria moderna e medieval são tratados
como continuidade do mesmo fenômeno e ambas são tidas como sinônimos de religiões
primitivas, feitiçaria e, muitas vezes, da magia em geral. Este artigo busca, através de análise de
várias teorias acerca deste tema, precisar o conteúdo histórico da bruxaria europeia nas últimas
décadas do século XIV e problematizar sua judicialização como crime. Diferente do que é
popularmente aceito, tal fenômeno possui características próprias, que as distingue no interior
dos campos genéricos da magia e da demonolatria.
PALAVRAS-CHAVE: Bruxaria; Práticas mágicas; Conceito.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT
NOME: Ligia Cristina Carvalho
E-MAIL: licris2002@gmail.com
TÍTULO: Uma interpretação deleuziana do amor cortês
RESUMO: Propomos nesta comunicação fazer uma análise, por meio de um viés deleuziano, do
amor cortês, temática que caracterizou a literatura cavaleiresca na Idade Média Central. Neste
período, o casamento, socialmente condicionado por interesses políticos e econômicos,
apresentava-se como uma peça sobrecodificada no contexto de uma máquina despótica
imperial, na qual Deleuze enquadra a sociedade feudal. Por meio de uma faceta antimatrimonial,
o amor cortês aparece então como um evento histórico cultural que desafia essa
sobrecodificação, ocasionando a desordem das relações na máquina despótica ao promover a
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escolha entre os amantes e a vivência desse sentimento fora dos laços conjugais
sacramentados. Porém, essa linha de fuga sofre um processo de codificação, pois esse amor
cortês não era de todo livre, mas altamente ritualizado, condicionado por um modelo, apesar das
numerosas modulações. Além disso, o amor cortês passa a ter uma utilidade social e política
através de um processo de sobrecodificação de sua temática ao ser apropriada, em especial,
pelos reis Capetíngios e Plantagenetas, inserindo-o na máquina despótica como um instrumento
de dominação e controle dessa juventude turbulenta formada pelos cavaleiros.
Palavras-chave: literatura cavaleiresca. amor cortês. Deleuze.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – Faculdade de Ciências
e Letras de Assis. UNESP/Assis

NOME: Lígia Maria de Carvalho
E-MAIL: ligiasun@yahoo.com e ligiasun2@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: DISNEY E O METODO “PERIPATETA”
RESUMO: Parodiando a Escola Peripatética (criada por Aristóteles em 336 a. C.) o presente
trabalho busca apresentar a personagem de animação, denominada Pateta (Goofy), criada, em
1932, pelos Estúdios Disney, em sua “atuação” com fins educativos e de entretenimento.Nos
curtas e histórias em quadrinhos, o eterno trapalhão, atua em cenários que vao desde os tempos
da Idade Media ate nossos dias. Em seu passeio pelo tempo o Pateta pode ser entendido como
“representante” da ascendente classe média urbana estadunidense, que se percebia retratada,
de forma bem- humorada, nas patetices resultantes da inaptidão quanto a própria existência bem
como ao uso dos artefatos da vida moderna, artefatos estes,provenientes da riqueza adquirida,
sobretudo, com o butim da II Guerra Mundial, o qual proporcionou às famílias norte-americanas
o acesso aos bens de consumo. Nesse contexto, o Pateta vai se consagrando como o
protagonista de um “sitcom” de animação que, não somente ironizava o american way of life,
mas também, reafirmava a nova forma de ensino: o midiático. Diante do exposto, a presente
proposta de trabalho tem a pretensão de utilizar aconstrução do personagem Pateta como
instrumento de analise da sociedade estadunidense, sendo utilizadas a sua filmografia produzida
nas décadas de 1940 a 1960, e as histórias em quadrinhos.
Palavras-chave:. Historias em Quadrinhos, Disney, sociedade norte-americana.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás - UEG

NOME: LORENNA CÂNDIDA MARTINS
E-MAIL: martins_lorenna@yahoo.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A APROPRIAÇÃO DAS ORDENANZAS REALES DE CASTILLA
PELO TRIBUNAL INQUISITORIAL ESPANHOL (SÉCULO XV)
RESUMO: Las Ordenanzas Reales de Castilla foram um compêndio de Leis escrito no reinado
dos Reis Católicos Fernando de Aragão (1452-1516) e Isabel de Castela (1451-1504), os
Códigos Españoles, foram reunidos por Alonso Diaz de Montalvo, cujas referências jurídicas
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estavam entre as Partidas o Fuero Real e o Ordenamiento de Alcalá esta documentação serviu
como um compêndio para as novas leis aprovadas no período de governo dos Reis Católicos,
de indubitável importância esses códigos não supriam a necessidade de governo de vários
pueblos, portanto, era preciso um novo código jurídico que se adequasse aquele tempo e
ajustasse as leis daquele reinado, como descrito na introdução das Ordenanzas Reales de
Castilla (...) os reis católicos conceberam um pensamento visando uniformizar a administração,
ordenando a formação de um novo código jurídico e, portanto, o fizeram nesta compilação que
por sua vez, lançou fundamentalmente o pensamento para a Inquisição na Espanha, no que
tange a Jurisdição acerca dos hereges, infiéis e os conversos.
Palavras-chave: Reis Católicos, hereges, Inquisição.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
NOME: Maicon da Silva Camargo
E-MAIL: maiconcamargo.msc@gmail.com
TÍTULO: As relações entre o homem e o mundo na concepção cristão-medieval e no pensamento
ibérico seiscentista: reflexões acerca do “estar no mundo”.
RESUMO: Estar no mundo, parece-nos, que nunca foi uma experiência muito “natural” ao
homem, o que resulta frequentemente em uma relação conflituosa entre ambos. Contudo, ao
passo que esse sentimento seja frequente na História, os motivos desta relação entre o homem
e o mundo, bem como a intensidade, e a própria compreensão acerca do ser e do mundo,
alteram-se. Observamos certo desenrolar entre este sentimento frente ao mundo de D. Francisco
Manuel de Melo (1608-1666) e nós mesmos - mas tal sentimento representa uma mudança de
nuances da mundividência do homem medieval. Mudança sutil, mas profunda, e por isso
julgamos necessário confrontar uma representação da outra, e assim captar as diferenças, e as
permanências, nos detalhes. Dessa maneira, nosso objetivo neste trabalho é percorrer por entre
essas duas representações de mundo e conseguir observar como o homem ibérico do seiscentos
retratou sua própria condição humana e pensou seu lugar no mundo.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás
NOME: MARCOS ANTONIO DE MENEZES
E-MAIL: PITYMENEZES.UFG@GMAIL.COM
TÍTULO: O FIM DA CIDADE MEDIEVAL E AS REFORMAS URBANAS DO SÉCULO XIX
RESUMO: Já no século IIIV o czar da Rússia, Pedro, manda construir uma nova capital para o
Império. São Petersburgo fora construída, para ser a “janela” russa para a Europa. Erguida sobre
um pântano no qual ossos de escravos apodrecem a cidade nega quase por completo o modelo
urbano russo, voltado para o Oriente. Pedro tinha verdadeira aversão pela antiga capital medieval
do Império, Moscou. Suas ruas sujas, estreitas e lamacentas provocavam asco ao czar. No
século XIX a capital da França, Paris, é palco e modelo da maior e mais ampla reforma que a
antiga cidade medieval poderia sofrer. Sob o governo do Imperador Napoleão III e a
administração de Hussamann a velha cidade é remodelada para dar lugar ao novo, ao moderno.
O poeta lírico Baudelaire lamenta estas transformações e na poesia “O cisne”, Baudelaire mostra
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Paris em ruínas e a compara à Tróia destruída. Nesta poesia, “mimese da morte” é a expressão
radical do sentimento da transitoriedade. A Paris destruída pelas reformas revela, em suas
ruínas, a “caducidade” da grande metrópole. O poeta Russo Gógol vai, também, no conto
Avenida Niévski vai criticar a modernização draconiana da nova capital de todas as Rússias.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás – Curso de Graduação da Regional Jataí e
Programa de Pós-Graduação em História/ Faculdade de Història /Campus Samambaia - Goiânia.
NOME: Prof. Dr. Marcus Baccega.
E-MAIL: marcusbaccega@uol.com.br
TÍTULO: O Sonho do Cavaleiro. Representações e discursos em torno da plenitudo potestatis.
RESUMO: Esta comunicação analisa um excerto da versão alemã do roman A Demanda do
Santo Graal (Heidelberg, c. 1290), procurando investigar, em suas representações estilizadas,
as tensões e interpenetrações entre as doutrinas sobre o poder emanadas do Regnum e do
Sacerdotium. Para tanto, a problematização se concentrará sobre o episódio de um sonho do
cavaleiro Lancelot, condenado a não comungar com o Santo Graal no enredo desta aventura
cavaleiresca. O texto vale-se da ideia de circularidade cultural entre a cultura erudita e a popular
(Mikhail Bakhtin) e do conceito de cultura intermediária (Hilário Franco Júnior). Para tal propósito,
trabalha-se o roman como lugar da memória híbrido e como gênero retórico-poético portador das
tensões e objetivos disciplinares dos discursos de poder que se forjam em torno da plenitudo
potestatis.
Palavras-Chave: Demanda do Santo Graal; cultura intermediária; doutrinas sobre o poder.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.
NOME DO PROPONENTE: Maria Idelma Vieira D’Abadia
E-MAIL: cerradocorumba@hotmail.com
TÍTULO: São Sebastião: devoção e representação em Goiás.
RESUMO: As festas de São Sebastião representam elementos simbólicos que extrapolam a
contemporaneidade. Esta devoção e suas festas, comuns na Idade Média, alcançaram o Novo
Mundo por meio da consagração do território, no Brasil principalmente a cidade do Rio de
Janeiro, e pela valoração das relíquias, culto muito comum na ritualização católica dos espaços
consagrados aos seus santos. Em Goiás a devoção a São Sebastião constitui um elemento
essencial de liga territorial feito a partir de suas festas e das marcas na paisagem. Estas marcas
são expressas por meio das capelas, paróquias e cidades consagradas a esse orago. Propõese estudar a festa de São Sebastião em Goiás por entender que essa festa está ligada às
representações do passado rural do Estado de Goiás e às alterações desse passado, além de
mapear o território goiano destinado à devoção de São Sebastião e sua ligação simbólica com
os elementos da religiosidade popular. Para tal evento buscou-se nos levantamentos
bibliográficos e documentais os subsídios para o desenvolvimento da escrita.
INSTITUIÇÃO : Universidade Estadual de Goiás/ Universidade Federal do Paraná
NOME: MARIA DAILZA DA CONCEIÇÃO FAGUNDES
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E-MAIL: dailzafagundes@gmail.com
TÍTULO: CUIDADOS MÉDICOS EM TEMPO DE GUERRA: O REGIMEN CASTRA
SEQUENTIUM (1310) E A SAÚDE DO REI JAIME II DE ARAGÃO E SEU EXÉRCITO
RESUMO: A proposta deste trabalho centra-se no estudo sobre saúde e questões atinentes aos
cuidados médicos em momentos de campanhas militares a partir da análise da obra Regimen
Castra Sequentium (1310) de Arnaldo de Vilanova (1240-1311). Ao compor esse regimento, o
físico catalão visava fornecer conselhos simples e práticos sobre a conservação da saúde do
monarca Jaime II (1267-1327) de Aragão e a de todos os seus guerreiros que, desde o verão de
1309, sitiavam a cidade muçulmana de Almeria no processo de Reconquista contra os árabes.
Assim, discute temas referentes à dietética e à medicina militar no medievo, tais como: cuidados
com o ar e o meio ambiente, onde armar o acampamento, como identificar água boa para o
consumo, a necessidade de se enterrar os mortos e resíduos de animais e os tratamentos e
remédios contra peste e febres. Este estudo propõe também a análise de cartas que integram a
correspondência oficial da Coroa de Aragão e nos fornecem informações acerca da compra de
instrumentos e medicamentos necessários para a realização do ofício médico e da participação
de profissionais da medicina no cerco de Almeria.
Palavras-chave: Saúde. Regimen Castra Sequentium. Medicina militar.
INSTITUIÇÃO A QUE ESTÁ VINCULADO(A): Universidade Federal de Goiás (UFG) e
Universidade Estadual de Goiás (UEG)
NOME: Mariana Vieira Sarache
Viviane Oliveira
Terezinha Oliveira (Orientadora)
E-MAIL: maryanairam@hotmail.com/
vieiramari718@gmail.com/
vivi.uem2010@gmail.com/
teleoliv@gmail.com
TÍTULO: D. Dinis a Universidade e seu governo
RESUMO: Nosso trabalho tem como objetivo apresentar a influência de D. Dinis na formação da
primeira Universidade de Portugal e as bem- aventuranças de seu governo, partindo do
pressuposto de que sua educação, pensada por seu pai Afonso III, foi decisiva nas suas ações
governamentais. D. Dinis nasceu no ano de 1261 e assumiu o trono em 1279, com 18 anos, logo
após a morte de seu pai D. Afonso III e faleceu em 1325 quando finda seu reinado. Esse monarca
teve uma educação que o preparou para os desafios que teria que enfrentar quando ascendesse
ao trono. Buscamos considerar os diferentes aspectos do seu reinado, dando ênfase à criação
da Universidade. Essa instituição, por sua vez, constituiu um importante centro cultural de um
território que se tornava, aos poucos, uma nação. Segundo Almeida (1922), o Rei desenvolveu
várias ações importantes para a constituição da nação portuguesa, como por exemplo, a
centralização do poder, desenvolvimento da economia por meio do incentivo à agricultura;
criação de feiras; exploração das minas; dotou o reino de uma justiça regular,reorganizou a
Marinha, dentre outras medidas de reforma.
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INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Maringá
NOME: Mariana Carrijo Medeiros
E-MAIL: marianacarrijomedeiros@gmail.com
Título: A (RE) CONSTRUÇÃO DO IDEAL DE HEROÍNAS ROMANAS A PARTIR DE
ELEMENTOS RETÓRICOS E MITOLÓGICOS NA OBRA EPISTULAE HEROIDUM, DE OVÍDIO
(I a.C./ I d.C.)
RESUMO: Objetivamos, na presente comunicação, investigar a (re) construção e, até mesmo
(re) afirmação, do modelo ideal de matrona romana almejado no seio do Principado de Augusto,
a partir da obra Episulae Heroidum, datada de finais do século I a.C., de autoria do poeta latino
Ovídio. Tal obra é composta por 21 epístolas construídas pelo poeta e representadas na voz de
heroínas e heróis provenientes do mito, sobretudo grego, e uma personagem histórica, Safo.
Nestas missivas abordam-se os sofrimentos decorrentes do amor desmedido, bem como da
ausência da pessoa amada. Ao apropriar-e de elementos retóricos (como suasoria, controuersia
e ethopeia), bem como de personagens mitológicos na construção de Epistulae Heroidum, Ovídio
parece ter pretendido justificar, legitimar e enfatizar o seu discurso inserido nesta obra acerca da
reafirmação do modelo ideal das relações amorosas romanas, uma vez que estes mitos
possuíam caráter sagrado e, além disto, eram amplamente conhecidos pela sociedade romana.
Assim, a utilização de tais elementos forneciam exemplos e reforçavam o caráter da poesia.
Palavras-chave: Ovídio; Heroínas; Mitos
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás (UFG)
NOME: Mayra Rúbia Garcia
E-MAIL: pitucagarcia@hotmail.com
TÍTULO: Papel feminino no universo religioso medieval.
RESUMO: A presente comunicação visa relatar e analisar alguns casos de manifestações de
poder da mulher dentro da esfera religiosa da Igreja Católica medieval. Vista sempre como
submissa e subordinada ao universo misogeno medievo a mulher sempre foi relatada pela
História como dedigna do mesmo. O objetivo, é mesmo demonstrar que por meio de alguns
casos ocorridos no medievo ocidental, a mulher dentro dessa esfera religiosa, demonstrou seu
papel de sujeito de sua própria história.
Palavras chaves: misoginia, religião, poder feminino.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS.
NOME: Meire Aparecida Lóde Nunes e Terezinha Oliveira
E-MAIL:meirelode@hotmail.com meirelode@gmail.com
TÍTULO: A expulsão dos mercadores do templo: um estudo da usura na pintura de Giotto di
Bondone
RESUMO: O objetivo deste texto é analisar a pintura de Giotto di Bondone (1267-1337), A
expulsão dos mercadores do templo. A investigação é desenvolvida pelo olhar da História da
Educação e os pressupostos teóricos são provenientes da História Social, a qual nos permite
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dialogar com várias áreas do conhecimento e utilizar a produção imagética como fonte de
pesquisa. De acordo com essa premissa, estudaremos o afresco pintado no início do século XIV
na Capela de Scrovegni, na Itália, com o propósito de verificar em que medida Giotto registrou
os embates presentes em sua sociedade. Nossas reflexões serão direcionadas pelas
inquietações acerca da expansão comercial do século XIII, advento que propiciou o surgimento
de novas necessidades e questionou valores da tradição cristã. Diante desse contexto social, a
Igreja se deparou com o embate em manter a crença em seus dogmas, como o de que ‘o homem
não pode servir a Deus e Mammon’, e legitimar as atividades lucrativas do comércio que
mantinham o êxito daquela sociedade. Assim, nos dedicamos a estudar as pinturas de Giotto
investigando a hipótese de que a formação do homem do século XIII é direcionada pela
necessidade de estabelecer um ponto de equilíbrio entre os valores espirituais e terrestres.
Palavras-chave: Educação; Expansão comercial; iconografia.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR/FAFIPA) – Docente, Universidade
Estadual de Maringá (UEM) – aluna de pós graduação
NOME: Michele de Araújo
E-MAIL: misha.historia@hotmail.com
TÍTULO: Entre a tradição e o poder: a relação entre religião e política no Colírio da Fé (séc. XIV)
RESUMO: O Colírio da Fé é a última das três grandes obras do bispo silvense Álvaro Pais.
Inserido numa longa tradição literária, a dos tratados heresiológicos, a obra nos oferece uma
perspectiva importante da sociedade medieval Ibérica dos séculos XIII/ XIV e, ainda mais, nos
ajuda a entender como as heresias se constituíram ao longo dos séculos. Por outro lado, há um
aspecto teológico/político fundamental que parece sustentar a obra como um todo: a importância
da cabeça política para o corpo (comunidade política). Nosso objetivo, portanto, é compreender
como Álvaro Pais entende as relações entre os dois gládios e, ao mesmo tempo, inserir o Colírio
da Fé no seio de uma tradição literária específica – a dos tratados heresiológicos.
INSTITUIÇÃO: PEM/PPGHIS/UnB
NOME: Michele Rosado de Lima Castro
E-MAIL: michelerosado1@hotmail.com
TÍTULO: Tribos e clãs da Península Arábica antes e depois das pregações de Maomé
RESUMO: Antes do início da pregação de Maomé, a Península Arábica era um território cuja
população se organizava a partir de tradições genealógicas formando clãs. Estes, por sua vez,
se agrupavam formando tribos, única estrutura social por eles reconhecida. As crenças religiosas
e hábitos cotidianos variavam de tribo para tribo e de região para região, mas, no geral, aquela
era uma população de crença politeísta. Nesse contexto tiveram início as pregações de Maomé
por volta do ano de 613. Em reflexo da crença de um Deus único difundida através das
revelações, Maomé iniciou a unificação das tribos da Península Arábica a fim de criar uma
comunidade, também una (ummah), colocando em prática as regras enviadas por Deus. Dito
isso, o objetivo deste trabalho é fazer uma análise das transformações ocorridas na Península
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Arábica a partir da difusão das mensagens de Maomé, considerando principalmente as formas
de agrupamento humano, relações comerciais e aspectos religiosos.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Ouro Preto
NOME: Michely Alves de Lima Silva
E-MAIL: Michely_delima@hotmail.com
TÍTULO: O CONCEITO DE GUERRA JUSTA PARA CHRISTINE DE PISAN EM SUA OBRA O
LIVRO DOS FEITOS, DAS ARMAS E DA CAVALARIA (1410)
RESUMO: O presente trabalho propõe uma reflexão a respeito da concepção de guerra justa
para Christine de Pisan (1364 – 1430) a partir da análise da primeira parte de seu escrito livro
dos feitos, das armas e da cavalaria (1410). No prólogo, Christine reconhece que não é comum
mulheres discutirem temas ligados à guerra, pois geralmente estão ocupadas tecendo, fiando e
com afazeres domésticos. Nesse sentido, pede desculpa pela audácia e evoca a figura de
Minerva para tratar de assuntos militares, objetivando assim, contribuir para o bem estar dos
nobres engajados na profissão das armas, ao tratar também das leis pertinentes a esse ofício.
Nesse estudo, procura-se identificar na obra analisada em quais situações uma disputa é
considerada justa, as autoridades que podem iniciar uma guerra e de acordo com os meios
lícitos, as cinco causas legais para iniciar uma batalha.
Palavras-chaves: Christine de Pisan. Guerra justa. Idade Média.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás-Unidade Universitária de Goiás
NOME: Mirja Myrcea Dennisse Churquina Corro
E-MAIL: mi.churquina@gmail.com
TÍTULO: A POLÍTICA MATRIMONIAL NO REINADO DA RAINHA MARIA DE MOLINA: LEONOR
DE CASTELA E JAIME DE ARAGÃO (SÉCULO XIV)
RESUMO: O objetivo desta comunicação é analisar a política matrimonial entre os reinos ibéricos
medievais por intermédio da correspondência oficial entre Maria de Molina (1260 – 1321), rainha
regente de Castela e o monarca aragonês Jaime II (1267 - 1327). Observa-se que Maria de
Molina enfrentou dificuldades para legitimar seu casamento e garantir a seus filhos o acesso ao
trono, fatores que motivaram a negociação de vários acordos políticos com os reinos vizinhos.
Nesse sentido, com a esperança de estabelecer uma aliança política com o reino de Aragão são
trocadas várias cartas nas quais discutem os acordos matrimoniais. Nota-se que as cartas são
importantes fontes para a compreensão das relações formais entre reinos ibéricos. Elas não só
retratam a “negociação” do casamento de Leonor, neta da rainha de Castela, com Jaime, o
primogênito do rei de Aragão, mas também nos fornecem informações a respeito dos interesses,
afetos e as questões familiares. Assim, propõe-se compreender alguns aspectos como o dote, o
comportamento esperado da infanta que passava a viver no reino de Aragão e os problemas
diplomáticos gerados pelo rompimento do enlace matrimonial que estão resentes nestas
correspondências.
Palavras-chave: Matrimônio. Cartas. Castela.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás-Unidade Universitária de Goiás
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NOME: Nabio Vanutt da Silva
E-MAIL: nabiovanutt@hotmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: A CARIDADE NA CONCEPÇÃO DO CATALÃO ARNALDO
VILANOVA (SÉCULO XIV)
RESUMO: O presente trabalho tem como proposta compreender o conceito de caridade para o
intelectual catalão Arnaldo de Vilanova (1240-1311) e a sua proposta de reforma da Igreja a partir
da análise do Tratado Sobre a Caridade, composto em 1308. Arnaldo atuou como embaixador e
mestre na Faculdade de Medicina de Montpellier, mas foi o seu papel como médico que o tornou
conhecido, permitindo-lhe a circulação pelas cortes régia e pontifícia para cuidar da saúde dos
monarcas de Aragão Pedro III e Jaime II e dos papas Bonifácio VIII e Clemente V. No campo
religioso, o físico catalão teceu uma crítica à atitude do clero de sua época que em sua concepção
tinha mais amor aos bens materiais, buscando facilmente o prazer e a utilidade para eles
mesmos e os seus, em lugar de se ocuparem do que pertence a Deus. Assim, em sua obra,
refuta a hierarquia eclesiástica que havia se distanciado dos valores cristãos e defende a
necessidade da igreja adotar na prática a caridade como principal virtude para a salvação da
alma.
Palavras-chave: Arnaldo de Vilanova. Virtude. Tratado Sobre a Caridade.
INSTITUIÇÃO : Universidade Estadual de Goiás-Unidade Universitária de Goiás
NOME: Natalia Dias Madureira
E-MAIL: nataliamadureira@hotmail.com
TÍTULO: “La grande Comtessa”: Matilda de Canossa e a representação de poder local na
península italiana (1046-1073).
RESUMO: A condessa Matilda da Toscana era a responsável pela gestão do norte da Itália entre
os séculos XI e XII. Mesmo a proximidade geográfica com a Germânia, território do representante
máximo do poder laico, não pôde dirimir a atuação da nobre senhora nos domínios sob sua
jurisdição. 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, autônoma, desconectada da “Alta Política”
diretamente ligada aos representantes da Igreja Romana e Império Germânico.
Palavras-chave: Matilda de Canossa, Dominação Senhorial, Poder Local.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Mato Grosso
NOME: Nathalia Agostinho Xavier
E-MAIL: nath_axavier@yahoo.com.br
TÍTULO : Oposição religiosa e instituição eclesiástica no reino suevo: um debate com a produção
historiográfica
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RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo apresentar algumas das principais obras
e perspectivas de estudiosos sobre o reino suevo, com ênfase em trabalhos voltados para o
processo de fortalecimento da instituição eclesiástica na região, geralmente associada à figura
de um dos principais autores eclesiásticos do reino: Martinho de Braga. Igualmente, dentre tais
aspectos, interessa-nos a questão da oposição religiosa, isto é, o tratamento e descrição das
fontes sobre as heresias e superstições na Galiza. Observando uma parte desta produção,
desenvolvida por teólogos e historiadores no decorrer do século XX, demonstramos tendências
e objetivamos apontar para caminhos de análise possíveis, sublinhando campos ainda pouco
explorados no estudo deste reino romano-germânico, comumente negligenciado pela
historiografia.
Palavras-chave: historiografia, reino suevo, Igreja
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Programa de Pós-Graduação em
História Comparada (PPGHC)
NOME: Nezivânia Xavier Freitas
E-MAIL: nxavierfreitas@gmail.com
TÍTULO: D. LEONOR E A REFORMA DAS CLARISSAS EM PORTUGAL NO SÉCULO XVI:
ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA E POLITICA RÉGIA
RESUMO: Obra do mecenato caritativo e de religiosidade da rainha D. Leonor de Avis, o
Convento Madre de Deus do vale de Xabregas - Lisboa (1510) foi um importante propagador da
reforma coletina das Clarissas em Portugal. Centro por excelência da espiritualidade leonorina
inspirada na experiência caritativa franciscana, que evocava a exemplaridade e a santidade
como ideais de vida cristã. O Santuário Madre de Deus parece ter oferecido, por intermédio de
D. Leonor, uma quantidade relevante de relíquias, o que atraiu inúmeras peregrinações em busca
de curas e indulgências movimentando a vida espiritual, sociocultural e econômica de Lisboa.
Há que se enfatizar que o cotidiano das freiras coletinas estava centrado na pobreza,
contemplação, vida fraterna e claustral conforme a Primeira Regra de Santa Clara inspirada em
São Francisco de Assis. Nesse sentido, propomos, para além dos aspectos mencionados, o
estudo das implicações concernentes a política caritativa da rainha e a ação das clarissas no
processo de renovação da espiritualidade portuguesa e assistência à religiosidade leiga.
Palavras - chave: caridade, reforma coletina, D. Leonor de Avis, espiritualidade.
INSTITUIÇÃO: Faculdade de História UFG/Goiânia
NOME: Olga Pisnitchenko
E-MAIL: pisnitchenko@gmail.com
TÍTULO: Obras jurídicas alfonsinas - experiência castelhano-leonesa dentro do cenário das
transformações na concepção do Direito no ocidente europeu no século XIII
RESUMO: Há um relativo consenso na historiografia contemporânea de que foi durante o século
XIII que se modificou significativamente a concepção do direito na Península Ibérica. Elaboração
das obras jurídicas alfonsinas que reúnem as leis muito anteriores a data de sua compilação, foi
parte de um processo complexo da construção da autoridade e reinvenção de tradições que não
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dispensou a convergência, contradição e pluralidade de discursos jurídicos e não jurídicos.
Levando em consideração o movimento de compilação e codificação legislativas no Ocidente
europeu do século XIII, é importante notar que a obra alfonsina não pode ser vista como algo
absolutamente excepcional. No entanto, admitindo que o empreendimento alfonsino integra-se
a um contexto do ocidente europeu da época, não podemos simplesmente assumir a
interpretação de que a obra jurídica de rei Sábio foi apenas o resultado deste movimento de
instauração da nova cultura jurídica, pois objetivo do nosso trabalho é justamente analisar os
aspectos específicos do governo de Alfonso X.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais
NOME: Paula de Souza Santos Graciolli Silva
E-Mail: sant_paula@terra.com.br
Título: A vida camponesa medieval e sua estrutura fundamental, a família, é no Pórtico do
Mosteiro de Santa Maria de Ripoll (séc. XII)
RESUMO: A célula social estruturadora da sociedade ocidental, pelo menos desde a Alta Idade
Média, foi a família cristã – pai, mãe, e dois filhos – composição bastante diferente da estrutura
familiar do Mundo Antigo, muito mais ampla e que poderia abarcar até a criadagem servil caseira.
Estudos antropológicos com viés histórico já descortinaram o desenvolvimento da célula
ocidental. No caso da vida rural na Idade Média, uma das formas mais esclarecedoras de
adentrarmos em seu universo é o da análise de imagens (pintura, escultura, etc.), sempre que
possível relacionada com textos de época. Nossa proposta é apresentar três reproduções
camponesas dos meses de julho, agosto e setembro, no Pórtico do Mosteiro de Santa Maria de
Ripoll (séc. XII), uma das mais majestosas representações artísticas do românico catalão. Nelas,
vislumbramos três cenas muito comuns na vida cotidiana camponesa: a colheita do trigo, a
preparação do barril para vindima e a vindima da uva. Apresentaremos, além de um breve
contexto sociocultural sobre a família medieval, uma descrição densa dos três relevos.
Palavras-Chave: Arte Medieval, Família, Pórtico de Santa Maria de Ripoll.
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo
NOME: PAULA CAROLINA TEIXEIRA MARRONI (autor) e TEREZINHA OLIVEIRA (coautor)
E-MAIL: paulamarroni@gmail.com, teleoliv@gmail.com
TÍTULO: A FORMAÇÃO DO CAVALEIRO PELO LIVRO DA ORDEM DE CAVALARIA, DE
RAIMUNDO LÚLIO
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a formação do cavaleiro na sociedade do
século XIII. Essa função requer, de acordo com Raimundo Lúlio (1232 – 1316), a necessidade
de reflexão profunda. Tomaremos como objeto de análise o exame a que se deve submeter o
escudeiro que decide se tornar cavaleiro. Consideramos como recorte temporal o século XIII no
Ocidente medieval e como modelo de conduta para a época, o cavaleiro medieval, mais
especificamente o cavaleiro cristão idealizado por Lúlio em O Livro da ordem de Cavalaria (1272
– 1283). O autor enfatiza que, em primeiro lugar, antes de observar todas as outras condições
necessárias para o ofício, deve-se perguntar por qual motivo o escudeiro deseja ser cavaleiro e
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se este ama e teme a Deus. Apresentamos este como um tema que perdura no tempo, uma vez
que consideramos importante a profunda reflexão acerca das responsabilidades para com a
profissão e as funções sociais a serem desenvolvidas em todos os tempos históricos.
Palavras-chave: Educação, Raimundo Lúlio, cavalaria.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (Programa de Pós Graduação em
Educação – PPE – UEM – GETSEAM – CAPES)
NOME: Paulo Yoke Oliveira Arima
E-MAIL: arimahistoria@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Memória e representações na construção da auctoritas imperial
augustana (27 a.C. – 14 d.C.)
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo compreender a política de Otávio César Augusto
entre os anos de 44 a.C. e 27 a.C. e a criação de um novo sistema político, o Principado romano
com base nos poderes institucionais da República romana e dos títulos alcançados como:
Imperator, Princeps Senatus, Pater Patriae, Pontifex Maximus e Augustus. Todos esses títulos
concentrados sob Augusto determinam a legitimação de sua auctoritas, conceito que identifica o
exercício da autoridade e do poder de fato como representação da atuação política do princeps.
Nesse sentido pretende-se analisar a construção de uma memória sob a figura de Augusto e
suas representações como meios legitimadores do poder tendo em vista a perpetuação da
imagem imperial e do novo regime instituído.
INSTITUIÇÃO: Pontifícia Universidade Católica de Goiás
NOME: Pedro Henrique Corrêa Guimarães
E-MAIL: pedrocorreaguimaraes@yahoo.com
TÍTULO: As vozes de Agostinho: uma desconstrução do imaginário cristão na Antiguidade
Tardia.
RESUMO: Porque confessar quando Deus sabe tudo?’ Essa pergunta sub-reptícia lançada pelas
Confissões de Santo Agostinho carrega a dualidade estruturante da obra. De um lado a
linguagem que pretende lançar-se sobre o mundo, de outro, a fé que desafia os limites da
linguagem. Essa comunicação pretende investigar os traços linguísticos da obra confessional
agostiniana, percebendo as nuances imaginárias que ela evoca, focalizando-se principalmente
na simbólica da voz recorrente no texto.
INSTITUIÇÃO A QUE ESTÁ VINCULADO(A): Universidade Federal de Goiás
NOME: Philipe Rosa de Lima
E-MAIL: philiperlima@gmail.com
TÍTULO: A Igreja e a repressão ao catarismo nos concílios medievais.
RESUMO: Pretendemos nessa comunicação abordar o impacto da legislação anti-heresia,
desenvolvida pela Igreja nos concílios dos séculos XII e XIII, na repressão ao catarismo. Os
instrumentos político-jurídicos que permitiram à Igreja combater de maneira legítima a
disseminação do catarismo no Languedoc foram estabelecidos ao longo das décadas nessas

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS
http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/

Página 51 de 79

assembléias, sejam de natureza regional ou ecumênica. As relações de poder que guiaram esses
concílios foram decisivas para o estabelecimento de um arcabouço legal para o combate ao
catarismo: a definição de heresia é estendida para aqueles que a protegem; a heresia é vista
como um crime de lesa-majestade; se proclama a legitimidade do confisco de terras de senhores
simpáticos à heresia; expedições militares para reprimir o catarismo ganham um estatuto de
“cruzada”. Assim, a legislação anti-heresia conciliar foi uma importante forma de exercício do
poder eclesiástico contra o catarismo, lançando as bases para a proclamação da Cruzada
Albigense e o fortalecimento da Igreja enquanto instituição.
Palavras-Chave: Catarismo; Concílios; Igreja.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal Fluminense (UFF) – Mestrado

NOME DO PROPONENTE: Pollyana Iris Lima de Sousa
E-MAIL: pollyanairis@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: História em transformação: as possibilidades de inovação do
ensino da História Medieval através das mídias visuais.
RESUMO: Buscando interligar as pesquisas acadêmicas ao ensino de história, aplicado no
ensino fundamental e no ensino médio, através da produção de mídias visuais, nos deparamos
com duras críticas a respeito dessa forma de sistematizar e apresentar a história, já que a história
escrita costuma apresentar limites pedagógicos cada vez mais sensíveis perante a cibercultura
dominante em nossa sociedade. Há entre os historiadores quem defenda essas novas práticas,
por acreditar que são justamente elas que atingem de forma mais eficaz os padrões vigentes de
tratamento da informação e, portanto, o grupo que se encontra fora da academia e distante da
historiografia há tanto tempo protegida por nossos pares. A proposta aqui, então, se dá em
discutir os limites e possibilidades de inovação do ensino da História Medieval através da
produção de mídias visuais.
Palavras-chave: (Ensino de História, Mídias Visuais, Idade Média).
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

NOME: Rafael Marcos de Souza Fernandes
E-MAIL: Rafamarcs_npe@hotmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: Internet e História: Virtualização e Midiatização da Cultura
Científica e o Conhecimento acerca da Inquisição.
RESUMO: A Internet não é apenas uma fonte de informação ou um acréscimo aos meios de
comunicação tradicionais. Como marco da “Cibercultura” destacada por Pierre Levy, ela integra
a mutação fundamental da própria cultural contemporânea. Sua difusão tem afetado
drasticamente a forma como vivenciamos o conhecimento científico. Nossa pesquisa é dedicada
a problematizar os efeitos dessa realidade sobre o conhecimento histórico. Para isso,
selecionamos como temática o universo de informações criado na internet em redor da Inquisição
Medieval. O material selecionado para a análise consiste em veículos de virtualização da
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participação na gestão do conhecimento, como blogs, fóruns, sites, comunidades virtuais e etc.
acerca das inquisições medievais. Nossas reflexões são orientadas pela hipótese de que uma
intensa valorização atual do ato de pensar a história ocorre por meio de um enfraquecimento dos
referenciais tradicionalmente acadêmicos de autorização e legitimação do pensamento histórico.
Palavras-chave: Internet; Conhecimento; Inquisição Medieval
INSTITUIÇÃO: Mestrando do Programa de Pós Graduação em História UFMT/Bolsista CAPES
NOME: Rafael Henrique Santin & Terezinha Oliveira
E-MAIL: rafael.h.santin@gmail.com ; teleoliv@gmail.com
TÍTULO: A esperança e o desespero na Suma Teológica de Tomás de Aquino: educação e
afetividade na História da Educação Medieval
RESUMO: O objetivo dessa comunicação é refletir sobre duas paixões da alma, sobre as quais
Tomás de Aquino discorre na primeira seção da segunda parte da Suma Teológica, a esperança
e o desespero. A intenção é destacar a importante relação entre sensibilidade e racionalidade
na obra do teólogo. Vale ressaltar que não se trata da virtude teologal ‘esperança’, mas sim da
paixão da alma denominada com a mesma palavra, mas com um sentido diferente – como
possibilidade. Na obra tomasiana, as paixões da alma se caracterizam como os princípios da
ação humana e se desenvolvem mediante a relação entre sensibilidade (as paixões) e a razão
(o conhecimento, o pensamento reflexivo). A esperança e o desespero precedem o temor e a
audácia, no sentido de que se há esperança, é preciso que haja, também, coragem (audácia)
para buscar o que se espera alcançar. No entanto, o homem precisa regular as paixões
desenvolvendo a reflexão, educando-se para estabelecer o bem-comum como princípio de suas
ações. Assim, não basta apenas considerar as possibilidade ou a impossibilidade, é preciso que
os homens aprendam a fazer isso de maneira equilibrada, racional. Para nos fundamentarmos
teórica e metodologicamente, buscamos os pressupostos da História Social.
Palavras-chave: História da Educação Medieval; Tomás de Aquino; Esperança; Desespero.
INSTITUIÇÃO: Unicesumar / UEM
NOME: Rodrigo da Costa Dominguez
E-MAIL: rcdominguez@uol.com.br
TÍTULO: Das finanças locais às finanças do Estado: as cartas de quitação em Portugal entre os
séculos XIV e XVI
RESUMO: O estudo da temática econômica e fiscal nos finais da Idade Média tem crescido
vigorosamente e ganhado corpo dentro do debate historiográfico europeu atual. Dentro deste
panorama, e mais especificamente de um ponto de vista dos estudos medievais portugueses,
propomos neste ensaio a análise de um pequeno conjunto de fontes que permite-nos
compreender uma parte fundamental da constituição do Estado Português: as suas
finanças.Para tal, trabalhamos sobre uma pequena série de documentos específicos da
contabilidade régia: as cartas de quitação. O estudo terá duas partes, sendo a primeira dedicada
à crítica das fontes selecionadas, focando, entre outros aspectos, a contextualização em que
foram produzidas, bem como a sua evolução ao longo dos vários reinados no período em
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questão. Uma segunda parte focará uma problemática mais diretamente relacionada com as
finanças locais, isto é, o seu enquadramento dentro de um contexto mais amplo das finanças de
Estado, observando de que modo os empréstimos e pagamentos locais relacionam-se com a
cobrança de diferentes direitos pelos oficiais régios.
Palavras-chave: Carta de Quitação – Finanças Medievais – Finanças de Estado
INSTITUIÇÃO A QUE ESTÁ VINCULADO(A): CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar
Cultura, Espaço e Memória – Faculdade de Letras da Universidade do Porto – Portugal
NOME: RONE CARLOS BERNARDO SOARES
E-MAIL: roni.ueg@gmail.com
TÍTULO:.O GALENISMO MEDIEVAL E A ALBEITERÍA: A TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO
DE ANIMAIS EQUESTRES
RESUMO: Esse trabalho tem como proposta identificar a influência do galenismo medieval na
obra “Los siete libros del arte de la ciencia de la albeitería”, composta por Frei Bernardo
Português no século XIV. Os albéiteres eram profissionais que na Idade Média prestavam
serviços relacionados à medicina animal. O seu papel foi de grande relevância, visto que durante
as batalhas eram convocados pelos monarcas para cuidarem da saúde dos cavalos. Eram
também responsáveis pelo bem estar destes animais cuidando da troca das ferraduras, tosa das
crinas, da domesticação e da alimentação. A albeitería tinha como embasamento teórico o
galenismo, isto é, a leitura e estudo de obras de Galeno no medievo. Portanto, havia uma estreita
relação entre a teoria e prática adotada pela medicina humana e os cuidados com a saúde
animal. Assim, a partir da compreensão da teoria galênica das coisas naturais, especificamente
os humores e suas qualidades, pretende-se averiguar na fonte analisada as principais
enfermidades e as ervas utilizadas no tratamento dos animais equestres.
Palavras-chave: Albeitería. Galenismo Medieval. Terapêutica.
INSTITUIÇÃO: UEG - UnU Cidade de Goiás
NOME: SANDRA REGINA FRANCHI RUBIM
E-MAIL: srfrubim@gmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: EGÍDIO ROMANO: RELAÇÕES DE PODER NO MEDIEVO
RESUMO: Esse texto é resultante da análise da obra política Sobre o poder eclesiástico, de
Egídio Romano, o qual expressava o longo processo de consolidação e centralização do poder
papal. Dessa forma, buscaremos compreender a influência do seu pensamento na formação do
pensamento político medievo. Na época, desse canonista, século XIII e início do século XIV,
evidenciou-se uma acirrada luta política entre os poderes laico e clerical, devido ao fortalecimento
da realeza. É nesse embate, que se manifestou a obra desse filósofo escolástico. Acreditamos
que seu posicionamento expressava as inquietações e indagações que a sociedade fazia nesse
tempo histórico. Percebe-se que a obra egidiana, é para a educação contemporânea um rico
campo de estudos, pois acreditamos que o conhecimento é imprescindível para a formação do
indivíduo.
Palavras-chave: História da Educação Medieval. Transformação Social. Monarquias Nacionais.
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INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
NOME: SARA CARVALHO DIVINO
E-MAIL: saracdivino@yahoo.com
TÍTULO: O DESVENDAR DA MAGIA NÓRDICA: UMA ANALISE SOBRE A PROFECIA
RESUMO: O universo que rodeia a magia nórdica povoa o imaginário de toda uma sociedade
que buscava na magia algumas respostas para justificar momentos ou situações de suas vidas.
A magia nórdica através da profecia se torna o espelho do destino dos homens e dos deuses.
Este artigo tem como objetivo apresentar a pratica da magia por meio da profecia apresentando
cada singularidade dessa pratica. A profecia é a pratica que revela eventos futuros e molda
destinos, no entanto para justificar tal pratica diversos elementos são sugeridos, como o falar
com os deuses, uma viagem entre mundos e até mesmo a presença de objetos como principal
elemento para justificar o acesso da profetisa aos acontecimentos futuros. A analise realizada
nesse artigo foi através do Imaginário Medieval e Imaginário Social de Baczko.
INSTITUIÇÃO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA)
NOME: Scarlett Dantas de Sá Almeida
E-MAIL: scarlettgillis@gmail.com
TÍTULO: Ritos, cerimônias e poder na Península Ibérica: uma análise político-cultural dos
costumes de corte (séc. XIV e XV)
RESUMO: Esta comunicação visa apresentar a proposta de pesquisa que será desenvolvida
durante o mestrado em História Medieval na Universidade de Brasília. A pesquisa, intitulada
“Ritos, cerimônias e poder na Península Ibérica – uma análise político-cultural dos costumes de
corte”, propõe um estudo sobre os costumes e ritos da nobreza medieval entre os séculos XIII e
XV na Península Ibérica. Apesar de ser focado na ordem na nobreza, esse estudo buscará
averiguar como esses ritos e essas cerimônias de corte são registrados pelo discurso do poder
e como eles
contribuem para as dinâmicas da política dentro e fora dessa ordem. Além disso, esta análise
considera que os costumes de corte fazem parte de uma tradição que se estende durante
séculos, portanto, é uma proposta de pesquisa de longa duração. Em princípio, pretende-se partir
de onze fontes primárias que abrangem documentos de tipo jurídico, crônicas régias e livros de
linhagens.
Palavras-chave: Península Ibérica; Idade Média; cerimônias nobiliárquicas, costumes de corte,
tradição ibérica, longa duração, cultura política.
INSTITUIÇÃO: Universidade de Brasília
NOME: Simone Cristina Schmaltz de Rezende e Silva
E-MAIL: simoneschmaltz@bol.com.br
TÍTULO: O Estado nacional luso e a arquitetura de poderes da administração ultramarina na
América portuguesa a partir do século XV
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RESUMO: A partir da criação do Estado nacional português no século XVI, percebe-se a
necessidade da consolidação de poder do governo recém instaurado. Esta consolidação partia
da articulação cuidadosamente pensada e promovida pela monarquia com os detentores dos
poderes locais e a estrutura central do aparato administrativo em Portugal. Assim propõe-se
discutir como a arquitetura de poderes existente na estrutura administrativa lusa foi adaptada na
América a partir da análise da política implementada em parte da região das minas.
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIA DE PORTUGAL; POLÍTICA E PODER; AMÉRICA
PORTUGUESA.
INSTITUIÇÃO : PUC-GO.
NOME: Suiany Bueno Silva
E-MAIL: suianybs@hotmail.com
TÍTULO: Tito Lívio e a historiografia Latina (séc. I a.C.)
RESUMO: A presente comunicação visa à compreensão dos discursos historiográficos como
verdadeiros exercícios retóricos, tendo como intento comunicar, persuadir e, sobretudo,
estimular novos comportamentos sociais vinculados ao mos maiorum romano. Traçaremos
algumas reflexões sobre a escrita de Lívio, logo o uso da retórica na elaboração da sua narrativa
e seu diálogo com a tradição de historiadores gregos (Salústio) e romanos (Cícero) que o
precederam. Trata-se de compreender a narrativa Liviana como uma Paidéia, emitindo uma
mensagem aos seus leitores, sobre os exempla essenciais à tradição aristocrática romana.
Palavras-chaves: retórica; historiografia antiga; magistra vitae.
INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), da Faculdade de História Universidade Federal de Goiás.

NOME: Thaiana Gomes Vieira
E-MAIL: thaianavieira@hotmail.com
TÍTULO: Reflexões sobre a vestimenta de grupos sociais marginalizados na Baixa Idade Média
Ocidental
RESUMO: O presente trabalho é elaborado sob a orientação da Professora Andréia Cristina
Lopes Frazão da Silva, uma das coordenadoras do Programa de Estudos Medievais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo não é uma simples descrição de trajes, mas
pensar as roupas em sua articulação com a história. A vestimenta é utilizada para cobrir e
proteger o corpo e, por vezes, adornar. Desta forma, é uma espécie de extensão do corpo, que
apresenta temporariamente o que a pessoa quer comunicar e é um dos principais meios de
identificação social. Na Baixa Idade Média Ocidental o uso da indumentária como aparato e sua
funcionalidade se modificaram. Os sujeitos, os significados que o constituem e os que são por
eles produzidos ganham novos sentidos. Na Europa Ocidental cristianizada, a religião aparece
como ordenadora social, de modo que aqueles que se distanciavam dela eram marginalizados.
O corpo e a vestimenta eram importantes para o processo de identificação visual e segregação
de grupos como judeus, sodomitas, mulheres, leprosos e muçulmanos. Nessa comunicação
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vamos analisar as roupas e sua relação com a marginalização de grupos sociais na Baixa Idade
Média Ocidental.
INSTITUIÇÃO: UFRJ – PEM
NOME: Thaís Santos e Silva
E-MAIL: Thaty_girl63@hotmail.com
TÍTULO: A prostituição e mancebias em Portugal na Baixa Idade Média
RESUMO: Pelo fato de ser um tema ainda pouco explorado, o estudo da prostituição em Portugal
no século XIV demonstra ser um campo profícuo para novas investigações. Acerca desse tema
almejamos compreender o motivo dessa atividade ter sido vista, muitas vezes, como uma
responsabilidade social e ao mesmo tempo de forte encargo moral, pois constituiu-se uma
válvula de escape para a sociedade no sentido de diminuir os estupros e os raptos das moças
honrosas. Em Lisboa, ruas e casas foram destinadas a esse tipo de comércio, sendo intituladas
mancebias. Desde o governo de D. Afonso IV (1325-1357), encontramos no Livro das Leis e
Posturas a preocupação da coroa em relação à fiscalização das mancebias submetendo-as a
legislação que determinava inclusive o tipo de vestimenta para tais mulheres.
INSTITUIÇÃO: Faculdade de História – UFG

NOME: THIAGO JOSÉ BORGES
E-MAIL: tborges_unb@hotmail.com
TÍTULO DA COMUNICAÇÃO: O TEMPO E OS MAPAS: PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES
DO TEMPO NOS MAPAS-MÚNDI MEDIEVAIS
RESUMO: Dotados de uma essência primordialmente simbólica, os mapas-múndi medievais
transparecem, por intermédio de concepções pictóricas hierarquizadas, a existência de
diferentes extratos temporais que, em um plano aparentemente homogêneo, coexistem e
dialogam naturalmente. Extratos que revelam desde os sutis traços de suas realidades
contemporâneas circundantes até as mais profundas expectativas do porvir apocalíptico dos
tempos bíblicos. Neste sentido, da circularidade do tempo humano à linearidade do tempo
sagrado, o texto que ora apresentamos visa contemplar a pluralidade e a complexidade das
diferentes temporalidades evocadas por estas singulares formas de representação do mundo
medieval. Esperamos, portanto, que a análise e a comparação sistemática destas imagines
mundi possam nos revelar, para além de seus aspectos iconográficos, elementos seguros para
a compreensão dos discursos, intenções e percepções que permeiam as representações do
tempo e dos espaços no Ocidente medieval.
Palavras chave: Cartografia medieval; Tempo; Espaço sagrado.
INSTITUIÇÃO: Universidade de Brasília – UnB
NOME: Thiago Damasceno Pinto Milhomem
E-MAIL: damacenothiago@hotmail.com
TÍTULO: O Maravilhoso e a Visão Sobre o Outro nas Viagens de Ibn Battuta (1325-1354)
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RESUMO: Na obra As Viagens de Ibn Battuta no Oriente Próximo, Europa e Ásia (1325-1354),
de autoria do erudito marroquino Ibn Battuta, são descritos e narrados vários eventos vivenciados
por esse viajante. Tal gama de descrições faz parte das rihlat, gênero da literatura islâmica
medieval, em prosa, composto por relatos de viagens, que são importantes fontes para conhecer
os domínios do Islã medieval, pois tais relatos informam sobre vários aspectos dos povos e
países conhecidos durante as viagens dos aventureiros, como política, história, geografia,
religião e costumes. Como fiel muçulmano, a visão de mundo de Ibn Battuta é orientada pelo
Islã, assim como sua concepção de maravilhas (mirabilia). Nossos objetivos são analisar o
testemunho histórico, principalmente no que concerne ao campo do maravilhoso, presente na
rihla de Ibn Battuta, adotando como referência os estudos de Jacques Le Goff e Tzvetan Todorov.
Palavras chave: Ibn Battuta – rihla maravilhoso – narrativas de viagens
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás

NOME: THIAGO MOTA FERREIRA
E-MAIL: Thiago13mf@gmail.com
TÍTULO: O LIVRO DOS FEITOS E AS TÉCNICAS MILITARES UTILIZADAS POR JAIME I NOS
CERCOS E BATALHAS CONTRA OS MUÇULMANOS
RESUMO: O objetivo da presente comunicação é identificar as táticas e as principais armas
utilizadas pelos cristãos nos cercos e nos conflitos contra os muçulmanos a partir da análise das
descrições presentes no Livro dos Feitos. Nessa obra, o rei de Aragão, Jaime I (1208 – 1276),
utilizando de suas recordações, explica em primeira pessoa, a sua vida permeada de conquistas
e os 63 anos de seu reinado, um dos mais longos de toda Idade Média Peninsular. Ao narrar os
feitos de guerra que lhe concederam o título de “o Conquistador” e contribuiram para o processo
de sua legitimação, o monarca aragonês discute o cenário das batalhas no reino de Aragão
durante a Guerra de Reconquista. Deste modo, busca-se compreender por intermédio dos seus
relatos a respeito da campanha contra Maiorca as técnicas militares de sua época.
Palavras-chave: Livro dos Feitos. Técnicas militares. Cercos.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás-Unidade Universitária de Goiás
NOME: Tiago Vieira de Melo
E-MAIL: tiagovieira1991@outlook.com
TÍTULO: A Igreja na interpretação apocalíptica de Pedro de João Olivi
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, compreender, segundo Olivi, o papel que a Igreja
desempenharia em sua visão apocalíptica. A metodologia utilizada tem por base a analise dos
signos linguísticos e suas significações levando-se em consideração as figuras de linguagem
comumente utilizados por teólogos em fins do século XIII, relacionando a sintaxe (relativo à
forma) a uma semântica (relativo à conteúdo). 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
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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.
Palavras-Chave: Olivi; São Francisco; Usus Pauper.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

NOME: Thuanne Venâncio de Almeida
E-MAIL: thuanne13@hotmail.com
TÍTULO: OS REGIMENTOS DO FÍSICO MOR E DO CIRURGIÃO MOR E A SAÚDE DO REINO
(PORTUGAL, SÉC. XVI)
RESUMO: No século XV a medicina portuguesa se fundamentava nas teorias médicas da
Antiguidade, a teoria humoral de Hipócrates (V séc. a. C.), depois sistematizadas por Galeno (II
séc.) e Galênica. Durante o período os reis portugueses se preocuparam com a regulamentação
do exercício do ofício da arte de curar, portanto, a necessidade dos Regimentos. Os principais
profissionais responsáveis por desempenhar as funções médicas eram os físicos e os cirurgiões,
a quem foram dedicados especial atenção durante o Reinado de D. Manuel. Assim, nosso
objetivo é analisar o contexto da sociedade portuguesa em que se originou essa regulamentação
no reino de Portugal no século XVI, salientando as funções desempenhadas pelos médicos e
que levaram ao desenvolvimento dos estudos da Medicina na Universidade.
Palavras - chave: medicina, físicos, cirurgiões, regimentos.
INSTITUIÇÃO: Faculdade de História UFG/Goiânia
NOME: VALTER BUENO DA SILVA JUNIOR
E-MAIL: valterbsjunior@gmail.com
TÍTULO: O romano e o judeu romantizado: Uma análise das imagens de Flávio Josefo.
RESUMO: Flávio Josefo, historiador romano de origem judaica, foi uma importante
personalidade para a elaboração dos relatos que compõe a história dos judeus e a história da
guerra entre judeus e romanos, além de escrever defendendo as origens e costumes judaicos
perante os gregos e elaborar um relato autobiográfico. As obras de Josefo são: Antiguidades
(história dos judeus), Guerra dos Judeus (Guerra entre judeus e romanos), Contra Apião (defesa
tradição judaica diante das críticas dos gregos) e Autobiografia (narrativa que exalta o aspecto
pessoal de Flávio Josefo). As obras de Flávio Josefo revelam a sua capacidade em operar o
poder da escrita diante da realidade que ele vivenciou, uma vez que este foi um general da Judéia
rebelde contra os romanos; e, posteriormente, sendo protegido pela dinastia dos Flávios em
Roma, tornando-se um cidadão romano. Josefo foi uma personalidade que vivenciou dois lados
distintos, judeu e romano, sendo visto de maneiras diferentes. A proposta do texto é analisar
duas imagens de Flávio Josefo, sendo que uma seria provavelmente o seu suposto busto romano
e, a outra, uma imagem encontrada nas traduções das obras de Josefo por William Whiston.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás
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NOME: Vanessa Gonçalves Paiva
E-MAIL: vavan29@gmail.com
TÍTULO: Poder e santidade: as representações de Eulália de Mérida à luz das concepções
teóricas de Pierre Bourdieu e Denise Jodelet
RESUMO: Nossa pesquisa diz respeito, em linhas gerais, aos usos políticos do culto aos santos
na Península Ibérica entre os séculos IV e VII. De maneira mais específica, centramo-nos na
tradição cultual relacionada à mártir Eulália de Mérida, analisando as disputas em torno das quais
suas representações são mobilizadas e, sobretudo, buscando compreender o papel do mártir no
processo de cristianização da região no período considerado. Nosso corpus documental, cabe
ressaltar, compreende textos hagiográficos em produção e circulação entre os séculos quarto e
sétimo. Nesse sentido, a comunicação em questão destaca os aspectos teóricos que
fundamentam nossa reflexão no que se refere à noção de representação, a saber: as lutas
simbólicas no campo religioso, conforme enunciadas por Pierre Bourdieu, e as representações
sociais esquematizadas por Denise Jodelet.
Palavras-chaves: Hagiografia - Culto aos santos – Representação.
INSTITUIÇÃO: Programa de Pós-Graduação em História Comparada/Programa de Estudos
Medievais – Universidade Federal do Rio de Janeiro
NOME: Victor Andrade Godoy
E-MAIL: victor46_andrade@hotmail.com
TÍTULO: O poema moderno do medievo diegético bergmaniano
RESUMO: Nosso intuito primordial no decorrer da apresentação será compreender o medievo
alegórico do longa-metragem O Sétimo Selo, - filmado em 1956 -, dirigido pelo cineasta sueco
Ingmar Bergman. Procuraremos, ainda, delinear o argumento filosófico exposto no decorrer do
medievo livremente construído do longa, que, para muitos autores, é tido como a mais ambiciosa
interrogação metafísica do universo cinematográfico bergmaniano. Temos como objetivo, ainda,
refletir sobre os porquês das mudanças presentes na suposta Suécia medieval do século XIV
d’O Sétimo Selo.Para nós, o medievo retratado n’O Sétimo Selo não se trata de um mundo
narrado permeado de anacronismos históricos, mas sim, de um recuo temporal cuidadosamente
concebido como background para os intensos questionamentos existenciais, contemporâneos
ao próprio Bergman, essenciais ao diretor sueco para a compreensão da condição da existência
humana. Os questionamentos metafísicos presentes no discurso fílmico do Selo, - oriundos tanto
da rígida infância cristã de Bergman, como do conturbado contexto do pós-guerra -, expõem,
portanto, inquietações inerentes não ao século XIV, mas sim, a nosso ver, à época em que foi
concebido e filmado.
Instituição- UNIFESP
NOME: VICTOR MARIANO CAMACHO
E-MAIL: victormarianocamacho@yahoo.com.br / victormcrj@gmail.com
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TÍTULO: A pregação franciscana no início do século XIII segundo a Vita Prima Sancti. Francisci
e a Beati Antonii Vita Prima
RESUMO: Este trabalho tem o intuito de apresentar as linhas gerais da proposta de pesquisa de
mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em História Comparada da
UFRJ. Ela está vinculada ao projeto de pesquisa coletivo Hagiografia e História: um estudo
comparativo da santidade, sob a orientação da professora Dra. Andreia Cristina Lopes Frazão
da Silva. A partir da análise comparativa das duas hagiografias em que delimitamos nosso
trabalho, a Vita Prima Sancti. Francisci, também chamada de Vida I, e a Beati Antonii Vita Prima,
também denominada de Legenda Assídua, constatamos semelhanças com relação à
representação da pregação dos dois santos, cujas vidas são narradas nas fontes em questão:
Francisco de Assis e Antônio de Pádua. A fim de ampliar a discussão, analisamos tais relatos à
luz dos documentos normativos do III e do IV Concílio do Latrão e da Regra Bulada e não Bulada.
Desta forma, através do método comparativo, objetivamos, nesta comunicação, apresentar as
primeiras reflexões e questões surgidas a partir do estudo destas fontes.
Instituição: UFRJ/PEM
NOME: Vinicius Correia Amaral
E-MAIL: vini.66@gmail.com
TÍTULO: A Demanda do Santo Graal: Entre a História e a Literatura
RESUMO: A Demanda do Santo Graal, texto esse que vem de uma tradição oral, muito
recorrente no período medieval, faz parte do que é conhecido como a Matéria da Bretanha, que
é justamente a organização destes textos advindos do oralidade, transformados em cinco livros.
Tratando-se em geral da formação mítica do reinado do Rei Arthur, esta obra nos traz um retrato
riquíssimo das formações sociais da época, e portanto fornece grande possibilidade de análise.
O objetivo desta comunicação é fazer um estudo desta fonte, sobre a ótica do ideal da Cavalaria
em suas relações de honra e lealdade.
Palavras chaves: Santo Graal. Cavalaria. Idade Média.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás- UEG
NOME: Virgínia G. Peçanha
E-MAIL: vickyrpufg@gmail.com
TÍTULO: D. João I de Portugal (1357-1433) e a Guerra dos Cem Anos (1337-1453): de
Aljubarrota a Windsor
RESUMO: Esta comunicação tem como propósito apresentar alguns resultados preliminares de
nossa pesquisa desenvolvida para o PIVIC, ainda em fase inicial, acerca das relações entre a
Inglaterra e a Península Ibérica, em especial com Portugal, durante o final do século XIV e XV.
Embora outros tratados já houvessem sido firmados anteriormente entre ambos os reinos, nos
pautaremos aqui na aliança militar entre João Grão-Mestre de Avis – mais tarde D. João I de
Portugal (1357-1433) – e o rei Ricardo II de Inglaterra (1367-1400), em defesa do reino português
contra os castelhanos no cenário que ocupou a Guerra dos Cem Anos (1337-1453). Após o êxito
militar português e de seus coligados ingleses durante a Batalha de Aljubarrota (1385), as
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relações entre os dois reinos estreitaram-se, culminando em 1386 com o Tratado de Windsor,
que serviu de alicerce às relações bilaterais entre os dois reinos durante mais de 600 anos.
Palavras-chave: Aljubarrota, D. João I, Guerra dos Cem Anos
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás
NOME: WILLIAN FUNKE
E-MAIL: wfunke@yahoo.com.br
TÍTULO: Um Edifício no Tempo: A Sé de Lisboa
RESUMO: No presente trabalho buscaremos tratar de aspectos da parte Românica do edifício
da Sé de Lisboa, que data da segunda metade do século XII, tendo passado por diversas
modificações desde então. A igreja foi mandada edificar pelo Rei D. Afonso Henriques, pouco
tempo depois da tomada da cidade aos muçulmanos, como forma de consolidar a conquista e
legitimá-la enquanto movimento de expansão da fé cristã. Faremos uma descrição do objeto de
estudo, tal como ele se encontra hoje, tendo em vista que não se trata do mesmo edifício erguido
entre o século XII e o XIII. Diversos dos autores consultados nesse trabalho buscam estabelecer
a cronologia da Sé, apresentando propostas de como seria a configuração da Catedral nos mais
diferentes períodos. O fazem partir de séries documentais que incluem desde gravuras a relatos,
até inscrições em pedras da construção. No desenvolvimento do trabalho apresentaremos
algumas dessas alterações pelas quais passou o objeto. Buscaremos também esclarecer os
motivos pelos quais é recorrente o discurso e a prática de
intervenção na catedral.
Palavras-chave: Sé de Lisboa; Românico; “Reconquista”; Restauros.
INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER

NOME: Jean Carlos Freitas da Silva Coautor: Abel Pedro Ferreira Gonçalves
E-MAIL:Abel.pedrofg@hotmail.com
TÍTULO:Quadrinhos e Ditadura – Uma linguagem crítica na escola
RESUMO: Palavras-chave: Quadrinhos, Ditadura Militar, Brasil, Argentina, Literatura, Arte,
Nona-Arte.O pôster consiste num resumo de pesquisa, que através da leitura crítica de obras da
nona arte, pretende levar a versão popular da ditadura militar, tanto no Brasil, quanto na
Argentina.Essa forma de leitura aliada ao material didático das escolas pretende tornar o ensino
mais dinâmico e interessante para alunos do Ensino Médio, com ênfase em escolas públicas, e
ainda pretende criar o hábito da leitura nesses mesmos alunos, que tendo em vista a sua
realidade social, provavelmente não tiveram em sua maioria acesso a esse tipo de literatura.No
trabalho iremos dissecar a realidade retratada nos países em questão nos períodos
imediatamente anteriores às ditaduras e o período ao qual elas se referem, além de discutir
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posteriormente as possibilidades criativas que isso gerou na sociedade, e trabalhar
posteriormente a interdisciplinaridade com as matérias de Literatura e Artes.
INSTITUIÇÃO:UFG – Universidade Federal de Goiás
NOME: Alessandro Lima Moraes Orientador: Dr. Marcus Baccega
E-MAIL: alelimamoraes@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Gates to Purgatory: A imagética demoníaca na banda Running Wild
RESUMO: O imaginário medieval acerca do demoníaco está impregnado em praticamente todas
as vertentes do Heavy Metal, Running Wild banda utilizada para esta análise, não foge dessa
afirmação, formada no final da década de 70 a priori recebeu a alcunha de ser uma banda
satânica, o que leva a uma interpretação dicotômica da expressão, pois, embora possuir letras
com atmosfera extremamente ocultista, estas possuem uma correlação muito mais forte com o
Satanismo proposto por Anton Lavey, o Satanismo Laveyano se baseia na idéia de que Satã é
um arquétipo. Diferentemente do Satanismo Teísta, o Satanismo Laveyano não envolve nenhum
tipo de adoração, usando "Satã" como um símbolo dos valores carnais e terrenos, inerentes à
natureza humana, indo de acordo com a proposta inicial da banda Running Wild.
Palavras-Chave: Imaginário Medieval, Satã, Running Wild, Satanismo.
INSTITUIÇÃO: UFMA – Universidade Federal do Maranhão

NOME: Tonianny Matheus Vieira (primeiro autor), Alexandre Francisco de Oliveira (segundo
autor) e Erica Danielle Mesquita (terceiro autor)
E-MAIL:
TÍTULO DO PÔSTER: Bandeiras da Folia do Divino
RESUMO: As Folias do Divino Espírito Santo que são realizadas em Pirenópolis a cada ano
reúnem um grande número de devotos, os foliões, que seguem as Bandeiras do Divino que
circulam por vários espaços promovendo o que é chamado de Giro da Folia. As dinâmicas de
deslocamentos obedecem algumas diretrizes, como por exemplo, ninguém ultrapassar as
Bandeiras que devem abrir os caminhos e serem seguidas pelos foliões. A maioria dos rituais
que ocorrem do início ao fim da Folia do Divino acontece necessariamente com as Bandeiras
presentes. A investigação proposta se pauta na busca de percepções das relações que as
pessoas da comunidade pirenopolina, foliões ou não, possuem com as Bandeiras do Divino.
Palavras-Chave: Folia do Divino, Bandeira, Pirenópolis
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás – Unidade Universitária de Pirenópolis. Grupo
de Pesquisa Saberes e Sabores Goianos (Projeto de Pesquisa Girando Folia: apontamentos
turísticos e gastronômicos em um das devoções ao Divino Espírito Santo – Pirenópolis/Goiás) e
Projeto “Artes e saberes nas manifestações católicas populares” (Fapeg).
NOME: ANA PAULA MOREIRA PINTO
E-MAIL: anapaula.moreira93@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: ZUZU ANGEL: O CINEMA COMO CONSTRUÇÃO DA IMAGEM
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RESUMO: Ao estudarmos o cinema como forma de produção historiográfica, um novo tipo de
linguagem é proporcionado, diferenciando-se da forma tradicional de se “escrever história”, com
isto problematizando através do visual uma recente maneira de interpretar os fatos históricos.
Desta forma, através da produção cinematográfica Zuzu Angel (2006), de Sérgio Rezende,
pretendemos discutir a construção da imagem de Zuleika Angel Jones, que desenvolveu práticas
de resistência durante a Ditadura Militar de 64. Abordando a sua trajetória de vida, no que tange
ao contexto político vivido por ela (regime de exceção). Posteriormente elucidaremos a utilização
do cinema como portador de um discurso e sua utilização como linguagem histórica, discutindo
o mito desenvolvido acerca de Zuzu Angel.
Palavras-chave: Zuzu Angel, Cinema, Imagem, Mito.
INSTITUIÇÃO: PUC-GO

NOME: Ane da Silva Freitas
E-MAIL: nina_silva16@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: A Cocanha e o Reino de Preste João na Literatura de Viagens na Idade
Média
RESUMO: O imaginário medieval era povoado por elementos maravilhosos, as mirabilia. Isso se
deve em parte ao fato de que a sociedade daquela época era vítima de várias limitações. Nesse
sentido, as representações do maravilhoso eram projeções de seus anseios à respeito de tudo
aquilo que não possuíam. A literatura de viagens, em específico, é repleta de relatos de
elementos maravilhosos que se misturam com a realidade. Este estudo pretende identificar essa
busca pelas mirabilia, tão presente na literatura de viagens, através da análise das utopias
medievais da Cocanha e do Reino de Preste João.
Palavras-chave: imaginário medieval; literatura de viagens; utopias
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás

NOME: Ariane Pereira Da Silva
E-MAIL: arianesilvahistoria@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Mito Arturiano.
RESUMO: O objetivo deste pôster é apresentar os principais elementos relacionados à chamada
Matéria Bretã, também conhecida como Mito Arturiano. Procuraremos mapear o
desenvolvimento deste ciclo de lendas a partir da 1ª citação de Artur no poema Gododdin, nos
altos de páscoa passando para seu desenvolvimento eminentemente literário, na chamada
vulgata e prosa, nos poemas narrativos de Chrétien de Troyes, até a “morte de Artur”. A partir
desta panorâmica procuraremos identificar o que existe de unificador em todas as versões e o
que promoveram e continuidade do mito.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura – Idade Média – Mito Arturiano.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual De Goiás.
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NOME: Bruna Santos Magalhães
E-MAIL: brunarap1@hotmail.com
TÍTULO DO POSTER: Representações sobre a Peste Negra
RESUMO: A arte expressa, em grande parte, o imaginário que envolve a sociedade. Durante a
epidemia da peste que assolou a Europa, vários artistas tentaram captar o retrato da morte e a
ansiedade vivida pelo homem medieval. Nosso objetivo é apresentar pinturas relacionadas a
esse tema. Para tanto escolhemos dois artistas: Pieter Brueghel e El Bosco.
Instituição-Universidade Estadual de Goiás

NOME: Bruno Rogério Moreira Brito e Walério Siriano Santiago
E-MAIL: brunorogeriom4@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Título do painel: Representações sobre a morte na obra de Phillipe Ariés
RESUMO: Nosso objetivo ao estudar o livro Historia da Morte no Ocidente, do autor Phillipe
Ariés, é o de compreender como o conceito e as representações sobre a morte se transformaram
ao longo dos séculos. Inciando os estudos com a concepção de morte forjada na Idade Media
até “a invenção de novos ritos funerários nos Estados Unidos”. Consequentemente entender,
como um processo tão natural e inevitável, como a morte possuiu, ao longo da história, tantas
ressignificações.
Palavras-chave: Morte; Representações e Ressignificações.
INSTITUIÇÃO: PUC-GO
NOME: Dienes Januário de Souza
E-MAIL: dienes08@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Sacrum Commercium: A relação de São Francisco de Assis com a
Senhora Pobreza.
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar o documento “Sacrum Commercium”
que mostra a relação de São Francisco com a Senhora Pobreza. De autor anônimo, a crítica o
atribui a um franciscano mais erudito do século XIII ou, no mais tardar, do começo do XIV. No
documento proposto, Francisco aparece enamorado da Pobreza, a quem saúda como rainha
das virtudes. O trabalho encontra-se em andamento e tem se baseado em estudos de vários
artigos e livros não apenas aqueles pertinentes à história do franciscanismo, mas tem buscado
as contribuições de ciências afins, como a literatura.
Palavras-Chaves: Sacrum Commercium, Senhora Pobreza, Franciscanismo.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão
NOME: Fábio Henrique Barbosa De Matos
E-MAIL: matosquimico@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: O Mito Arturiano.
RESUMO: O objetivo deste pôster é apresentar os principais elementos relacionados à chamada
Matéria Bretã, também conhecida como Mito Arturiano. Procuraremos mapear o
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desenvolvimento deste ciclo de lendas a partir da 1ª citação de Artur no poema Gododdin, nos
altos de páscoa passando para seu desenvolvimento eminentemente literário, na chamada
vulgata e prosa, nos poemas narrativos de Chrétien de Troyes, até a “morte de Artur”. A partir
desta panorâmica procuraremos identificar o que existe de unificador em todas as versões e o
que promoveram e continuidade do mito.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual De Goiás.

NOME: Gabriela Ferreira de Amorim
E-MAIL: gabrielaferreiraamorim@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Acerca do infinito, do universo e dos mundos: Uma leitura de Giordano
Bruno
RESUMO: Filippo Bruno, nascido em Nola, na província de Nápole, no século 1548-1600, adota
o nome Giordano Bruno ao entrar para a ordem dominicana em 1565. Já em 1592, ao fugir da
Ordem, abre-se um processo de excomunhão por ser acusado de ter confrontado o dogma da
Trindade. Seu exílio se estende até o retorno à Veneza em 1592 onde, por ser denunciado, é
extraditado para Roma e levado à cadeia do Santo Ofício. O objetivo deste trabalho é a análise
da sua obra “Acerca do infinito, do universo e dos mundos” onde, Giordano Bruno inova no século
XVI, ao criticar o modelo cosmológico de Aristóteles vigente na época e as ideias heliocêntricas
de Nicolau Copérnico, como a noção de um universo finito, que são elementos da cosmologia
aristotélica.
INSTITUIÇÃO : Universidade Estadual de Goiás (UEG)
NOME: Golda Meir Gonçalves da Silva
E-MAIL: golmeir@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: A Construção da Cultura Ideológica Cristã Através das Vestes Religiosas
no Medievo Europeu: Elementos Semiológicos
RESUMO: Analisaremos a constituição das vestes religiosas no medievo, explorando os
elementos semiológicos na construção da cultura ideológica cristã, por meio de seus ícones,
símbolos e signos expressos na prática litúrgica através da vestimenta de seus sacerdotes. Esta
leitura propõe uma análise dos processos comunicativos entre a Igreja Católica e a sociedade
do contexto medieval europeu considerando os elementos visuais da composição sacerdotal.
Buscaremos perceber a comunicação sociocultural produzida e facilitada através das “vestes
sagradas” através da perspectiva analítica dos estudos de Umberto Eco (1977-1980-1991),
Roland Barthes (1974), Santaella (1983), Bourdieu (1998-2010), Jacqueline Authier-Revuz
(1998) e da conceituação semiótica de Algirdas Julien Greimas e Joseph Courtés (1979). Palavra
Chave: Semiótica, Medieval, Vestes Sacras.
INSTITUIÇÃO:SILVA, Instituição: Universidade Federal de Goiás – Curso de História - Campus
Jataí
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NOME : Heloísa Augusta Presto de Queiróz
E-MAIL: heloisapresto@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Memória Manipulada: Uma Análise da Biografia e Autobiografia de Carlos
Lacerda na Década 1950.
RESUMO: A imagem de Carlos Lacerda na memória coletiva nacional prevaleceu de interventor
da política brasileira e responsável direto pelo suicido do “pai dos pobres”, o ex-ditador Getúlio
Vargas. Este estudo aborda o conceito de memória analisando como a função deste foi mudando
ao longo do tempo e como a memória coletiva é manipulado pelo historiador. Para analisar o
acontecimento mais marcante da vida política de Carlos Lacerda no cenário nacional, o atentado
da Rua Toneleros, será analisado como a historiografia (a biografia) analisa o cerne e como ele
se defendia (autobiografia), cruzando as informações com narrativas de pessoas envolvidas nos
acontecimentos.
Palavras-chaves: Memória, Carlos Lacerda e Getúlio Vargas.
INSTITUIÇÃO: Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Puc-Go)
NOME: Heloiza Helena Leite São José - Orientador: Antônio Luiz Souza
E-MAIL: heloizaleite@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Corpo como Território de Poder: Uma Leitura do Poder Sobre o Corpo Na
Ditadura Militar Brasileira.
RESUMO: No séculos XVII e XVIII, o corpo moderno é compreendido como máquina, ganha
presença carnal e beleza. Com o advento da burguesia, a chamada era do biopoder por Michel
Foucault, cria-se então a necessidade de um cuidado com corpo, passa então a ter o controle
da natalidade, sexualidade, etc. Esses discursos surge na medida em que tenta disciplinar os
corpos dos séculos supracitados e transformar em sociedade de controle e segurança dos
corpos. Michel Foucault, um dos principais pensadores da segunda metade do século XX,
articula suas obras no conceito de poder. A ideia é pensar o corpo como território de poder em
Michel Foucault, fazendo um leitura das imagens no período da Ditadura Militar ocorrido Brasil.
Não será possível apresentar em toda sua extensão, pois as obras do autor francês é muito
extensa e exige um trabalho mais complexo. Começando pelo próprio Foucault, ele constrói seu
pensamento com duas concepções de poder: um poder enquanto contrato de século XVIII e o
outro, um poder do aparelho repressivo. Este trabalho tem por objetivo expor pensamentos a
respeito da violação dos direitos humanos durante a Ditadura Militar brasileira, tratando-as, como
um ataque ao corpo, no qual o maior inimigo do cidadão era o próprio Estado. A partir dessa
perspectivada histórica do corpo, serão analisados aspectos da tortura presentes em textos e
imagens, de historiadores, que trabalha o período analisado.
Palavra-Chave: Poder, Corpo, Imagens.
INSTITUIÇÃO: Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Puc-Go
NOME: Elson Marcolino da Silva e Ivane Gonçalves da Cunha
E_MAIL: smelson@ig.com.br e ivane.cunha@yahoo.com
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TÍTULO DO POSTER: A política e o processo de militarização do sistema público estadual de
ensino no interior do Goiás: um estudo de caso.
RESUMO: No presente trabalho apresentar-se-á discussões empírico-teóricas sobre a política e
o processo de militarização do sistema público de ensino do estado de Goiás. Para tanto, optouse pelo estudo de caso onde delimitou-se, como universo empírico, um colégio público estadual
localizado em Anápolis, GO que, desde 2013, passa por um processo de militarização. A política
de militarização da educação pública do estado de Goiás vem sendo implantada privilegiando o
interior do estado, onde colégios estão em processo de transferência da gestão pública
educacional estatal para à esfera da Polícia Militar (PM). Essa política está sendo desenvolvida
sob o pretexto de diminuir a violência que, segundo discursos dos militares, com forte apoio do
Estado e das mídias locais e regionais, afirmam que os índices de violência, por parte dos alunos,
estão cada vez mais alarmantes. E, neste sentido, a militarização dos colégios públicos estaduais
seria considerada antídoto contra a violência que assola os referidos colégios. As discussões
que serão apresentadas estão organizadas em dois momentos. No primeiro, apresenta-se um
breve histórico sobre o processo de militarização dos colégios públicos no Brasil, já que foi
durante a ditadura militar que o Estado de Goiás abriu as portas para a criação de escolas
militares. Num segundo momento, apresentam-se discursos militares que foram coletados
durante o momento de solenidade de “entrega” de um colégio público estadual de Anápolis à
esfera
Palavras-chave: Educação. Militarização. Goiás.
INSTITUIÇÃO : Unidade Universitária de Ciências Socio-Ecônomicas e Humanas – UnUCSEH.
Universidade Estadual de Goiás.
NOME: Jackson Franco de Sá Monteiro
E-MAIL: jack.francodesa@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Norteados pelo Big Dipper
RESUMO: O presente trabalho delineia-se na conjuntura interdisciplinar da Astronomia Cultural.
Pretendemos por meio deste, demonstrar a maneira com que diversos povos do hemisfério norte
observaram a abóbada celeste, e a importância que o asterismo atualmente denominado como
Big Dipper (isoladamente ou compondo uma constelação mais abrangente, como a Ursa Maior)
exerceu sobre civilizações de contextos tão distintos. Analisaremos também a importância do Big
Dipper nos mais diferentes aspectos sociais desses povos, dos de caráter prático, como
navegação e orientação espacial, assim como suas representações no imaginário social,
associadas à religiosidade e posteriormente às tradições folclóricas. Palavras chave: Astronomia
Cultural; Big Dipper; Representações
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Maranhão – UFMA
NOME: Jael Flávia de Paiva Araújo
E-MAIL: jaelfpa@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: “Cândido ou o Otimismo” e a História
RESUMO: Voltaire é um dos mais renomados escritores do século XVIII, influenciando a
Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos. Sua obra “Cândido ou o Otimismo”
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é um autorretrato do mundo descrito em um viés do pensamento iluminista. Cândido é expulso
do “melhor dos mundos possíveis”, o castelo de Thunder-tem-ronckh, um pouco antes da invasão
dos búlgaros. O mundo de Cândido se torna uma alegórica tragédia em que tudo condiz com as
críticas de Voltaire. Os personagens dão a volta ao mundo, passando pelo terremoto de Lisboa,
fugindo da Guerra dos Sete Anos, descobrindo o Eldorado na América, e sempre questionando
a filosofia de Leibniz presente no aprendizado do doutor Pangloss. Na identificação dos
infortúnios presente na vida de Cândido podemos entender como os iluministas compreendiam
muitos eventos históricos, como a Inquisição moderna e o descobrimento do Novo Mundo,
portanto, a obra de Voltaire é uma fonte histórica e literária para o entendimento das
mentalidades.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás (UEG)
NOME: Johny Assunção Tomé
E-MAIL: Johny_assuncao@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Alegoria vicentina: Construções Identitárias das Origens Portuguesas.
RESUMO: O presente trabalho pretende analisar a obra teatral O Auto da Barca do Inferno, do
dramaturgo Gil Vicente, produzida no século XVI para ser encenado na corte portuguesa. A peça,
produzida na transição entre Idade Média e a Idade Moderna, na definição cronológica clássica,
contém elementos da sociedade medieval portuguesa e satiriza aspectos da modernidade do
século XVI, através da alegoria moralista. Dentre as diversas abordagens que a peça possibilita
realizar, almeja-se estudar o personagem “parvo”, apresentado como um homem de vida
simples, humilde e bárbaro, que representa inocência. Almejar-se investigar as relações entre a
composição do personagem e as tentativas de forjar uma identidade portuguesa, pela evocação
de elementos da antiguidade clássica, em oposição às características dos povos ditos “bárbaros”
importantes para a constituição da diversidade cultural ibérica, como os suevos, visigodos,
mulçumanos e judeus. Para tanto, pretende-se analisar a obra, comparando a descrição dos
pecados dos personagens com as descrições do parvo e seus julgamentos de condutas.
Palavras-chave: Identidade, Teatro Vicentino, História e Literatura Portuguesa.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Uberlãndia.
NOME: Joana Darc Ribeiro Leite e Tamires de Carvalho Justino
E-MAIL: tamirescar@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: CABO VERDE : E SEU RENDOSO COMERCIO
RESUMO: O tráfico negreiro se torna potência em meados do século xv com a expansão
marítima comercial de três continentes: Europa, América, África. Entretanto foram os
portugueses que garantiram o poder político, econômico e militar perante os africanos a partir
daí nasce um rendoso e desumano comércio “tráfico de gente”. Entre tantos territórios
descobertos Cabo Verde é encontrado entre 1460-1462 um lugar privilegiado e fundamental
tanto para o comércio como para o tráfico de escravos, pois ali abriria caminho para o
desenvolvimento mercantil, pelo acesso rápido aos mercadores tornando-se base para o
sustento do trato português.Segundo Alencastro (2000), Cabo Verde, Ribeira, e Santiago seriam

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS
http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/

Página 69 de 79

suposto portos seguros para defesa do monopólio régio. Agregando ao centro administrativo,
missionário e militar da costa ocidental africana.O autor afirma que “Para evitar longos e letais
transbordos nos portos europeus, a coroa autoriza o embarque direto de escravos para as
Antilhas a partir de Cabo Verde e São Tomé. (ALENCASTRO, 2000 pág. 48).*
Palavra- Chave: Tráfico- comércio- escravo.
INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
NOME: Jorge Luís Ferreira
E-MAIL: jluisferreira.inf@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Conceituando a heresia e o herege segundo o directorium inquisitorum
RESUMO: Busca-se através deste estudo compreender os fatores que levam uma religiosidade
ou pessoa a ser considerada herética perante a inquisição, tendo como embasamento o
directorium inquisitorum, EYMERICH(1376).Para tal objetivo será estudado os tipos de hereges
e heresias, assim como o temor que se tem por elas, culminando em uma concepção clara do
imaginário católico cristão a cerca destes e do mal que propiciavam a sociedade na qual estavam
inseridos.
Palavras-Chaves: Heresias, Hereges, Inquisição
PUC-Go

NOME: JOÃO RAFAEL TATICO BORGES
E-MAIL: jornalimorafaeljoao@gmail.com , joaorafaeltatico@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: OS ACORDOS BRASIL E EUA - COOPERAÇÃO ECONÔMICA E
ESTRATÉGICO MILITAR (1937-1942)
RESUMO: Esta pesquisa trata dos acordos de cooperação econômica e estratégico militar entre
Brasil e Estados Unidos entre 1937 e 1942, procuramos abordar diversos fatores, bem como e
as várias facetas que levaram o fortalecimento do acordo de cooperação econômico estratégico
militar entre Brasil e Estados Unidos. A pesquisa tratou também de questões como os acordos
para a construção de usina pelos Estados Unidos como parte dos acordos econômicos, também
tratou de acordos de estratégia militar para o fornecimento de materiais bélicos para a
modernização do exército Brasileiro e também foram tratados na pesquisa monográfica acordos
que selaram a política chamada por Roosevelt de Política de Boa Vizinhança.
Palavras-Chave: Acordos, Brasil, Estados Unidos.
NOME: Késia Fabiana Souza.
E-MAIL: Kesia_kf@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: “As marcas deixadas por Mauro Borges Teixeira no imaginário do Povo
Goiano”.
RESUMO: Mauro Borges ao iniciar o seu mandato de governador do Estado de Goiás em 1961
foi posto como político visionário e inovador que faria grandes transformações na sociedade
goiana. Criou metas para o seu governo com o intuito de acelerar esse crescimento. A sua
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trajetória política demonstra vários levantes e posicionamento de destaque dentro do âmbito
nacional que envolve os militares, antes e depois do Golpe em 1964, período de grande tensão
e expressões ideológicas. Se suas práticas e projetos políticos foram de continuidade ou de
inovação são questionamentos que auxiliam a compreensão de um período de expectativa no
Centro Oeste Goiano. Os atos de um político pode marcar a mentalidade de uma sociedade,
bem como os traços da identidade e da memória coletiva, uma vez que uma imagem foi
propagada e continua tendo preponderância no imaginário do povo.
Instituição- PUC- Go
NOME: Letícia Silva Artiaga Póvoa
E-MAIL: leticia.artiaga@hotmail
TÍTULO DO PÔSTER: Goinaidade na literatura
RESUMO: A história da literatura goiana principia-se em 1726. Desde dessa data até os dias de
hoje a Literatura Goiana vem ganhando espaço. Porém, ainda com algumas dificuldades. A
Coleção Biblioteca Clássica Goiana é um exemplo. Com o intuito de divulgar tais obras, as
mesmas foram reunidas em uma coleção: “A Coleção Biblioteca Clássica Goiana”. A partir de
sua análise, este trabalho objetiva a definição do “ser goiano” nas obras literárias. Pois a opinião
e as maneiras de como os indivíduos se relacionam com a sociedade são características do
período histórico em que estão arraigados. Estabelecendo assim, significados da cultura. Nesse
sentido, faz se necessário a análise dos conceitos de identidade e representação que perpassam
a história cultural e a sua aproximação com a literatura.
Palavras chave: Coleção biblioteca clássica goiana, História cultural, Literatura.
INSTITUIÇÃO: Puc-Pontifícia Universidade Católica de Goiás
NOME: Lídia Silva Artiaga Póvoa
E-MAIL: lídia.artiaga@hotmail
TÍTULO DO PÔSTER: AS REPRESENTAÇÕES DOS VILABOENSES NAS OBRAS DE CORA
CORALINA
RESUMO: Sobre as perspectivas poéticas e prosaicas das obras de Cora Coralina, pode-se
fazer uma reflexão sobre a representação do “ser vilaboense” no período de 1889 a 1985. Pois
a autora tece junto com a poesia, o imaginário e os seus conhecimentos, tanto no discurso que
se representa quanto na representação da sociedade vilaboense da época. Percebe-e que a
autora não só descreve em suas linhas poéticas os aspectos físicos dos Becos de Goiás, mas o
drama e preconceitos que ajudam a compor a identidade da sociedade vilaboense daquele
período. Permitindo com sua poesia expor esta sociedade sem máscaras. Deixando assim, suas
marcas em defesa do social, ou seja, os marginalizados e julgados como invisíveis por uma
sociedade alienada. Objetiva-se contribuir para uma maior compreensão dos vilaboenses sobre
a representação da sua identidade nas obras de Coara Coralina. Nesse sentido, faz-se
necessário o entrosamento entre a História Cultural, o conceito de identidade e representação
com a literatura.
Palavras chave: Obras Coralineanas, Literatura, História Cultural
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INSTITUIÇÃO: Puc-Pontifícia Universidade Católica de Goiás
NOME: Loraine Resende de Souza
E-MAIL: loraineresende@hotmail.com
TÍTULO Do Pôster : As nuances históricas e teatrais na peça “Favela Brasil”
RESUMO: A proposta tem como intenção pensar o movimento teatral em Anápolis, de 1965-980,
numa perspectiva política e estética, com enfoque em um de seus representantes o dramaturgo
Ademir Faleiros autor da peça Favela Brasil. Ademir Faleiros era ator, diretor, escritor publicitário
e palhaço na antiga TV Goiá. Em 1978 passou a fazer parte da vida teatral em Anápolis onde
promove a formação de grupos teatrais como o Grupo de Teatro Pessoal do Abre Porta e Gente
em Estado de Graça. As minúcias da escrita referem a um contexto político perturbador, no caso
da peça Favela Brasil que foi censurada pela Divisão de Censura de Diversões Públicas. A
temática social é sempre marcante. A preocupação é retratar um país oprimido politicamente e
culturalmente por uma ditadura que deixou marcas. A peça Favela Brasil traça o panorama de
vidas de moradores de uma favela. É uma peça que contém três cenários. Uma sala com apenas
uma cadeira e o personagem, um Barraco de Vila e um Buteco de Vila e muitas vidas contadas.
Palavras-chave: Ademir Faleiros,Censura,teatro
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás
NOME DO PROPONENTE: Lorrane Moreira Rodrigues
E-MAIL: bc648189@ig.com.br
TÍTULO DO PÔSTER: Mein Kampf: A Expressão da Ideologia Nazista
Resumo: O livro Minha Luta (Mein Kampf), de autoria de Adolf Hitler foi escrito durante os anos
em que esteve preso (1925- 1927). A obra tem por objetivo expor suas principais ideias antisemitas e nacionalistas que foram, logo em seguida, adotadas pelo Partido Nazista Alemão.
Segundo Hitler a burguesia parlamentar, os judeus e o proletariado seriam os responsáveis pela
crise econômica e moral existente na Alemanha do pós- guerra.*
Palavra- Chave: Economia, politica, nazismo. Obs: realizado dupla com Thyara Dayane de
Souza.
INSTITUIÇÃO: Pontifícia Universidade Católica de Goás
NOME: Luan Claro de Lima Juntamente com Matheus Alves
E-MAIL: luan.claro89@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Relatos de viagem da nobreza castelhana (século XVI)
RESUMO: Entre 1403 - 1406 o rei de castelã envia seus embaixadores Ruy Gonzáles de Clavijo,
Afonso de Santamaría e Gomez Salazar para Samarcanda com o objetivo de estabelecer uma
aliança com o império Tamurlan. Os persas tinham domínio sob um grande território e sua ligação
com Gengis Khan fez com que se tornassem famosos perante os Ibéricos. Devido aos conflitos
com os mouros, estes pensavam que a união com os orientais seria de grande ajuda no sentido
militar. Embora a tentativa de uma relação diplomática entre os ibéricos e o povo persa (atual
Uzbequistão) tenha falhado, a viagem rendeu 5 livros onde eram contada as histórias dos
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nobres.Na obra escrita por Ruy Gonzáles Clavijo, no ano de 1582, é possível notar desde o início
a forma com que é tratada a figura do rei Don Enrique III. As qualidades do rei tem destaque nos
diários, já que é ele o próprio responsável pela viagem. As cartas retratam as experiências vividas
pelos nobres e também são feitas várias críticas e comparações com a sociedade europeia,
inclusive no sentido religioso.
Palavras-chave ( nobreza castelhana, diplomacia e religião)
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás
NOME: Luciano Rodrigues Santos
E-MAIL: luciano_santos@live.com fcfranco2@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: A experiência do muralismo como instrumento político
RESUMO: A experiência do muralismo como instrumento políticoO foco do presente trabalho é
analisar o movimento muralista mexicano como instrumento político no México pósrevolucionário. Visto como possível filho direto da revolução, foi certamente a principal corrente
estética da arte moderna mexicana, e para muitos estudiosos a primeira expressão plástica
genuinamente latino-americana, ao dar enfoque ao homem do campo, aos indígenas e aos
trabalhadores. A experiência do muralismo representou uma crítica à arte tradicional produzida
no século XX, pelo seu forte experimentalismo e por se propor como uma arte revolucionária ao
fomentar o debate político e ideológico no México pós-revolucionário. Essa Operação permitiu
uma conexão entre arte e a sociedade, que pode ver os acontecimentos e os heróis do instante
revolucionário em imagens estampadas nos murais. Dentre vários muralistas mexicanos, irei
utilizar-me de uma obra de Diego Rivera, a obra em questão é: El hombre controlador Del
universo, realizada no México em 1934. Essa obra com latente teor político possibilita analisar
as narrativas e perspectivas políticas presentes no México moderno.
Palavras-Chave: Muralismo, México, Arte, Política.
INSTITUIÇÃO : PUC GO
NOME: Paula Tárcia Muniz Raposo / Marcos Van Basten Rodrigues
E-MAIL: p.r4poso@hotmail.com / marcos_van@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Maria Padilha, uma entidade medieval
RESUMO: O pôster se designa à compreensão da mulher medieval através de Maria Padilha,
uma personagem histórica que viveu no século XIV e se tornou divindade da umbanda brasileira.
Nessa religião, entidades, em meio aos sons de cantos e tambores, assumem a forma humana
ao penetrarem em médiuns. Procurada por adeptos, principalmente, para resolver complicações
de relacionamentos amorosos, Maria Padilha, como entidade religiosa, desce nos terreiros como
cigana, prostituta e feiticeira. Todavia, a história nos mostra apenas uma mulher da nobreza.
Padilha era amante do rei espanhol Dom Pedro I de Castela, O Cruel, que rompeu o contrato
com sua esposa, Branca de Bourbon. Cronistas e romanceiros, desde o século XIV, acusaram a
amante por enfeitiçar o rei e matar sua esposa, invenção que tomou o lugar do real. Destarte, ao
analisarmos o discurso desses textos e iconografia mediévica, em diálogo com trabalhos
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acadêmicos atuais, almejamos fragmentos culturais da Idade Media que se relacionam com a
contemporaneidade.
Palavras-chave: Mulher. Feitiçaria. Ressonância
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Maranhão – UFMA
NOME: Ícaro Felipe Soares Rodrigues e Maria Idelma Vieira D’Abadia
E-MAIL: icarofelipe@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Manifestações do catolicismo em Goiás: Folias de Reis no município de
Anápolis
RESUMO: No Estado de Goiás as manifestações religiosas voltadas para o catolicismo tendem
a dinamizar espaços urbanos e rurais. Dentre essas manifestações apresentamos aqui as Folias
de Reis no município de Anápolis. Nessa pesquisa as Folias de Reis são abordadas como fatos
sociais que articulam a sociabilidade dos grupos e a religiosidade, bases de sustentação da festa,
além de manter a tradição católica popular como um modelo de resistência à cultura de massas
que tende a homogenizar as relações humanas. Os espaços nos quais as folias se articulam,
encontram-se imbricadas com os espaços das representações simbólicas. A realização da
pesquisa parte da observação empírica das folias sustentada por referenciais teóricos que
discutem a temática. A finalidade é conhecer as práticas realizadas pelos guardiões (mestres de
folias) nessas manifestações bem como compreender a dinâmica de tais eventos.
NOME: Maria Vitória Conceição Rangel
E-MAIL: mariavrangel.hist95@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: O Mito Arturiano.
RESUMO: O objetivo deste pôster é apresentar os principais elementos relacionados à chamada
Matéria Bretã, também conhecida como Mito Arturiano. Procuraremos mapear o
desenvolvimento deste ciclo de lendas a partir da 1ª citação de Artur no poema Gododdin, nos
altos de páscoa passando para seu desenvolvimento eminentemente literário, na chamada
vulgata e prosa, nos poemas narrativos de Chrétien de Troyes, até a “morte de Artur”. A partir
desta panorâmica procuraremos identificar o que existe de unificador em todas as versões e o
que promoveram e continuidade do mito.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura – Idade Média – Mito Arturiano.
INSTITUIÇÃO Universidade Estadual De Goiás.
NOME: Mariana de Melo Silva e Alessandra Alves da Silva
E-MAIL: mariana_replay10@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Sacralidade e Representação Iconográfica na Catedral Divino Espírito
Santo de Jataí-Goiás
RESUMO: A prelazia de Jataí - GO é elevada a diocese em 26 de março de 1956, pela Bula Quo
Aptiori do papa Pio XII, sendo em 8 de maio de 1957 a instalação da nova diocese e a posse do
primeiro bispo, Dom Germano Benedito Domingos Coscia. Este foi o idealizador da catedral,
lançando a pedra fundamental em 19 de abril de 1984 com a inauguração em 02 de outubro de
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1993. Esta igreja é dedicada ao Divino Espírito Santo. A catedral possui uma arquitetura
moderna, e vista do alto lembra o formato de um favo de mel. Sua fachada possui doze colunas
que simbolizam os apóstolos de Cristo. Em seu interior, possui um imenso painel de arte sacra,
pintado pelo artista Cláudio Pastro, com pinturas retratando passagens importantes do novo e
do velho testamento. É nosso objetivo fazer uma análise destas representações iconográficas.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí
NOME: MURILLO GEORGIO PEREIRA
E-MAIL: murilogeorgio@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Baudelaire O poeta da cidade Moderna.
RESUMO: Este trabalho apresenta o poeta francês Charles Baudelaire como o primeiro a
problematizar o espaço urbano que nascia das profundas transformações do século XIX com a
dupla revolução: Industrial e Francesa. Nos poemas de Baudelaire estão presentes alegorias e
metáforas que mostram o que ocorria com o corpo da cidade. O poeta soube, de forma original,
transformar a Paris do século XIX em matéria literária: suas poesias descrevem as ruas, os
prostíbulos e tabernas, os mendigos e a degeneração. A imagem é apresentada como fragmento,
ruína e essa superação só pode ser realizada na própria prática textual. Por isso, os escritores
são considerados, por Barthes (1992) como aqueles que mais se aproximam da construção de
uma semiótica urbana.
Palavras- chave: História, Poesia, Modernidade e Espaço Urbano.
INSTITUIÇÃO: UFG- Campus Jataí
NOME: Patrik Luan Costa Barbosa
E-MAIL: patrik.luan.costa@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: As Cartas de Américo Vespúcio: Representações do mundo no limiar da
modernidade
RESUMO: Os textos produzidos pelo navegador Américo Vespúcio são, em sua maioria, de
natureza confusa e abstrata. Ao atribuir a si mesmo ações que foram realizados por outras
pessoas, Vespúcio acaba abrindo uma brecha para discussões equivocadas sobre a sua
identidade. Este trabalho irá abordar o imaginário que permeia sua escrita, assim como
elementos presentes no pensamento e na cultura da época.
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Goiás (UEG)

NOME: Roberta Fernandes Batista
E-MAIL: fb.roberta@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Gênero no Cristianismo Antigo
RESUMO: O movimento cristão que no início enfrentou a grande Roma hoje se tornou o império
de disseminação de discriminações. Conhecer a não predominância na liderança masculina
dentro do cristianismo antigo objetiva abrir uma nova cosmovisão fora da lógica patriarcal da
analise textual. O Presente artigo analisa de forma exegética feminista o texto canônico bíblico
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de Lucas 10. Procura dar uma nova visão da atuação das mulheres no movimento cristão. A
contraproposta em face de massa de comentaristas fundamentalistas monstra que as mulheres
tiveram uma atuação legítima dentro do movimento e que não eram somente espectadoras.
PALAVRAS-CHAVE: Cristianismo Antigo, Exegese, Feminismo, Hermenêutica e Diaconia.
INSTITUIÇÃO : SEDF – Secretária de Educação do Distrito Federal
NOME: Talita da Costa Plum
E-MAIL: talita_plum@outlook.com
TÍTULO DO PÔSTER: Malles Maleficarum: Como reconhecer uma bruxa.
RESUMO: O malles maleficarum é uma espécie de manual para reconhecer uma bruxa,
publicado em 1487 na Alemanha. Foi escrito por dois inquisidores dominicanos, Heinrich
Kraemer e James Sprenger; ambos se basearam na bula papal emitida pelo Papa Inocêncio VIII,
o principal documento papal sobre a bruxaria. O efeito da obra ultrapassou as fronteiras da
Alemanha, e teve forte impacto na França e Itália. O Malles Maleficarum divide-se em três partes:
a primeira ensinava os juízes a distinguir uma bruxa na multidão, com seus feitiços e disfarces;
a segunda se responsabilizava em classificar e explicar os males de uma bruxa para a sociedade;
e a terceira expunha as formas como se agir com as acusadas em bruxaria. Esse trabalho terá
como objetivo explicar a primeira parte do manual, as circunstâncias e métodos que eram usadas
para o reconhecimento de uma bruxa.
Palavras Chave: Malles Maleficarum, Bruxaria,Métodos.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Maranhão
NOME:.Tatiane Neves de Oliveira
E-MAIL: tatiane.oli@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA POESIA MEDIEVAL
PORTUGUESA PRESENTES NA MÚSICA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA.
RESUMO: O seguinte trabalho trata-se de uma análise sobre a presença de características da
poesia medieval portuguesa (Trovadorismo) nas letras de músicas brasileiras da
contemporaneidade. O Trovadorismo foi uma das primeiras manifestações literárias, este
movimento surgiu na Europa em plena Idade Média no século XII. As produções literárias
pertencentes ao período são chamadas de cantigas trovadorescas, no trovadorismo galegoportuguês as cantigas são divididas em: Satíricas e Líricas. Partindo do pressuposto de que há
na música da atualidade características das cantigas trovadorescas, realizei uma análise da
música Fico assim sem você de Abdullah e Caca Moraes, nela foi possível identificar a presença
de características das cantigas de amigo. Outra musica analisada foi Que país é este de Renato
Russo, nela há fortes traços das cantigas satíricas. O intuito da pesquisa é estabelecer a relação
entre a poesia dos trovadores portugueses e a poética da música contemporânea brasileira, com
o objetivo de contextualizar esse período literário buscando elos entre a Idade Média e a
atualidade.
Palavras-chave: Literatura medieval. Música contemporânea. Cantigas trovadorescas.
INSTITUIÇÃO : Universidade Federal de Mato Grosso
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NOME: THAÍS ANDRÉA COSTA DE SOUSA
E-MAIL: thaisandrea_@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Cruzada: as novas perspectivas da história em sala de aula na construção
da imagem do muçulmano.
RESUMO: A história tem sido escrita com documentos escritos, fotos, imagens e pelos registros
de história material, no entanto, o uso das imagens em sala de aula ainda não valoriza a
interpretação e o contexto, sendo menosprezada muitas vezes como ilustração e ornamento. No
entanto, deve-se lembrar de que o avanço das tecnologias permitiu uma profusão maior do
ensino por meio de imagens e através do cinema na educação básica e, cabe ao professor o uso
responsável e adequado desses meios. Este trabalho tem por objetivo compreender a História
em suas novas perspectivas dentro da sala de sala, compreendendo os métodos diferenciados
de leitura de imagem. Este trabalho abordará o filme Cruzada, dirigido por Ridley Scott,
compreendendo, principalmente os aspectos relacionados ao mundo muçulmano, tomando
como base o livro Uma história dos povos árabes, de Albert Hourani.
INSTITUIÇÃO: UFMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Trabalho vinculado ao
PIBID – UFMA
NOME: THIARA DAYANE DE SOUZA e LORRANE MOREIRA RODRIGUES
E-MAIL: thiaradayane@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Mein Kampf - A Expressão da Ideologia Nazista
Resumo: O livro Minha Luta (Mein Kampf), de autoria de Adolf Hitler foi escrito durante os anos
em que esteve preso (1925- 1927). A obra tem por objetivo expor suas principais ideias antisemitas e nacionalistas que foram, logo em seguida, adotadas pelo Partido Nazista Alemão.
Segundo Hitler a burguesia parlamentar, os judeus e o proletariado seriam os responsáveis pela
crise econômica e moral existente na Alemanha do pós- guerra.
Palavra- Chave: economia, politica e nazismo
INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOÁS
NOME: TULIO CARLOS BORGES DA SILVA
E-MAIL: tuliocarlos27@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Vasco Fernandes (século XVI) : Painéis do Museu de Lamego
RESUMO: Vasco Fernandes (Viseu ~1475 — ~1542) Mestre da pintura renascentista, figura
mítica das artes portuguesas, Vasco Fernandes ou Grão Vasco é o pintor de Viseu, cidade ao
norte de Portugal. Mas ainda questiona- se se ele realmente nasceu ou não em Viseu, mas de
fato ele passou a maior parte de sua vida lá. O primeiro trabalho de que há registo foi o retábulo
da capela- mor da Sé de Lamego, “Criação dos Animais”, “Anunciação”, “Visitação”,
“Circuncisão” e “Apresentação no Templo” são cinco destes painéis que se encontram no museu
Grão Vasco de Viseu, onde aliás estão expostas maior parte das suas pinturas. Entre as muitas
obras que deixou, incluem-se os 16 painéis de Freixo de Espada à Cinta, o grande retábulo da
Sé de Viseu e o tríptico da “Coroa”. Grão Vasco foi um dos primeiros pintores portugueses a
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assinar os seus quadros, ainda assim subsiste alguma polémica sobre a autoria de determinados
trabalhos. A maior parte das pinturas estão no Museu Grão Vasco. No Museu de Lamego estão
cinco das vinte tábuas do retábulo da Sé de Lamego, desmontado no século XVIII. Na igreja
matriz de Freixo de Espada à Cinta, construída na época manuelina, assim como no Mosteiro
deSalzedas, encontram-se outros importantes grupos de pinturas de Vasco Fernandes.
NOME: Valerice Fonseca dos Santos
E-MAIL: valericefonseca@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: De todas duvido, todas temo: Valores acerca do feminino a partir de
narrativas medievais.
RESUMO: A Idade Média, no que tange o espaço feminino é cercado por diversas proibições,
dentre elas o que concerne o seu comportamento. O presente trabalho tem como objetivo tentar
entender a moral que cerceava a mulher a partir da análise de narrativas, as compreendendo
enquanto agentes de propagação cultural do meio em que se encontram inseridas.
PALAVRAS - CHAVE: Idade Média- Mulher- Narrativas
INSTITUIÇÃO: UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

NOME: Wellida Mendes Pereira dos Santos
E-MAIL: wellidamps@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: Tropas e Boiadas: A Representação da Valentia em contos de Carvalho
Ramos
RESUMO: Em Goiás, como em diversas regiões e épocas, as representações de valentia são
integrantes do imaginário popular. No conto Nostalgias... o caseiro do sítio, narra histórias vividas
em proezas de caça e pesca, como também de matanças de índios. E como em outros contos,
Hugo de Carvalho Ramos demonstra representações diversas sobre a valentia no imaginário
popular, que muitas vezes também considera como um ato de bravura, atos impiedosos contra
as outras pessoas.O objetivo deste trabalho é analisar o modo como a valentia é representada
nos contos regionalistas de Hugo de Carvalho Ramos, autor de Tropas e Boiadas, seu único livro
de contos de 1917.
Palavras-chave: Carvalho Ramos – regionalismo – representação - valentia
INSTITUIÇÃO: UEG – Anápolis
NOME: WESLEY SANTOS AVELAR
E-MAIL: wesley.avelar@hotmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: God of War: As Representações do deus Odin no Power Metal1
RESUMO: O presente estudo propõe uma apresentação acerca das representações de Odin,
principal deus da Mitologia Nórdica, na música, mas precisamente no Power Metal, uma
vertentes ou ramificação advindas do rock, especificamente o denominado Metal. Fazendo
confronto entre essas apropriações da Mitologia Nórdica nas letras dos álbuns destinados a fazer
referencia a Odin das bandas Wizard e Manowar sendo a primeira de nacionalidade alemã e a
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ultima, estadunidense. Partindo das reflexões sobre os conceitos de Representação, apropriação
de Roger Chartier e outros trabalhos que fundamentam nossa análise.Palavras-chave: Mitologia
Nórdica; Representações; Metal.
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Maranhão – UFMA
NOME: ÁTILA Brito de Oliveira
E-MAIL: atilapolicarpo151@gmail.com
TÍTULO DO PÔSTER: A Lei das Sesmarias no Contexto do Século XIV
RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo analisar a Lei das Sesmarias em Portugal durante o
governo de D.Fernando (1367- 1383). Devido às crises agrícolas, à Peste e as guerras entre
Portugal e Castela ocorreu o êxodo rural, caracterizado pelo abandono das atividades agrárias
e busca de melhores condições de vida por parte dos camponeses, esencadeando uma séria
crise econômica e social. Para tentar remediar tal conjuntura foi decretada a Lei das Sesmarias
em 1375, modelo este que futuramente também será perpetuado no início da colonização do
Brasil.
Palavras- chave (Êxodo Rural- Lei das Sesmarias- Crise agrícola)
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás
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