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APRESENTAÇÃO
RESUMO DO PROGRAMA
O I Encontro Internacional LEME/UNIFESP. Modos de circulação e transferências culturais e artísticas na Europa
Ocidental do Medievo pretende reunir trabalhos que reflitam como a História da Arte e a História vêm se
posicionando perante os modos de mobilidade, seus mecanismos e autores. Para além do tema principal, busca/se
a oportunidade de reunir professores, alunos, pesquisadores e demais interessados nos estudos da História e da
História da Arte Medieval, propiciando um espaço para debates e ideias; a aproximação de estudantes de distintas
instituições de ensino superior, incentivando o intercâmbio entre as pesquisas e as experiências; a contribuição
para a formação de novas gerações de historiadores e historiadores da arte; o estreitamento das relações do
LEME/UNIFESP com a Rede Latino-Americana de Estudos Medievais e universidades estrangeiras.

IMPORTÂNCIA DO EVENTO
Em 2005, foi criado o Laboratório de Estudos Medievais/LEME, a partir dos núcleos estabelecidos em
duas

universidades

estaduais,

a

Universidade

de

São

Paulo/USP

e

a

Universidade

Estadual

de

Campinas/UNICAMP. Desde então, novos núcleos foram constituídos em diversas instituições de ensino superior,
com o intuito de articular pesquisadores na Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, Universidade Federal
de Minas Gerais/ UFMG, Universidade Federal da Fronteira Sul/UFFS, Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri/UFVJM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro/UFTM, Universidade Federal de
Goiás/UFG, Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP. Recentemente, buscando ampliar a rede já estabelecida
em âmbito nacional, o LEME expandiu suas fronteiras de atuação e buscou estabelecer algumas cooperações
internacionais, entre as quais destaca/se a criação da Rede Latino/Americana de Estudos Medievais, que congrega
medievalistas brasileiros, argentinos, chilenos, peruanos e costa-riquenhos.
Na UNIFESP, o LEME conta com dois núcleos, um estabelecido no curso de História e o outro no de
História da Arte. Para consolidar o que já havia sendo realizado e buscando somar novos desafios, como o de
agregar pesquisadores nacionais e projetar internacionalmente as atividades dos núcleos do LEME/UNIFESP,
criamos este primeiro encontro internacional. A importância do evento se faz ver pela temática, alto nível de seus
conferencistas (cujas projeções em âmbito nacional e internacional são indiscutíveis), pelos comitês científico e
organizador, pela contribuição à internacionalização da UNIFESP, bem como sua inserção social ao abrir as
discussões para pesquisadores, alunos, professores e outros profissionais interessados nos estudos medievais.
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PROGRAMAÇÃO

Terça-feira, 13/03
9h00 10h20

Mesa 1

Coordenação: Carolina Gual da Silva

Diego Aparecido de Souza
Pereira (UNICAMP)

Controvérsia eucarística do século XI: um estudo acerca das consequências
teológicas e políticas

Vitor Boldrini
(UNICAMP)

Paz e violência na vida de São Geraldo de Aurillac (c.930)

Júlio Matzenbacher Zampietro
(UNICAMP)

Império Bizantino no século VII: continuidades e rupturas

Jaqueline Silva de Macedo
(UNIFESP)

Todas as coisas que estão em movimento são submetidas ao meu governo: a
representação de Foruna no Roman de Fauvel e sua relação com a tradição
religiosa e literária medieval

Mesa 2

Coordenação: Maria Eduarda Capellini

Antonio Chiavelli Neto
(UNIFESP)

A narrativa da conquista normanda no poema Carmen: DE HASTINGAE
PROELIO na conquista da Inglaterra Anglo-saxã

Sara Hosana Oderdenge (USP)

A cristianização como ferramenta política na GESTA HAMMABURGENSIS
ECCLESIAE PONTIFICAM, DE Adam de Bremen
Os povos germânicos na Alta Idade Média (séculos V-VII): entre as “invasões”
dos livros didáticos e as “migrações” da academia

Camila Valle Lacerda (UFRJ)
10h20 –
10h40

Pausa

10h4012h20

Mesa 3

Coordenação: Maria Luiza Zanatta de Souza

Paula Ferreira Vermeersch
(UNESP)

Os triunfos de São Tomás de Aquino - Combates pela fé do Trecento ao
Cinquecento

Doglas Morais Lubarino
(UNICAMP)

O Cristo na Missa de São Gregório: circulação de uma representação imagética
medieval

Karin Philippov
(UNIFESP)

Da luz gótica transcendental à luz política e histórica na pintura religiosa de
Benedito Calixto: o caso de Pedro Correa

Maria Luiza Zanatta de Souza
(UNIFESP)

Considerações sobre um São Marcos do MASP

Mesa 4

Coordenação: Felipe Augusto Ribeiro

Victor Andrade Godoy
(UNIFESP)

De bispo a santo? Cipriano de Cartago como um bispo –mártir exemplar na na
VITA CYPRIANI, de Pôncio

Clarissa Mattana (UFRJ)
Maria Eduarda Capellini
(UNICAMP)

O discurso eclesiástico sobre a conversão e a tradição hagiográfica irlandesa
medieval (século VII): construindo identidades
A HISTORIA PONTIFICALIS de João de Salisbury: uma análise da escrita da
história (século XIII)

Danielle Oliveira Mércuri
(UNESP/Franca)

A força dos modelos Boccaccianos na querela sobre as mulheres em Castela
(século XV)

12h20 –
14h00

Almoço

14h00 –
15h20

Mesa 5

Coordenação: Vinícius Marino

Carolina Gual da Silva
(UNICAMP)

Pluralidade medieval: as relações entre direito canônico e a teologia a partir
dos dízimos

Felipe Augusto Ribeiro
(UFMG)

A reforma eclesiástica do século XI nos discursos historiográficos desde o
século XVII: da salvação à corrupção da Igreja

Breno Gomes de Lima Amorim
(USP)

Teoria Familiar nos Libri della Famiglia de Alberti: Reflexões de um
humanista na Florença do século XV?
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15h20 –
15h40

Pausa

15h40 –
17h

Mesa 6

Coordenação: Paula Vermeersch

Grasiela Prado Duarte
(UNIFESP)

A música no Inferno de Hieronymus Bosch: partituras e torturas musicais

Ligia Balestra Vasconcelos
(UNIFESP)

O Tarô Vistonti-Sforza como espaço de relações e transferências no século XV
italiano

Letícia Roberto dos Santos
(UFOP)

Jeroglificos de Nuestras Postímerias e Las Postrímerias de Carabuco: a
circulação de ideias sobre os Novíssimos entre a Espanha e o Vice-Reinado do
Peru no século XVII

17h – 19h

Pausa

19h –
19h30

Mesa de Abertura

19h30 –
20h30

Conferência de abertura
Prof. Dr. Jean-Marie Guillouët
(Université de Nantes)

Transferências artísticas na Europa gótica: entre circulações materiais,
transformações do significado e requalificação dos saber-fazer

Quarta-feira, 14/03
9h00 10h20

Mesa 7

Coordenação: Renata Nascimento

Lizandra da Silva Rodrigues
(UFRJ)

Os espaços na Idade Média e as percepções em DE CORRECTIONE
RUSTICORUM (século VI): considerações iniciais

Arhão Henrique Ramos da
Silva (UNIFESP)

Thomas Malory e o modelo de rei ideal em Le Mort d'Arthur

Frederico de Oliveira Foini
(UNIFESP)

As PASTON LETTERS e o contexto da Dinastia York: as relações de serviço no
feudalismo bastardo (1461-1485)

Lucas Lourenço da Silva
(UNISA)

Templários mártires ou hereges? O conflito de poderes no medievo

Mesa 8

Coordenação: Flavia Galli Tatsch

Sarah Felisberto Pereira
(UNIFESP)

ENTS: o imaginário sobre árvores na Terra Média de J. R. R. Tolkien

Kleber Costa Timoteo
(USP)

Representações demoníacas no manuscrito Les Très Riches Heures du Duc de
Berry

Poliana de Oliveira Gomes
(UFRGS)

Estilos regionais, identidade visual e intericonicidade – evidências de
transculturalidade na escultura anglo-escandinava

Mônica Regina Arteaga
Rodrigues
(UNIFESP)

A iconografia do Inferno nas gravuras italianas do Quattrocento

10h20 –
10h40

Pausa

10h4012h20

Mesa 9

Coordenação: Karin Philippov

Adriana Vidotte
(UFG)

Representações da natureza no sepulcro de Juan II de Castela e Isabel de
Portugal (s. XV)

Fuviane Galdino Moreira
(PPGAV/ EBA / UFRJ)

Entre vestes e bandeiras: reflexões sobre a função simbólica têxtil nas
representações da Virgem Maria na Idade Média

Lorena da Silva Vargas
(UFG)

Os vitrais da catedral de Barcelona entre diálogos: memória e natureza nos
séculos XIV e XV

Matheus Corassa da Silva

Uma nova luz no gótico: tensões, corpos e sínteses na arte de Bernat Martorell
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(UFES)

(1390-1452)

Mesa 10

Coordenação: Paulo Duarte Silva

Augusto Leandro Rocha da
Silveira
(UFF)

Aspectos éticos no livro da ordem de cavalaria de Ramon Llull

Felipe Mendes Erra
(USP)

O mercado de grãos de Florença (1320-1335)

Geraldo Rosolen Júnior
(UNIFESP)

"Sobre esta ruína edificais os vossos reinos": a identidade étnica dos vândalos
sob um prisma da historiografia dos séculos V e VI

Paulo Christian Martins
Marques da Cruz (UNIFESP)

Recepção, manutenção e transmissão da identidade normanda na HISTORIA
ANGLORUM de Henry of Huntingdon

12h20 –
14h00

Almoço

14h00 –
15h20

Mesa 11

Coordenação: Fabiano Fernandes

Cecília Cintra Cavaleiro de
Macedo
(UNIFESP)

As viagens de Sofia: a importância do pensamento islâmico e judaico na
transmissão da filosofia do Medievo

Jamil Ibrahim Iskandar
(UNIFESP)

A beleza e o bem divinos na metafísica de Avicena (Ibn Sīnā)

Mesa 12

Coordenação: Adriana Vidotte

Paulo Duarte Silva
(UFRJ)

Pregação e ofício episcopal no século V: o caso de Leão de Roma (440-461)

Aléssio Alonso Alves
(UFMG)

Vida ativa e vida contemplativa sob os olhares de um tratadista e um pregador:
Brunetto Latini e Giordano de Pisa, O.P. – séculos XII e XIV

Rodrigo Poreli Moura Bueno
(UFT/campus Porto)

O imaginário medieval em C.S. Lewis: um estudo acerca da obra “As Crônicas
de Nárnia”

Juliana Salgado Raffaeli
(UFRJ)

O “Monacato em Movimento” na Península Itálica dos séculos VI e VII e a
reação de Roma: o caso da VITA ANTONINI

14h –
15h40

15h20 –
15h40

Pausa

15h40 –
17h

Mesa 13

Coordenação: Flavia Galli Tatsch

Maria Isabel Pimentel de
Castro Pinto (USP)

Lewis Mumford e a Cidade Barroca

Robson Victor da Silva Araujo
(USP/UFCG)

Cavaleiros e reis sertanejos: a estranha aventura de Suassuna no sertão
medieval da Pedra do Reino

Vinícius Marino Carvalho
(USP)

Agent-Based Modeling para o estudo de transmissões culturais na Idade
Média

Beatriz Faria Santos
(UNIFESP)

For Whiterum! O medievalismo heróico na capital ancestral de Skyrim

17h20 –
17h40

Pausa

17h40 19h

Mesa de encerramento
André Pereira Miatello
(UFMG)

Misticismo feminino. Participação política e expressões artísticas nas comunas
italianas (séc. XIII-XV)

Renata de Sousa Nascimento
(UFG/UEG/ NEMED)

As relíquias cristãs e a apropriação simbólica do território
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RESUMOS

Adriana Vidotte (LEME/UFG)
Professora Doutora
adrianavidotte@gmail.com
REPRESENTAÇÕES DA NATUREZA NO SEPULCRO DE JUAN II DE CASTELA E ISABEL DE PORTUGAL (s.
XV)
Resumo: O sepulcro de Juan de Castela e Isabel de Portugal encontra-se na Cartuja de
Miraflores, em Burgos, na Espanha. O mosteiro da Ordem dos Cartuxos foi construído
no século XV pelo rei Juan II, que o escolheu para seu local de sepultamento. Contudo,
após a morte do rei, em 1454, a obra pouco avançou e foi retomada somente durante o
reinado de Isabel I de Castela, na década de 1480. A Rainha Católica retomou a obra e
cuidou de acompanhar a construção e ornamentação de todo o espaço, que inclui, além
de dois monumentos funerários, o retábulo e os vitrais, os quais formam um conjunto
coeso, em estilo Tardogótico, construído entre as décadas de 1480 e 1490. Na Cartuja
de Miraflores estão enterrados o rei Juan II e sua segunda esposa, Isabel de Portugal,
os pais da Rainha Católica, e o Infante Dom Alfonso, o seu irmão mais novo. A
sepultura de Juan II e Isabel de Portugal, objeto da presente pesquisa, foi
encomendado por Isabel I ao escultor Gil de Siloé. Atendendo ao pedido da Rainha, Gil
de Siloé elaborou para os restos mortais de Juan II e Isabel de Portugal uma das mais
importantes obras da época. A sepultura em forma de estrela de oito pontas é formada
por uma complexa iconografia e apresenta na sua composição elementos naturais com
forte conotação simbólica. O objetivo da presente comunicação é identificar e discutir o
significado que adquire certos elementos vegetais e espécies animais no contexto da
obra.

Aléssio Alonso Alves (UFMG)
Orientador: Prof. Dr. André Luís Pereira Miatello
Doutorando
alessioaalves@gmail.com
VIDA ATIVA E VIDA CONTEMPLATIVA SOB OS OLHARES DE UM TRATADISTA E UM PREGADOR:
BRUNETTO LATINI E GIORDANO DE PISA, O.P. – SÉCULOS XIII E XIV
Resumo: O objetivo dessa comunicação é investigar como o florentino Brunetto Latini
(1220-1294), na qualidade de tratadista, e o frade Giordano de Pisa, como pregador,
compreenderam a vida ativa e a vida contemplativa, bem como qual foi a relação entre
elas estabelecida por ambos. Para tanto, no caso daquele, será analisada a sua principal
obra, Li Livres du Trésor, uma espécie de enciclopédia que reúne temas que vão desde
o conhecimento da história do mundo, passando pela moral até a política, composta
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durante seu exílio no Reino da França entre 1260 e 1266. Quanto a este, serão
estudadas as reportationes de algumas de suas pregações realizadas em Florença entre
1303 e 1307. Por meio desse exame, será explicado que Brunetto estabeleceu uma
complementariedade entre elas no sentido de que a vida ativa poderia levar à
contemplativa. Por sua vez, demonstrar-se-á que Giordano emitiu julgamentos
divergentes: ora afirmou que a vida ativa era superior, ora afirmou que a contemplativa
o era. A explicação para isso será formulada a partir da consideração da passagem
evangélica sobre a qual pregava. Dessa forma, a partir das considerações tanto de um
leigo quanto de um eclesiástico, conclui-se que não houve uma depreciação da vida
ativa nos séculos em que esses homens atuaram, mas o reconhecimento do valor de
cada uma delas em suas particularidades.
Palavras-chave: Vida Ativa; Vida Contemplativa; Brunetto Latini; Giordano de Pisa.

André Pereira Miatello (UFMG)
Professor Doutor
MISTICISMO FEMININO, PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E EXPRESSÃO ARTÍSTICA NAS COMUNAS ITALIANAS
(SÉC. XIII-XV)
Resumo:

Esta comunicação tem por objetivo discutir a participação política feminina
nas comunas italianas da Baixa Idade Média; sabemos que o sistema parlamentar
comunal era refratário à presença e participação das mulheres, comumente excluídas
das salas de debate público e dos cargos administrativos municipais. Sucede que as
barreiras institucionais foram, de certa forma, burladas graças ao papel do misticismo
que dotou as mulheres de voz e de lugar na cena política. É curioso pensar que a
racionalização da política, operada pelo sistema comunal, tenha excluído a mulher e
que sua anti-racionalização, isto é, a mística, tenha-lhe devolvido ao campo, uma vez
que as elites comunais recorriam às místicas em busca de conselho e apoio. As fontes
desta pesquisa serão os depoimentos orais destas místicas colhidos por escrivães e
hagiógrafos bem como obras de arte sacra ou civil que expressam a presença da mística
no interno da prática política comunal.

Antonio Chiavelli Neto (UNIFESP)
Orientador: Prof. Dr. Fabiano Fernandes.
Graduado e em processo de elaboração o projeto de mestrado.
A NARRATIVA DA CONQUISTA NORMANDA NO POEMA CARMEN: DE HASTINGAE PROELIO NA
CONQUISTA DA INGLATERRA ANGLO-SAXÃ EM 1066.
Resumo: Recorte temporal: 1066 c.1187. Data aproximada da redação do poema e do
evento de conquista da Inglaterra. Até fim do governo do duque/rei em (1087) devido
ao cuidado de pensar a possível circulação e apropriações do referido texto.

10

I Encontro Internacional LEME/UNIFESP.
Modos de circulação e transferências culturais e artísticas na Europa do Medievo
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Guarulhos, 13 e 14 de março de 2018.

Pesquisa de conclusão de curso o qual principal aspecto deste é a análise do
discurso legitimador da Conquista Normanda presente na obra Carmen: de Hastingae
Proelio. Nesse sentido, é necessário atentar para a construção de uma imagem heroica,
no caso do duque Guilherme I, por meio da personificação da sabedoria e ponderação
com a violência, na figura de Ares, o deus da guerra, aquele que busca reaver um direito
tomado, em contraposição a Haroldo, earl de Wessex (c.1022-1066), representado
como o traidor, usurpador, que se utiliza de dissimulações e estratagemas para enganar
e derrotar o duque normando.
Em razão da complexidade temática estabeleci como limite a quantidade de
fontes utilizadas, permitindo assim a progressão desta pesquisa. Carmen: de
Hastingae Proelio é um poema produzido entre 1066 e 1067, após a Conquista da
Inglaterra, para o duque normando Guilherme I (1028-1087). Sua autoria ainda é uma
questão em aberto dentro da historiografia que aborda os eventos da conquista de
1066. Uma das possibilidades é o crédito de autoria dado à figura de Guido, bispo de
Amiens (c.1014-1075). A edição da obra utilizada nesta pesquisa se trata da tradução
para o inglês, presente em paralelo à versão latina na obra de Barlow, The Carmen: de
Hastingae Proelio. Como é comum no caso de edições de fontes, há diferença
estrutural entre poema e tradução. Enquanto o primeiro é organizado na forma de
versos e estrofes, a segunda é elaborada em texto corrido e a razão para essa
diferenciação não é clara, uma vez que Barlow em seus comentários, não fornece uma
explicação.
Palavras-chave: Normandos; Inglaterra Medieval; Cultura; Política.

Arhão Henrique Ramos da Silva (UNIFESP)
Orientador: Prof. Dr. Fabiano Fernandes
Graduado
arhaohenrique@gmail.com
THOMAS MALORY E O MODELO DE REI IDEAL EM LE MORT D’ARTHUR c.1469-1485.
Resumo: A pesquisa que deu origem a esta monografia buscou utilizar da obra Le
Mort D’arthur de Sir Thomas Malory, publicada e editada por William Caxton em 1485,
como uma fonte para o entendimento do contexto atribuído à Guerra das Rosas no
reino de Inglaterra no século XV, período de acentuada crise política. Para isso,
utilizou-se do texto para além de um romance de cavalaria, entendendo-o como uma
espécie de escapismo lúdico-político que deve ser levado bem a sério, remetendo o
escrito ao seu contexto de produção. A ideia levantada é que o texto de Malory
reapropriado por Caxton propõe um modelo de rei ideal, apresentando valores
cavalheirescos tradicionais, tal como a bravura guerreira e a justiça, dentro de uma
perspectiva decididamente monárquica. O texto de Malory, que pela primeira reuniu as
estórias do círculo arthuriano em prosa na Inglaterra, escrito em Middle English,
abarca as temáticas dos romances de cavalaria tendo o período da vida do rei Arthur
como o eixo temporal principal da narrativa. Assim, Le Mort D’arthur é entendida
nesta pesquisa como uma idealização lúdico-política ligada à gentry e à nobreza do

11

I Encontro Internacional LEME/UNIFESP.
Modos de circulação e transferências culturais e artísticas na Europa do Medievo
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Guarulhos, 13 e 14 de março de 2018.

período. A periodização abarca a data do término do texto de Malory até a data de
remodelação e publicação por Caxton, c. 1469-1485.
Palavras-chave: Thomas Malory; Guerra das Rosas; Imagem Régia.

Augusto Leandro Rocha da Silveira (INSTITUTO BRASILEIRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIA
RAIMUNDO LÚLIO - UFF )
Orientador: Prof. Dr. Esteve Jaulent
Mestrando
augustosilveira@id.uff.br
ASPECTOS ÉTICOS NO LIVRO DA ORDEM DE CAVALARIA DE RAMON LLULL
Resumo: No Livro da Ordem da Cavalaria (1279-1283), Ramon Llull pretende
sistematizar e orientar os novatos interessados no ofício de Cavaleiros pleiteantes a
ocupar uma vaga na Ordem da Cavalaria e, para tanto, elenca valores de ordem
espiritual, moral e éticos. Desta maneira, o Doutor Iluminado invoca valores cristãos
para expor as características deste ofício destinado a poucos durante o Medievo
Europeu. A referida sistematização expôs o caráter divino do Cavaleiro, que, para Llull,
deve estar a serviço da fé cristã em sua luta contra os infiéis, pacificando os homens. A
presente Obra foi uma contribuição de Llull para normatizar e instituir à Cavalaria seu
próprio código de ética através das polaridades, virtudes/vícios, bem como à definição
de Cavaleiro, seus costumes e às questões envolvidas neste tão nobre ofício.
Palavras-Chave: Ramon Llull; Ética medieval ibérica; Filosofia; Cavalaria - Século
XIII.

Beatriz Faria Santos (UNIFESP)
Orientador: Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch
Mestranda
beatriz_faria_santos@hotmail.com
FOR WHITERUM! O MEDIEVALISMO HEROICO NA CAPITAL ANCESTRAL DE SKYRIM
Resumo: The Elder Scrolls constitui uma série de jogos para diferentes plataformas de
videogames, produzidos pela Bethesda, entre 1994 e 2017. A série conta com uma
construção detalhada de um universo neomedieval único em sua concepção e se tornou
um dos 20 videogames mais rentáveis de todos os tempos. A atual pesquisa visa
estudar o criação e atuação da cidade de Whiterum, um dos elementos do último jogo
da série The Elder Scrolls, que se insere na narrativa como personagem ativo além de
evidência histórica do passado dessa civilização imaginária.
Partindo de fontes bibliográficas acerca dos debates que já se iniciam em
relação à dicotomia entre medievalismo, neomedievalismo e mídias digitais; seu papel
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na história da arte; criação, concepção e objetivo além de suas próprias ramificações
sociais dentro da mídia de massas, a presente pesquisa visa discutir a construção da
cidade de Whiterum enquanto elemento neomedieval e seu apelo visual e pseudohistórico frente ao público consumidor, tentando assim compreender o jogo enquanto
espaço de transferências e permanências artísticas, não somente quanto a construção
de uma Idade Medieval heroica e idealizada como também as permanências de tal
arquétipo.
Palavras chave: Neomedievalismo; Skyrim; Mídias digitais.

Breno Gomes de Lima Amorim (DINTER/USP/UFCG)
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva
Doutorando
breno.limas@hotmail.com
TEORIA FAMILIAR NOS LIBRI DELLA FAMIGLIA DE ALBERTI: REFLEXÕES DE UM HUMANISTA NA
FLORENÇA DO SÉCULO XV?
Resumo: Os Libri della Famiglia (1432-1434), escritos pelo florentino Leon Battista
Alberti (1404-1472), apresentam diálogos ficcionais entre diversos homens da família
do humanista sobre questões referentes às práticas familiares (nascimento de filhos,
matrimônio, morte, etc.) e ao lugar ocupado pela família na sociedade da época. A
partir do corpus documental, pretendemos analisar a relação entre a formulação de
uma teoria familiar e a experiência do autor na Florença de Quattrocento. Trata-se de
analisar em que medida o autor contribui para a noção de família, ao considerar, em
sua produção escrita, os elementos biográficos. A pesquisa levará em consideração
algumas chaves de orientação: 1- A reflexão sobre a sociedade florentina de Alberti, a
partir do eixo discursivo da teoria familiar. 2- Articulação da vida do autor com sua
família na proposição de um modelo de família. 3- Aplicabilidade da noção de família
para grupos sociais envolvidos em práticas mercantes. Para a execução de nosso
intento, consideramos a leitura e mapeamento dos Libri e de obras sobre família
contemporâneas ao autor, a exemplo do Libro di buoni costumi de Paolo da Certaldo e
La Pratica della Mercatura de Francesco Pegolotti. Ao considerar a história de vida do
florentino, realizaremos leituras sobre a participação dos Alberti nas atividades
comerciais e o exílio forçado de sua família, por conta das rivalidades políticas em
Florença. Enfim, a análise versa sobre a possibilidade de articulação entre indivíduo e
sociedade, a partir da noção central de família.
Palavras-chave: Alberti; Família; Florença.
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Camila Valle Lacerda (UFRJ – bolsista PIBEX)
Orientador: Prof. Dr. Paulo Duarte Silva (PEM – UFRJ)
Graduanda
lacerda.camila@hotmail.com
OS POVOS GERMÂNICOS NA ALTA IDADE MÉDIA (SÉCULOS V-VII): ENTRE AS “INVASÕES” DOS
LIVROS DIDÁTICOS E AS “MIGRAÇÕES” DA ACADEMIA
Resumo: O trabalho a ser apresentado encontra-se em estágio inicial de pesquisa, sob
orientação do professor Paulo Duarte (PEM-UFRJ). Considerando a importância e a
frequência do uso do livro didático na formação dos alunos das nossas escolas e sua
relevância nos debates relativos à BNCC e outros projetos educacionais em curso,
propomos uma análise do conteúdo de livros didáticos de História utilizados
usualmente no Ensino Médio: em específico, atentamos ao tema das “invasões
bárbaras” do século V.
No que tange a tal processo, costuma-se destacar a pluralidade política desses
povos, e como foram tradicionalmente associados à chamada “grande crise do Império
Romano”, tendo seus hábitos e cultura descritos de forma homogênea. No entanto, com
expansão deste campo de estudo nas últimas décadas, os historiadores vêm repensando
as migrações como processos mais complexos, amparados na cultura material, na
releitura das crônicas e textos históricos contemporâneos ao evento e, sobretudo, nas
teorias de etnogênese.
Todavia, há ainda uma discrepância entre o que é produzido nos meios
acadêmicos e o que é discutido nos livros didáticos. Deste modo, mediante a
comparação de diferentes livros em uso, buscou-se levantar como são caracterizadas as
migrações germânicas do século V.
Objetivamos refletir sobre como se inserem, nos livros didáticos, as migrações
no debate sobre a Alta Idade Média e a distância entre os discursos histórico e o
escolar: deste modo, será possível ponderar e agir de forma a levar os conhecimentos
produzidos nos centros acadêmicos às diversas comunidades, permitindo assim novos
diálogos e entendimentos sobre o tema.
Palavras-chave: Livro didático; Migrações; Idade Média.

Carolina Gual da Silva (UNICAMP)
Supervisora: Profa. Dra. Néri de Barros Almeida
Pós-doutoranda
carolgual@gmail.com
PLURALIDADE MEDIEVAL: AS RELAÇÕES ENTRE DIREITO CANÔNICO E TEOLOGIA A PARTIR DOS
DÍZIMOS
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Resumo: Nos séculos XII e XIII, no ocidente europeu, as discussões em torno da
cobrança e uso dos dízimos ocupavam papel de destaque no direito canônico nas obras
de compiladores e juristas. Dízimos também eram um tema frequente em textos
teológicos e, apesar de uma certa de especialização nas áreas do Direito e da Teologia
devido ao desenvolvimento das universidades, o discurso de teólogos utilizava fórmulas
legais e os juristas se referiam aos trabalhos de teólogos para estabelecer seus
argumentos. As interações entre Direito e Teologia eram comuns na Idade Média uma
vez que as duas disciplinas nunca estavam completamente separadas uma da outra e os
dízimos representam um caso particularmente interessante para compreender essas
interações por possuírem uma natureza dupla de spiritualia e temporalia. Os dízimos
eram, portanto, ao mesmo tempo elementos do mundo divino e do mundo secular, o
que explica, em parte, sua importância para os textos jurídicos e teológicos ao mesmo
tempo. Esse trabalho analisa as discussões sobre os dízimos no Direito Canônico e na
Teologia a partir da Summa Aurea de Hostiensis e da Summa Theologiae de Tomás de
Aquino no que diz respeito à natureza, pagamento e coleta de dízimos para demonstrar
que o Direito Canônico e a Teologia devem ser abordados a partir de uma perspectiva
de sincretismo. O funcionamento desse sincretismo pode ser compreendido a partir do
conceito de equidade (aequitas), que funciona como elemento unificador das escolhas
dos autores em utilizar diferentes fontes do direito ou fontes religiosas e teológicas.
Palavras-chave: Dízimos; Direito Canônico; Teologia.

Cecilia C. Cavaleiro de Macedo (UNIFESP)
Professora Doutora
AS VIAGENS DE SOFIA: A IMPORTÂNCIA DO PENSAMENTO ISLÂMICO E JUDAICO NA TRANSMISSÃO
DA FILOSOFIA NO MEDIEVO
Resumo: Para o senso comum, o Medievo Cristão se apresenta como a “Idade das
Trevas” e parece um rompimento com a tradição mais racional iniciada na filosofia
grega que teria sido subitamente reincorporada ao pensamento europeu após o advento
da Modernidade. Por outro lado, grande parte dos professores de filosofia medieval,
comprometidos com os estudos teológicos, em especial, com o pensamento dominante
na Igreja Católica, ensinou a seus alunos, durante séculos, uma linha de continuidade
em que a filosofia grega parecia ter sido transmitida diretamente, ainda que aos poucos,
ao Ocidente Cristão e ressignificada. Dessa maneira, um manto religioso teria sido
vestido sobre uma especulação originariamente racional, tornando a filosofia o que se
denominou ancilla theologiae (serva da teologia). Mas, este modo tendencioso de
explicação, que tende a projetar uma falsa continuidade entre a antiguidade grega, o
Império Romano e o pensamento cristão, foi erigido sobre a necessária anulação das
contribuições de outros povos e/ou vertentes religiosas que acolheram o pensamento
grego e influenciaram toda a produção filosófica e científica. A presente comunicação
visa esclarecer as trajetórias percorridas pelo pensamento filosófico desde sua saída da
Grécia (especialmente a partir da migração dos remanescentes da Escola de Alexandria
e da Academia de Atenas) e sua transmissão ao medievo europeu pelos muçulmanos,
judeus e cristãos hereges, através de materiais já processados e por vezes reelaborados.

15

I Encontro Internacional LEME/UNIFESP.
Modos de circulação e transferências culturais e artísticas na Europa do Medievo
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Guarulhos, 13 e 14 de março de 2018.

Como veremos, ao partir de uma história que nem se apresenta como simples
continuidade nem como ruptura radical, esta perspectiva do percurso do pensamento
filosófico no Medievo pode abalar não somente aquilo que reconhecemos como nossa
herança moderna supostamente Ocidental, mas também o próprio conceito de Idade
Média.

Clarissa Mattana (PPGHC-UFRJ; PEM-UFRJ)
Orientador: Prof. Dr. Paulo Duarte Silva
Mestranda
O DISCURSO ECLESIÁSTICO SOBRE A CONVERSÃO E A TRADIÇÃO HAGIOGRÁFICA IRLANDESA
MEDIEVAL (SÉCULO VII): CONSTRUINDO IDENTIDADES
Resumo: A presente comunicação tem como objetivo discutir a importância das
hagiografias para a expansão do cristianismo na Irlanda durante o século VII. Esse
período foi marcado pelo desenvolvimento de uma tradição escrita em latim que
produziu uma série de textos sobre os santos irlandeses, contando sobre seus feitos
miraculosos e associando-os a dinastias, igrejas e monastérios.
Dessa forma, as narrativas hagiográficas atendiam a propósitos políticos e
eclesiásticos particulares, relacionados à expansão da religião cristã na Irlanda e a
estruturação institucional da igreja local. Ao lado disso, as hagiografias possuíam um
conteúdo edificante e eram destinadas à leitura pública e a diferentes audiências, o que
possibilitava a propagação de sua mensagem ao longo de uma ampla extensão
territorial.
Mesmo que no século VII o cristianismo já fosse amplamente aceito na região,
a coexistência com a religião nativa e seus praticantes era ainda uma realidade. A
temática da conversão, da ressignificação de espaços sagrados e do embate entre santos
e pagãos era, por isso, recorrente nas hagiografias do período. Nossa hipótese é que o
discurso eclesiástico sobre a conversão nas hagiografias contribuiu para a estruturação
de uma identidade coletiva cristã, um dos elementos coesivos essenciais para o sucesso
a longo prazo do processo de cristianização. Para essa comunicação, analisaremos
passagens de dois textos hagiográficos: a Vita Sancti Columbae, de Adómnan e a
Collectanea, de Tirechán, que contam sobre os homens santos Columba de Iona e
Patrício, respectivamente.
Palavras-chaves: Hagiografia; Irlanda; Conversão.

Danielle Oliveira Mércuri (UNESP/ PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA DA FUNDAÇÃO
BIBLIOTECA NACIONAL)
Orientadoras: Profa. Dra. María Soledad Tena García (coorientadora - Universidad de
Salamanca/ Espanha) e Profa. Dra. Susani Silveira Lemos França (UNESP-Franca).
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Doutora
dani_mercuri@yahoo.com.br
A FORÇA DOS MODELOS BOCCACCIANOS NA QUERELA SOBRE AS MULHERES EM CASTELA (SÉCULO
XV)
Resumo: O empenho que Juan Rodriguez Del Padrón (1390-1450), Diego de Valera
(1412-1488) e Álvaro de Luna (1388-1453) evidenciaram preparando tratados em
defesa das mulheres parece ser representativo de um anseio que se tornou comum
entre os letrados castelhanos, durante o reinado de Juan II (1405-1454): compor, sob
os auspícios régios, uma memória positiva das mulheres, de modo a evitar que elas
fossem relegadas ao esquecimento ou que sobre elas se pronunciasse somente a
aviltante palavra. Nessa empreitada laudatória, esses letrados não puderem escapar de
um enfretamento contra aqueles que, desde longa data, ou contemporaneamente a eles,
insistiam em relega-las ao esquecimento ou ao vitupério. Uma das autoridades
importantes a que esses letrados recorreram foi o italiano Giovanni Boccaccio (13131375). Nessa comunicação, pretendemos analisar a força que os modelos das obras
boccaccianas De Mulieribus claris e Corbaccio tiveram na composição desses
tratadistas castelhanos. Nosso objetivo é mapear a circulação dos textos boccaccianos
através das impressões e traduções que deles foram feitas em Castela, bem como
sondar as apropriações que foram feitas deles no Triunfo de las donas, En defensa de
virtuosas mujeres e no Libro de las claras e virtuosas mugeres. Buscaremos traçar
paralelos entre humanismo castelhano e italiano, por meio de uma história dos
significados atribuídos à defesa das mulheres. Sem ignorar as contribuições das
pesquisas que partem do gênero como categoria de análise histórica, pretendemos
esquadrinhar e compreender, a partir de uma análise foucaultiana, aquilo que homens
e mulheres, em um determinado momento histórico, compartilharam como verdadeiro.

Diego Aparecido de Souza Pereira (UNICAMP)
Orientadora: Profa. Dra. Néri de Barros Almeida
Graduando
dieggpereira@gmail.com
CONTROVÉRSIA EUCARÍSTICA DO SÉCULO XI: UM ESTUDO ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS
TEOLÓGICAS E POLÍTICAS
Resumo: Ocorrida a partir de meados do século XI, a Controvérsia Eucarística do
período ficou marcada pelos questionamentos do mestre de escola Berengário de Tours
sobre o corpo e o sangue de Jesus Cristo consagrados no altar. Para ele, o problema da
transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo se encontra no destino
das substâncias anteriores. Em resumo, se a transformação se dá na substância, para
onde vai a substância de até então? A partir dos questionamentos de Berengário, o
debate acerca do sacramento eucarístico ganha força na Igreja, que passa a debater o
caráter do corpo de Cristo distribuído aos fiéis: é o mesmo nascido de Maria? É
presença real ou mera representação da última ceia?
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A Controvérsia ocorre ao mesmo tempo que a Reforma Papal e os conflitos de
Gregório VII com Henrique IV, fatos que dialogam e causam implicações simultâneas
entre si. Dessa forma, o presente estudo busca identificar as consequências deste
debate para os âmbitos teológico e político da época, especialmente nas regiões das
atuais França e Itália, tendo por base escritos de Berengário e seus opositores − como
Lanfranco de Cantuária e Alberico de Monte Cassino, por exemplo −, além de cartas
dos envolvidos e documentos conciliares.
Palavras-chave: Eucaristia; Berengário de Tours; Transubstanciação.

Doglas Morais Lubarino (UNCAMP)
Orientador: Prof. Dr. Luiz Cesar Marques Filho
Doutorando
dmlubarino@yahoo.com.br
O CRISTO NA MISSA DE SÃO GREGÓRIO: CIRCULAÇÃO DE UMA REPRESENTAÇÃO NA IMAGÉTICA
MEDIEVAL
Resumo: O topos iconográfico da Missa de São Gregório, segundo a breve bibliografia
especializada, surgiu no século XIV. Trata-se de imagens que figuram uma teofania: o
Cristo aparece milagrosamente diante de São Gregório Magno durante a celebração de
uma missa. Essa representação crística é geralmente figurada portando somente o
perizônio, e muitas vezes estigmatizada e chagada. Apesar dessas características, que
denotam um caráter intrinsicamente ligado ao Mistério da Paixão, há uma grande
variedade na forma de representar esse elemento essencial da Missa de São Gregório.
Em determinadas imagens, o Cristo é representado como morto sustentado por um ou
mais anjos, ou, em outros casos, surge de um túmulo atrás do altar. As mãos são
representadas, igualmente, de maneiras distintas: cruzadas, apontando para as chagas
ou em gesto de bênção. É nosso objetivo, nesta comunicação, analisarmos essas
diversas disparidades embasados metodologicamente numa análise comparativa com
outras obras presentes em manuscritos e pinturas murais e retabulares da Missa de
São Gregório. Focaremos as iluminuras e pinturas produzidas no século XV na região
norte do território que atualmente denominamos como França, que possui uma
variedade especial para mais bem estudarmos esse tema. O modo distinto de
representar um elemento no mesmo conjunto imagético parece estar ligado a uma
circulação de variadas maneiras de representação do Cristo em sua Paixão e
procuraremos, ainda que sinteticamente, demonstrá-las.
Palavras-chave: Circulação de imagens; Paixão de Cristo; Iconografia medieval.

Felipe Augusto Ribeiro (UFMG)
Orientador: Prof. Dr. André Luís Pereira Miatello.
Doutorando.
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felipeaur@gmail.com.
A REFORMA ECLESIÁSTICA DO SÉCULO XI NOS DISCURSOS HISTORIOGRÁFICOS DESDE O SÉCULO
XVII: DA SALVAÇÃO À CORRUPÇÃO DA IGREJA
Resumo: Em 1029, na cidade de Orvieto, o bispo Sigifredo deu início à reforma
eclesiástica do clero secular de sua diocese. Naquela ocasião, para viabilizar a
subsistência dos cônegos na vida comum e semi-claustral, segundo a regra de Santo
Agostinho, Sigifredo doou-lhes metade da mensa episcopal. Tal ato tem sido
interpretado pelos historiadores, desde o século XVII, sob dois prismas opostos: como
a medida que teria salvado a igreja orvietana de uma corrupção iminente por parte dos
laicos ou como a própria corruptora daquela igreja, que teria aberto as suas portas para
os interesses laicos. Esta comunicação lida com o problema que consiste no confronto
entre esses dois discursos. O objetivo é analisar ambas as posições, identificando as
motivações, ideologias e intenções que podem ter determinado a construção desta e
daquela representação sobre o tema. Para tanto, as obras de cinco estudiosos da
história eclesial de Orvieto são tomadas: Filidius Marabottini (1667); Guillelmo Della
Valle (1791); Giuseppe Cappelletti (1846), Luigi Fumi (1884) e David Foote (2004). A
metodologia de abordagem será comparativa entre elas. Considerando elementos
textuais diversos de cada uma dessas obras, a hipótese que a investigação lança é a de
que os contextos políticos, as filiações partidárias e as escolas intelectuais de cada um
desses autores determinaram o seu posicionamento positivo ou negativo sobre a
reforma. Como resultado, a pesquisa espera lançar luz sobre as maneiras pelas quais
tais fatores têm se manifestado nas construções ideológicas e feito repercutir
perspectivas antigas sobre o tema, ainda hoje, entre os historiadores.
Palavras-chave: Reforma; Igreja; Historiografia.

Felipe Mendes Erra (USP; LEME – Núcleo USP)
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva.
Mestrando.
felipe.erra@usp.br
O MERCADO DE GRÃOS DE FLORENÇA (1320-1335)
Resumo: Entre os séculos XII a XIV, o continente europeu passou por um intenso
processo de expansão econômica, resultando em transformações quantitativas e
qualitativas – entre as quais se destacam o crescimento demográfico, a formação de
grandes centros urbanos, a intensificação na exploração metalífera e nos usos
monetários, e a maior participação do comércio e dos mercados na vida social. A cidade
de Florença representa um caso exemplar e, ao mesmo tempo, singular desse processo.
Situada na Toscana, região centro-setentrional da Península Itálica – que
alcançava, no período anterior à Peste Negra, uma taxa de urbanização de 30% –,
Florença chega ao século XIV como cidade de grande porte, com intensa produção
manufatureira lanífera, e sede de companhias societárias de primeira importância para
o comércio e fluxos financeiros do Mediterrâneo e da Europa. O abastecimento
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alimentar se tornou central para a manutenção da República. Assim, a contínua
flutuação de preços e a ampla massa de produtos comercializados entre 1320 e 1335,
registrados em Il Libro del Biadaiolo, texto produzido pelo mercador Domenico Lenzi
na década de 1340, nos permite investigar como a instabilidade da produção agrícola, a
contínua importação de cereais, a disputa de atores econômicos, e a não menos decisiva
regulamentação estatal – se tornaram aspectos determinantes no complexo jogo do
mercado cerealífero florentino.
Palavras-chave: Economia medieval; História do mercado; Florença.

Frederico de Oliveira Foini (UNIFESP)
Orientador: Prof. Dr. Fabiano Fernandes
Iniciação Científica
frederico.foini@unifesp.br ou fredericofoini@gmail.com
AS PASTON LETTERS E O CONTEXTO DA DINASTIA YORK: AS RELAÇÕES DE SERVIÇO NO FEUDALISMO
BASTARDO (1461-1485)
Resumo: Este projeto tem como objetivo central a análise de um recorte do conjunto
de cartas denominado The Paston Letters de forma a mapear e refletir sobre as relações
de serviço demonstradas em seu conteúdo e a maneira como podem contribuir para o
entendimento do papel da gentry na sociedade inglesa do século XV, durante um
período que se considera central no que diz respeito à sistematização do Feudalismo
Bastardo. Estuda-se o período que vai de 1461, a coroação de Edward IV, até 1485, da
coroação de Henry VII e as cartas que correspondem a esse período. O estudo tem a
pretensão ser feito de forma a manter uma relação constante com o pano de fundo de
instabilidade política característico das Guerras das Rosas.
Palavras chave: Inglaterra Medieval; Feudalismo Bastardo; Paston Letters.

Fuviane Galdino Moreira (UFRJ)
Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Volpi Nacif
Coorientadora: Profa. Dra. Maria Regina Emery Quites
Doutoranda
moreira.fuvi@hotmail.com
ENTRE VESTES E BANDEIRAS: REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO SIMBÓLICA TÊXTIL NAS
REPRESENTAÇÕES DA VIRGEM MARIA NA IDADE MÉDIA
Resumo: Trata-se de uma investigação sobre as roupas da Virgem Maria na Idade Média,
utilizadas como bandeiras e/ou relíquias vestimentares. A fim de refletirmos sobre esse tema,
direcionamo-nos aos usos e as funções das vestes nas esculturas cristãs (TREXLER, 1991),
descatando que essa prática cultural e religiosa, de trajar as imagens sacras, parece ter sua
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origem na baixa Idade Média, mais precisamente, no século XIII. De todo modo, atravessamos
também o fim do século IV, quando já se atestava a função protetora do manto de Nossa
Senhora ao “vestir”, “cobrir” e proteger os homens medievais com a sua vestimenta
simbolicamente celeste (BARNAY, 2001). Seguindo esse caminho, baseamo-nos em Palla
(1999) que relaciona as características simbólicas do traje e da iconografia na pintura
portuguesa da primeira metade do século XVI, a partir de alguns trechos da escritura sagrada
(BÍBLIA, 2001), que igualmente serão sinalizados nesta comunicação. Dessa forma,
acreditamos que as forças simbólicas desses arsenais têxteis confirmam certo sentimento de
identificação com as representações sacras existentes em determinadas sociedades. Assim, este
estudo contribuirá para uma melhor compreensão dos modos de vida do ser humano e de suas
interações com as devoções religiosas.
Palavras-chave: Vestes da Virgem Maria; Idade Média; Bandeiras.

Geraldo Rosolen Junior (UNIFESP)
Orientador: Prof. Dr. Fabiano Fernandes
Mestrando.
grosolen.junior@hotmail.com
“SOBRE ESTA RUÍNA EDIFICAIS OS VOSSOS REINOS”: A IDENTIDADE ÉTNICA DOS VÂNDALOS SOB
UM PRISMA DA HISTORIOGRAFIA DOS SÉCULOS V E VI.
Resumo: O longo processo de migração que desmantelou o Império Romano em 476
foi intitulado pela historiografia alemã como “Völkerwanderung”, evidenciando uma
palavra-conceito que expressa um período entre os séculos IV e VI que tem seu
princípio constituído em 375 com o estabelecimento dos hunos nas proximidades do
Mar Negro, ao qual provocou uma intensa movimentação no interior da Magna
Germânia, até a afirmação territorial dos lombardos sob a Península Itálica em 568.
Logo, este processo migratório permitiu a transposição dos povos vândalos para o
interior do Império Romano entre 405 e 408, aos quais, teriam inicialmente se
estabelecido na Península Ibérica e, posterior a 429, nas províncias romanas da África
do Norte. Este longo processo migratório gerou forte impacto em sua identidade étnica
e na percepção historiográfica romana entre os séculos V e VI, devido principalmente
as afirmações nas distinções sócio-políticas e religiosas contra os romanos, as quais
abalaram definitivamente as instituições de Roma, colaborando diretamente ao seu
declínio em 475 e na prosperidade as menções deste povo nas fontes por autores como
Victor Vitensis, Fulgentius Ruspensis, Procópio de Cesária e Isidoro de Sevilha. Assim
será utilizada uma perspectiva hegeliana que entende a construção identitária e social
atrelada aos antagonismos e conflitos sociais apresentando às relações, ora estáveis, ora
conflitantes contra os romanos, como fornecedora do embrião da identidade dos povos
vândalos, à contrariedade daquilo que historiadores dos séculos XIX e XX professaram
existir entre estes povos relações sociais muito rígidas e, sem qualquer flexibilidade
para assegurar suas pretensões nacionalistas.
Palavras-chave: Reino Vândalo; Alta Idade Média; Identidades Étnicas.
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Grasiela Prado Duarte (UNIFESP)
Orientadora: Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch
Mestranda
grasidoliveira@hotmail.com
A MÚSICA NO INFERNO DE HIERONYMUS BOSCH: PARTITURAS E TORTURAS MUSICAIS
Resumo: O estudo analisa um escrito partiturado contido especificamente no Inferno
(painel lateral) do tríptico “Juízo Final” (1482) de Hieronymus Bosch, e seus aparentes
efeitos de tortura nos condenados existentes nestes Infernos. A pesquisa parte da
região dos Países Baixos no período Tardo Medievo, do artista e da obra citada, para
mais especificamente nos situarmos no Inferno criado por Bosch, onde observamos
uma peculiar forma de tortura dos sentenciados, a tortura musical. É possível a leitura
parcial destes pequenos excertos musicais partiturados, conforme a escrita da época, e
desta forma é feita a análise da composição e a possível decifração do por que foram
colocadas neste propósito, além de nos valermos também dos instrumentos musicais
encontrados neste painel lateral sendo manipulados pelos demônios, deixando evidente
a função de tormento sonoro, visto que estão no Inferno sendo castigados. Faremos
uma pequena abordagem comparativa sobre a forma de partituração e composição
utilizadas em relação à música do período e da região de Flandres de onde se originou o
tríptico. As fontes de pesquisa abordadas neste estudo contam também com obras
especializadas no meio infernal, diabólico e na temática apocalíptica cristã do período
proposto.

Jamil Ibrahim Iskandar (UNIFESP)
Professor Doutor
A BELEZA E O BEM DIVINOS NA METAFÍSICA DE AVICENA (IBN SĪNĀ)
Resumo: Numa obra de juventude intitulada A origem e o retorno, Avicena
apresentauma ampla exposição metafísica sobre os conceitos de Unidade, Perfeição,
Simplicidade e Bondade de Deus, identificando-O com a Verdade, o Intelecto, o
Inteligente e o Inteligível. Em seguida faz uma exposição dos atributos estéticos de
Deus no âmbito de uma estética metafísica. O foco aqui serão os atributos Beleza e Bem
divinos.

Jaqueline Silva de Macedo (UNIFESP)
Orientador: Prof. Dr. Fabiano Fernandes
Mestranda
macedo.js@bol.com.br
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TODAS AS COISAS QUE ESTÃO EM MOVIMENTO SÃO SUBMETIDAS AO MEU GOVERNO : A
REPRESENTAÇÃO DE FORTUNA NO ROMAN DE FAUVEL E SUA RELAÇÃO COM A TRADIÇÃO RELIGIOSA
E LITERÁRIA MEDIEVAL
Resumo: Herdeira de divindades egípcia, grega e romana, a Fortuna da Idade Média
será vista cada vez mais como auxiliadora da providência divina perdendo o caráter
deífico universal que lhe era próprio e sendo acentuadas a ocasião e a sorte como
características de sua atuação. Muito dessa categorização de inferioridade se deve a
Santo Agostinho na recusa da tradição religiosa romana atribuída à deusa. Mas é com
Boécio em sua De consolatione philosophiae que Fortuna junto com sua roda será
lembrada como responsável pelas alegrias e intempéries da vida. Também é com Boécio
que Fortuna se tornará lugar-comum nas narrativas poéticas medievais. Uma dessas
narrativas, no entanto, retoma a divindade de Fortuna, retratando-a como filha de
Deus e encarregada de governar o mundo, recuperando características da Antiguidade.
Trata-se do Roman de Fauvel, poema elaborado na chancelaria régia da França entre
os anos de 1310-1314. Esta comunicação versará acerca da interação entre tradição
cristã e não cristã na representação da deusa, mostrando dessa forma sua versatilidade
no imaginário medieval e a "distinção entre naturezas" presente no segundo livro do
roman durante o diálogo entre Fauvel, o anti-herói símbolo dos piores vícios da
humanidade e Fortuna, sendo descrita como a própria Providência divina e equalizada
junto à Sabedoria, co-criadora do universo com Deus.
Palavras-chave: Literatura medieval; Topoi; Fortuna; Roman de Fauvel.

Jean-Marie Guillouët (UNIVERSITÉ DE NANTES)
Professor Doutor
TRANSFERÊNCIAS ARTÍSTICAS NA EUROPA GÓTICA : ENTRE CIRCULAÇÕES MATERIAIS,
TRANSFORMAÇÕES DO SIGNIFICADO E REQUALIFICAÇÃO DOS SABER-FAZER
Resumo: Por ocasião desta comunicação, propõe-se tirar as conclusões de um
programa de pesquisa europeu dirigido desde 2009 no Instituto Nacional de História
da Arte (Paris) sobre as Transferências e circulações artísticas na Europa do período
gótico (séculos XII-XVI). Este trabalho coletivo reuniu pesquisadores de uma dúzia de
países europeus e para destacar a complexidade dos intercâmbios artísticos na Idade
Média e dos mecanismos que permitem tornar efetiva, ou mesmo possível, a circulação
das obras, dos artistas, das técnicas e dos saber-fazer na Europa medieval ou entre a
Europa e seu entorno. Levando em consideração esses mecanismos, este projeto
permitiu contribuir com a historia cultural e social da produção artística no final da
Idade Média. Por exemplo, um olhar atento para as disposições do portal de Santa
Maria da Vitória da Batalha (Portugal) permite avaliar de novo a datação que se admite
habitualmente para esse ciclo esculpido, de colocá-lo no desenvolvimento da escultura
europeia do século XV e de reconstituir a atividade, por volta de 1420-1440, de um
estaleiro provavelmente de origem e/ou de formação nórdica, ativo anteriormente na
Catalunha. O trabalho desses estaleiros de escultura permite poder compreender
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melhor a extensão e a importância dos percursos e das transferências artísticas na
Europa por volta de 1400.

Juliana Salgado Raffaeli (UFRJ)
Orientadora: Profa. Dra. Leila Rodrigues da Silva
Doutoranda
julianaraffaeli@hotmail.com
O ‘MONACATO EM MOVIMENTO’ NA PENÍNSULA ITÁLICA DOS SÉCULOS VI E VII E A REAÇÃO DE ROMA:
O CASO DA VITA ANTONINI
Resumo: As análises relativas ao monacato italiano do século VI tendem a enfatizar o
caso cenobita beneditino, bem como a expansão e homogeneização dessa tradição
monástica para todo o Ocidente Medieval ao longo dos séculos seguintes. Sem
desconsiderar o impacto de tal contexto religioso para o monacato de preferência
eremítica, nossa proposta se distancia da abordagem predominante na historiografia.
A hagiografia do eremita Antonino de Sorrento, conhecida como Vita
Antonini, narra a trajetória do então monge beneditino que decide viver seu ascetismo
em isolamento e movimento. Durante esse período, divide o protagonismo da obra com
outro aspirante a eremita, o bispo Catelo. A presença de ambos nas montanhas de
Castellammare di Stabia leva à atração de fieis, à construção de uma capela e uma
rotina de pregação para essa comunidade. A atividade dos dois religiosos chama
atenção do bispado de Roma, que interfere e pune o bispo estabiano com prisão, além
de provocar a saída de Antonino de seu antigo refúgio.
A partir do exame da hagiografia de Antonino de Sorrento, nosso trabalho
apresentará o “monacato em movimento” na península itálica dos séculos VI e VII e a
reação de Roma a essa modalidade monástica.
O presente trabalho se insere na pesquisa de doutorado, sob o título
“Peregrinação e eremitismo, o 'monacato em movimento' nos reinos germânicos
(séculos VI e VII): um estudo comparado das hagiografias de Antonino de Sorrento
(555-625), Amando de Maastricht (584-679) e Valério de Bierzo (630-695)”, em
desenvolvimento com apoio da CAPES.
Palavras-chave: Monacato; Hagiografia; Vita Antonini.

Júlio Matzenbacher Zampietro (UNICAMP)
Orientadora: Profa. Dra. Carolina Gual da Silva
Graduando
juliomzampietro@hotmail.com
IMPÉRIO BIZANTINO NO SÉCULO VII: CONTINUIDADES E RUPTURAS
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Resumo: Traçar um quadro geral de continuidades e rupturas em um Império
Bizantino assolado por décadas de guerra com civilizações vizinhas é um trabalho
laborioso, dada a paucidade das evidências disponíveis ao historiador acerca do Oriente
Próximo no século VII. Apesar desta dificuldade, um estudo pormenorizado da cultura
material e dos acontecimentos neste contexto, e principalmente do modo como os
bizantinos reagiram a estes acontecimentos, podem ser iluminadores. Este trabalho
pretende compreender o impacto das invasões islâmicas na vida social e nas estruturas
administrativas de um império que perduraria por quase outro milênio. Para melhor
entender continuidades e rupturas do período em questão, dividiu-se o enfoque da
pesquisa em áreas menores, enfatizando aspectos econômicos, religiosos, culturais e
demográficos, além das relações entre bizantinos e árabes (não necessariamente
muçulmanos) durante o século VII. A presente pesquisa tem entretido a hipótese,
corrente entre historiadores da área, de que a história das províncias conquistadas no
período estudado se destaca por suas continuidades, enquanto o restante do Império
Bizantino passou por grandes rupturas, principalmente econômicas e demográficas,
que caracterizaram sua história a partir de então. Isto porque, em resposta a essas
rupturas, o Império teve que modificar diversas de suas estruturas administrativas,
mudanças essas que se provaram duradouras. Essa hipótese é alicerçada em pesquisas
arqueológicas conduzidas nas últimas décadas, inclusive co use de evidências
numismáticas, além de documentos escritos, que incluem desde decretos e leis até
obras literárias, tanto do período em questão quanto posteriores a ele.
Palavras-chave: Bizâncio; Século VII; Rupturas/Continuidades.

Karin Philippov (UNIFESP)
Supervisora: Profª Drª Angela Brandão
Pós-doutoranda
philippov@uol.com.br
DA LUZ GÓTICA TRANSCENDENTAL À LUZ POLÍTICA E HISTÓRICA NA PINTURA RELIGIOSA DE
BENEDITO CALIXTO: O CASO DE PEDRO CORREA
Resumo: Em 1910, Benedito Calixto de Jesus (1853-1927) executa uma pintura
representando o tema Pedro Correa Via Damasco, que se encontra no transepto
esquerdo sobre a porta de acesso à sacristia da Igreja de Santa Cecília, em São Paulo.
Trata-se de um óleo sobre tela de grande formato, que traz o momento da conversão do
ex-escravizador de índios Pedro Correa. Sua instalação na Igreja de Santa Cecília traz
alguns pontos a serem discutidos, sobretudo, em relação à luz. Observando-se a pintura
percebe-se que a figura de Pedro Correa recebe a luz de um vitral colorido instalado do
lado oposto e mais acima da pintura. A incidência da luz sobre a referida figura
demonstra um diálogo com a luz gótica transcendental, que visa educar o fiel para a
presença de Deus, revelado pela transcendentalização divina, conforme Juan Manuel
Medina del Río e Josefa Cassinello Plaza apontam em seu artigo La Luz Gótica. Paisaje
Religioso Y Arquitectónico de la Época de las Catedrales. Se a luz possui um caráter
transcendental durante a Idade Média, aqui nessa pintura feita por Calixto, a luz
adquire outro sentido, pois Pedro Correa se torna jesuíta, a partir de sua conversão e
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aparece em uma tela, na qual sua figura se torna santo em uma iconografia que mescla
o tema da Conversão de São Paulo em Damasco. Propõe-se que a luz que incide sobre
a figura de Pedro Correa seja de ordem histórica e política, pois sua figura se torna
emblemática na doutrinação dos índios em São Paulo.
Palavras-chave: Benedito Calixto de Jesus; Luz; Iconografia histórico-religiosa.

Kleber Costa Timoteo (USP)
Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Correia Leandro Pereira
Iniciação Científica (bolsista do programa Iniciação Científica FFLCH)
REPRESENTAÇÕES DEMONÍACAS NO MANUSCRITO “LES TRÈS RICHES HEURES DU DUC DE BERRY”
Resumo: O manuscrito Les Très Riches Heures du Duc de Berry (Musée Condé, MS
65) teve a sua produção iniciada pelos irmãos Paul, Jean e Herman de Limbourg em
1410, porém permaneceu incompleto até fins do século XV, pois os irmãos Limbourg
faleceram em 1416, bem como o seu comanditário, o Duque de Berry. Com intervenções
em algumas margens pelo iluminador parisiense Mestre de Bedford, a finalização do
manuscrito, só ocorreu a cargo de Jean Colombe, responsável por algumas imagens,
durante os anos de 1485-1486, para Carlos I, Duque de Savoia. O Les Très Riches
Heures possui 206 fólios com 132 iluminuras (das quais 66 são de página inteira), além
de iniciais historiadas e de imagens nas margens dos fólios.
A escolha deste manuscrito deve-se à figuração de Lúcifer coroado –
preocupação central de nossa pesquisa – em duas iluminuras de fólio inteiro: no fólio
64v (na cena da expulsão do reino celeste) e no 108r (com a representação do Inferno).
A presença da coroa não é comum nessa iconografia e nem aparece nos outros
manuscritos do Duque de Berry produzidos pelos irmãos Limbourg, o Très belles
Heures de Notre-Dame (BNF, ms latin 3093), o Petites heures de Jean de Berry (BNF,
ms latin 18014) e o Les Belles Heures du Duc de Berry, (Metropolitan Museum of Art,
MS 54.1.1a,b).
O objetivo desta comunicação é, portanto, analisar a iconografia demoníaca do
manuscrito Les Très Riches Heures e, em especial, discutir as motivações que levaram à
inclusão dessa iconografia pouco comum.

Ligia Balestra Vasconcelos (UNIFESP)
Orientadora: Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch
Mestranda
libalestra@gmail.com
O TARÔ VISCONTI-SFORZA COMO ESPAÇO DE RELAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS NO SÉCULO XV
ITALIANO
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Resumo: O século XV serviu como cenário para expressivas transformações
socioculturais ocorridas na Europa e, sobretudo na Itália. Ao que se refere às produções
artísticas, independente do suporte utilizado, ao mesmo tempo em que ainda
circulavam imagens com iconografias seculares e religiosas comuns no período tardomedieval, a preocupação dos artistas se voltava para as questões relacionadas ao
pensamento humanista. Também nesse momento, a circulação de objetos, imagens e
pessoas era favorecida pelas relações comerciais que conectavam culturas e espaços
geográficos distantes, e que, contribuíram para a produção artística através de possíveis
transferências visuais.
Por meio da análise do conjunto de tarôs Visconti-Sforza, realizado para a
corte de Milão no Quattrocento, serão tratados os possíveis modelos iconográficos
utilizados na construção da imagem das cartas, levando-se em consideração a função, a
motivação e os agentes envolvidos em sua produção, além de dialogar com os demais
objetos inseridos no mesmo universo de luxo da corte. Desse modo, é proposta uma
biografia do objeto segundo os estudos de Arjun Appadurai e a leitura antropológica
das imagens de acordo com os estudos de Hans Belting para que as imagens possam ser
entendidas para além dos cânones da História da Arte tradicional.
Os objetivos se concentram, portanto, em evidenciar as produções visuais da
Lombardia, sobretudo a arte de corte, a partir de um fluxo intenso de imagens que
possivelmente fizeram parte do repertório visual do artista responsável pela autoria das
cartas.
Palavras-chave: Tarô Visconti-Sforza; Arte tardo-medieval; Arte italiana século XV.

Lizandra da Silva Rodrigues (UFRJ)
Orientador: Professor Doutor Paulo Duarte Silva
Graduanda
lizanra_rds@hotmail.com
OS ESPAÇOS NA IDADE MÉDIA E AS PERCEPÇÕES EM DE CORRECTIONE RUSTICORUM (século VI):
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Resumo: Nosso projeto de pesquisa examina aspectos da espacialidade e do discurso
eclesiástico durante a Alta Idade Média, tomando como base uma pesquisa inicial a
respeito este tema sobre orientação do professor Doutor Paulo Duarte Silva (PEMUFRJ), vinculando essas noções à análise do documento conhecido como De
Correctione Rusticorum.
Este sermão é atribuído ao bispo Martinho de Braga (550-585), e articulamos
sua análise aos conhecimentos historiográficos sobre a questão espacial, sobretudo no
que concerne ao combate a práticas consideradas pagãs pelo bispo e sua associação
específica com o meio rural.
Palavras-chave: Historiografia; Espacialidade; Martinho de Braga.
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Lorena da Silva Vargas (UFG)
Orientadora: Profa. Dra. Adriana Vidotte
Mestranda
lorenasvargas@hotmail.com
OS VITRAIS DA CATEDRAL DE BARCELONA ENTRE DIÁLOGOS: MEMÓRIA E NATUREZA NOS SÉCULOS
XIV E XV
Resumo: Enquanto base do visual, a imagem revela-se ainda como substância da
memória. Cores e formas associam-se à sensibilidade do imaginário e levam, por meio
de um mecanismo emocional, à solidificação da imagem na memória humana,
compostas por imagens vistas corporalmente e mentalmente criadas. No campo da
História das Emoções, pretende-se aprofundar as relações entre arte e memória, a
partir dos vitrais da Catedral de Barcelona enquanto objeto de estudo. Aquilo que se
representa nos vitrais, evoca sensações, leva à difusão do imaginário, dialoga com o
social, o político, o religioso. Os múltiplos caminhos que permitem as representações
temáticas da arte medieval, giram, porém, consciente ou inconscientemente, em torno
de objetivos que ultrapassam o primeiro olhar, e acompanham as transformações de
seu tempo. Construídos entre os séculos XIV e XV, os vitrais da Catedral de Barcelona
refletem ainda uma perspectiva ambiental vigente desde o século XII, que pode ser
percebida nos detalhes que compõem tais obras, os elementos ornamentativos e uso de
símbolos provenientes do meio natural. Além disso, o uso cada vez mais expressivo das
cores, também consideradas como elemento natural, mostram uma arte e um momento
histórico no qual a natureza ganha protagonismo, apreciação e valor estético. Assim,
procura-se aqui, a partir da análise dos vitrais em questão e captação dos elementos
naturais que o compõem, ressaltar o valor emotivo que o meio ambiente ganha na arte,
suas ressignificações e expressões na composição do imaginário e da memória do
período.
Palavras-chave: Vitrais; Natureza; Memória.

Lucas Lourenço da Silva (UNISA)
Orientadora: Profa. Dra. Adriana Anselmi Ramazzina
Graduado
lucas.lourenco1995@gmail.com
TEMPLÁRIOS MÁRTIRES OU HEREGES? O CONFLITO DE PODERES NO MEDIEVO.
Resumo: Em 1291 com a queda de São João de Acre, último reduto cristão na Terra
Santa, o prestígio e poder dos templários começou a declinar. No início do século XIV a
ordem do templo foi duramente difamada pelo rei da França e seus ministros, tendo
sido acusada de diversos crimes como sodomia, negação a Cristo, bruxaria, adoração ao
demônio entre outros. Dessa forma aqueles que eram vistos como mártires se tornam
hereges. A partir desse momento Filipe IV e Clemente V começam uma verdadeira
disputa pelo direito de julgar a ordem. Entender o processo de supressão da ordem do
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Templo que ocorreu em 1307 – 1312, verificar qual a influência do embate entre o
poder secular e o religioso no processo de supressão da ordem do templo, analisar os
crimes imputados contra os templários e verificar se os mesmos se sustentam são os
objetivos que norteiam a pesquisa.
A metodologia a ser usada nessa pesquisa consiste em analisar as relações de
poder que atuaram na supressão dos templários, a partir da historiografia do tema e
das fontes textuais de época, como a bula papal Vox in excelso, Ordem para as prisões
(14 Setembro de 1307), entre outras, todos as fontes foram retiradas do livro The
templars de organização de Malcolm Barber e Keith Bate
Palavras-chave: Templários; Conflito; Julgamento.

Maria Eduarda Capellini (UNICAMP)
Orientadora: Profa. Dra. Néri de Barros Almeida
Mestranda
eduardacapellini@gmail.com
A HISTORIA PONTIFICALIS DE JOÃO DE SALISBURY: UMA ANÁLISE DA ESCRITA DA HISTÓRIA
(SÉCULO XII).
Resumo: A presente pesquisa tem como intenção analisar a obra de João de Salisbury,
Historia Pontificalis, à luz do que a historiografia entende como um texto de história
composto na Idade Média, em especial no século XII. O autor ao iniciar a narrativa
expõe que teria a pretensão de narrar os acontecimentos que tiveram lugar no
momento em que esteve presente junto a cúria papal, assim sendo, a obra trata a
respeito dos anos de 1148 a 1152. O texto apresenta as ações do papa, Eugênio III, por
isso, teria recebido o adjetivo de pontificalis, mas também de outros personagens que
seriam importantes para o autor, como, Teobaldo, arcebispo de Canterbury, Bernardo
de Claraval e Gilberto de Poitiers. O objetivo da pesquisa é tentar compreender quais
elementos formariam um texto de história na Idade Média e se esses podem ser
encontrados na narrativa de João de Salisbury. Tem-se como hipótese que mesmo em
se tratando de um fragmento, o único manuscrito que temos conhecimento trata-se de
um fragmento do século XIII, que teve sua autoria reconhecida apenas no século XIX, e
apresentando particularidades na composição do texto, o autor também teria seguido
uma metodologia que colocaria a narrativa na tradição dos escritos históricos
medievais, como a apresentação de um prólogo, no qual, explica o objetivo que
pretendia alcançar ao escrever um texto de história e em que esse seria útil, além de
apresentar quais seriam as fontes utilizadas e o recorte escolhido para compor a obra.

Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto (USP)
Orientador: Prof. Dr. José Jobson de Andrade Arruda
Doutoranda
isabelcastro7@hotmail.com
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LEWIS MUMFORD E A CIDADE BARROCA
Resumo: Este trabalho pretende trazer ao debate as contribuições de Lewis Mumford
para o os estudos sobre o Medievo, tendo em vista que o mesmo tem sido muito
referenciado entre arquitetos, urbanistas e geógrafos, sobretudo por ter sido
considerado um dos maiores urbanistas do século XX, mas pouco explorado à altura de
seu legado para o campo da historiografia. O fato de o autor ter dedicado a maior parte
dos seus escritos à cidade e à vida urbana em todas as épocas, especialmente no que diz
respeito à Idade Média, torna imprescindível a análise acurada da sua importância aos
estudos sobre o período em destaque neste I Encontro Internacional LEME/UNIFESP
"Modos de circulação e transferências culturais na Europa do Medievo. Antes mesmo
de Jacques Le Goff em uma das suas obras indispensáveis para a compreensão amiúde
dos tempos medievais, Para uma Longa Idade Média (1977), o estudioso norteamericano, pelos idos de 1938, em A Cultura das Cidades, já questionava o que chamou
de mito medieval do atraso e das trevas construído pelos Humanistas do Renascimento,
como também por muitos dos artífices do Iluminismo. Outra contribuição que merece
destaque na obra de Mumford é o alargamento do que o mesmo denominou “conceito
do barroco” para entender o funcionamento da cidade moderna no Ocidente,
especialmente no século XVII. Embora, hoje, já tenhamos como certa a compreensão
do Barroco a partir de um olhar que não o restrinja apenas a um estilo arquitetônico, à
época em que o mesmo fez a afirmação não parecia consenso.
Palavras-chave: Lewis Mumford; Historiografia; Cidade Barroca.

Maria Luiza Zanatta de Souza (UNIFESP - PNPD CAPES)
Supervisor: Prof. Dr. Cássio da Silva Fernandes
Pós-doutoranda
mlzanatta7@gmail.com
CONSIDERAÇÕES SOBRE UM SÃO MARCOS DO MASP.
Resumo: A pesquisa se refere a um estudo inicial da obra intitulada São Marcos
doada ao MASP pelo então diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo Sr. Emanoel
Araújo, em abril de 1997. O trabalho foi inicialmente atribuído a um artista italiano
(provavelmente toscano), datado do final do século XV ou início do século XVI. E
apesar do delicado estado de conservação, desta tempera sobre pergaminho, verifica-se
a presença de uma figura masculina de meia idade, retratada em meio corpo, calva e
com barba comprida, que corresponde a iconografia de São Marcos evangelista. O
apóstolo foi apresentado com um livro na mão esquerda, tendo na mão direita uma
pena, como se tivesse acabado de redigir o evangelho. No interior do livro lê-se a
inscrição “PAX”. Na parte inferior à direita da figura aparece a cara de um leão. Na
ocasião do recebimento da peça levantou-se a hipótese de que o folio poderia ter sido
concebido para decorar um manuscrito do Novo Testamento (Marques: 1997). Sendo
um dos setenta discípulos enviados por Jesus para difundir o Cristianismo na Judéia,
Marcos pregou o Evangelho na ilha de Chipre, no Egito e nos países vizinhos, partindo
para a cidade de Alexandria em 43 d.C., onde trabalhou por 19 anos, ali fundou a Igreja
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de Alexandria. Ele tornou-se o primeiro bispo de Alexandria, sendo considerado o
fundador do Cristianismo na África. Em 828 d.C. os mercadores de Veneza roubaram
suas relíquias em Alexandria, na época tomada pelos islâmicos, e as levaram para a
cidade de Veneza, onde uma basílica foi construída para guardá-las, a Basílica de São
Marcos.
Palavras-chave: São Marcos; MASP; Manuscrito.

Matheus Corassa da Silva (PPGA-UFES)
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Luiz Silveira da Costa
Mestrando
matheuscorassa@gmail.com
UMA NOVA LUZ NO GÓTICO: TENSÕES, CORPOS E SÍNTESES NA ARTE DE BERNAT MARTORELL (13901452)
Resumo: Bernat Martorell (1390-1452) foi um dos mais ilustres representantes da
pintura gótica catalã do século XV. Fruto de tempos controversos, marcados por um
panorama quase permanente de crises políticas e socioeconômicas, foi talvez quem
melhor realizou a síntese entre o substrato artístico local e as influências florentinas e
flamengas. Soube abrir-se à incidência desses novos postulados estéticos e canalizar as
tensões sociais vivenciadas em Barcelona para o sucesso de seus trabalhos. Nossa
intenção, neste trabalho, é lançar luzes sobre a trajetória desse artista, ainda pouco
explorada na literatura acadêmica e compreender a evolução de seu processo criativo
ao longo das fases que marcaram sua produção pictórica. Para tal, principiaremos com
a análise iconográfica baseada nos três níveis de interpretação propostos por Erwin
Panofsky (1892-1968) de três de seus retábulos que melhor as representam: o Retábulo
de São João Batista (c. 1425-1430), o Retábulo de São Jorge (c. 1435) e o Retábulo da
Transfiguração (c. 1447). Além dos aspectos simbólicos e formais (desenho, cores e
perspectiva) presentes em sua pintura, ressaltaremos a abordagem que o artista faz dos
corpos, sua gestualidade e expressões, segundo sua tendência cada vez mais naturalista.
Teoricamente, tais elementos nos conduzem a uma visão relativamente anacrônica,
conforme as reflexões de Georges Didi-Huberman (1953-): Martorell é um artista a
meio caminho entre as estéticas medieval e renascentista.
Palavras-chave: Gótico catalão; Bernat Martorell; Retábulos.

Mônica Regina Arteaga Rodrigues (UNIFESP)
Orientador: Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch
Iniciação Científica
monicamrar@hotmail.com
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A ICONOGRAFIA DO INFERNO NAS GRAVURAS ITALIANAS DO QUATTROCENTO
Resumo: A partir de meu projeto de iniciação científica, porta de entrada para a
produção acadêmica, a pesquisa aqui apresentada busca contribuir com o estudo do
processo de transferência e circulação imagética e cultural ocorrida na expansão da
técnica da gravura e consequente reprodução da imagem em larga escala, no período do
Quattrocento, na região conhecida hoje como Toscana, na Itália.
Mais precisamente por meio de uma análise iconográfica, cultural e sociológica
de três gravuras produzidas no período por artistas florentinos, que retratam visões do
Inferno. Duas imagens têm como inspiração o afresco do Inferno do Juízo Final do
Camposanto de Pisa, de Buonamico Buffalmaco, e são atribuídas a gravadores
anônimos florentinos, e a terceira imagem faz parte do livro Il Monte Sancto di Dio,
texto de autoria de Antonio de Siena, com gravuras atribuídas a Baccio Baldini,
produzidos no século XV, com inspiração na Divina Comédia, de Dante.
Para realizar a tarefa proposta, a bibliografia utilizada parte de dois caminhos.
É composta por catálogos de museus e coleções de gravuras italianas localizadas em
museus na França, Alemanha e Inglaterra. Neste grupo utilizo também a produção da
museóloga italiana Evelina Borea. Esse conjunto de obras é fundamental para o estudo
da materialidade do objeto e seu impacto na sociedade aqui apresentada.
Complementando as referências utilizadas, a segunda análise ocorrerá por
meio do estudo da iconografia da representação do Inferno e na transferência e
circulação de atributos e elementos artísticos que compunham tal representação na
época do Quattrocento italiano. Os autores de referência são: a professora Tamara
Quírico e os medievalistas Jacques Le Goff, Jerome Baschet.
Palavras chaves: Gravura; Inferno; Circulação.

Paula Ferreira Vermeersch (UNESP)
Docente
paulaha@fct.unesp.br
OS TRIUNFOS DE SÃO TOMÁS DE AQUINO- COMBATES PELA FÉ DO TRECENTO AO CINQUECENTO
Resumo: Por volta de 1340, o pintor pisano Francesco Traini (?-1365) apresentou,
para a Igreja de Santa Catarina de Alexandria de sua cidade, uma tela com um
interessante motivo iconográfico- O Triunfo de São Tomás de Aquino (1225-1274)
sobre os infiéis, mais especificamente, o filósofo árabe Averróis (1126-1198).
Circundado por uma corte celeste, mas também ao lado de Platão e Aristóteles, São
Tomás é mostrado, por Traini, entronado em glória eterna, segurando um manuscrito
de sua Suma Teológica. Não apenas o intelecto de Tomás vence as querelas, mas
sobretudo sua fé- e esse motivo iconográfico, iniciado na tela de Traini, será
reconfigurado por Andrea da Firenze (ativo entre 1343 e 1377), Benozzo Gozzoli
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(c.1421-1497), Filippino Lippi (1457-1504) e Francisco de Zurbarán (1598-1664). O
estudo tem por objetivo tentar estabelecer uma linha de desenvolvimento para esta
iconografia, a partir da tela de Traini e seus sucessores- as variantes de vestimentas e
atributos das personagens em cena, e a mudança de certas presenças ao longo desses
dois séculos- e como as formas nas telas se relacionam com o longo processo histórico
de afirmação política da Teologia do Doctor Angelicus, desde sua canonização, em
1323, até a proclamação de seu título de Doutor da Igreja, em 1568.
Palavras-chave: Iconografia Sacra; São Tomás de Aquino; Pintura Gótica e
Renascentista.

Paulo Christian Martins Marques da Cruz (UNIFESP)
Orientador: Prof. Dr. Fabiano Fernandes
Mestrando
paulo.mmc1@gmail.com
RECEPÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DA IDENTIDADE NORMANDA NA HISTORIA ANGLORUM DE
HENRY OF HUNTINGDON
Resumo: O historiador anglo-normando Henry de Huntingdon, autor da chamada
Historia Anglorum, é considerado pela historiografia como uma das mais vultosas
figuras do campo intelectual do Ocidente Medieval no século XII. Sua obra, copiada em
mais de uma centena de manuscritos sobreviventes, e bastante associada ao governo de
Henry I (1100-1135), atesta não apenas a popularidade desta narrativa, mas
principalmente o esforço deste autor em garantir a manutenção da identidade dos
conquistadores normandos e a legitimidade do poder dos reis normandos. Diante deste
problema, é nossa intenção analisar, em três estágios, como a ideia de gens
normannorum foi recebida, construída (ou mobilizada) e transmitida na última versão
da obra de Henry de Huntingdon, de c.1139, sobretudo em sua narrativa da Batalha de
Hastings. Acreditamos que mediante uma sólida formação e sensível proximidade do
corpus analisado em relação ao poder régio normando, a Historia Anglorum gozou de
sensível circulação na Inglaterra e no continente, garantindo assim, a manutênção da
identidade dos normandos a partir de elementos culturais importantes em relação aos
reis e povo normando. Por sua vez, tal esforço insere-se a nosso ver em um movimento
de continuidade na construção do chamado Mito Normando, bastante associado a
primeira geração de cronistas normandos pós Conquista Normanda da Inglaterra, em
1066.

Paulo Duarte Silva (UFRJ)
Professor Adjunto
pauloduartexxi@hotmail.com
PREGAÇÃO E OFÍCIO EPISCOPAL NO SÉCULO V: O CASO DE LEÃO DE ROMA (440-461)
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Resumo: Ao abordar os primeiros séculos medievais, a História do Papado costuma
elencar pontífices que, de modo gradual e consistente, teriam sobrevivido às trevas e à
barbárie, e lançado algumas das bases de funcionamento dos séculos seguintes. Neste
sentido, ladeado pelos casos de Dâmaso (366-384), Gelásio (492-496) e Gregório (590604), o bispado de Leão (440-461) costuma ser exaltado como prenúncio dos tempos
da Idade Média Central.
Tradicionalmente, Leão foi saudado por assumir os rumos da “Cidade Eterna”,
por sua intervenção frente às forças sitiantes hunas e por sua suposta liderança no
concílio “ecumênico” de Calcedônia (451). Tal imagem foi construída especialmente
pelo estudo do Liber Pontificalis e, sobretudo, de seu epistolário.
Nas últimas décadas, pesquisas que se voltaram aos sermões leoninos têm
contribuído para nuançar a perspectiva apologética de seu governo bispal. Inscrita
nestas premissas, em nossa apresentação examinamos os sermões de Leão divulgados
por ocasião de comemoração anual de sua elevação bispal. Com base na teoria de Pierre
Bourdieu e na análise de conteúdo, esperamos ampliar a reformulação da apologia
historiográfica referente ao Leão e, no limite, à História do Papado.
Esta pesquisa se insere no projeto de pesquisa “Pregação e Poder na Primeira
Idade Média: O papel do bispo e os inimigos da ecclesia nos sermões de Leão de Roma
(440-461), Cesário de Arles (502-543) e Martinho de Braga (550-580)” contemplado no
CNPq (Universal/2016).
Palavras-chave: Sermões; Episcopado; Leão de Roma.

Poliana de Oliveira Gomes (UFRGS)
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Kátia Maria Paim Pozzer
Graduanda
poliana.oliveira.gomes@gmail.com
ESTILOS REGIONAIS, IDENTIDADE VISUAL E INTERICONICIDADE – EVIDÊNCIAS DE
TRANSCULTURALIDADE NA ESCULTURA ANGLO-ESCANDINAVA
Resumo: Nas cruzes cristãs do início do séc. X ao início do séc. XI na Ilha de Man e
Cumbria encontramos imagens de Odin, Thor, Sigurd, bem como símbolos celtas – as
mais significativas estão localizadas em Kirk Andreas, em Man, e em Gosforth, na
Cumbria. Dentre este vasto corpus, a Cruz de Gosforth epitomiza a atmosfera
multicultural da região naquele tempo, quando diferentes culturas colidiram,
produzindo uma síntese cultural híbrida pouco documentada, mas bem preservada
nestes monumentos, testemunhos do processo de transculturação. A Cruz de Gosforth
está localizada no noroeste da Inglaterra, região que recebeu migrações HibernoNórdicas no século IX. Seu repertório iconográfico é resultado da tradição anglo-saxã e
de motivos oriundos de panteões diversos. Tal fusão evidencia a presença de
intericonicidade e uma intricada sobreposição de elementos das mitologias nórdica,
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celta e cristã. A “iconografia pagã de ideias cristãs” é um poderoso registro visual da
retórica utilizada na cristianização dos povos na região do mar Irlandês. A Província do
mar Irlandês compreendia uma ampla área e funcionou como um canal favorecendo a
circulação material, de saberes, narrativas, técnicas e imaginário. Este fenômeno,
aliado ao pensamento alegórico e sincrético, possibilitou a acomodação religiosa, o
surgimento de uma produção simbólica de iconografia polissêmica e estilos artísticos
regionais. Para compreender estas diversas camadas de significado, ora conflitantes,
ora complementares, precisamos adotar uma abordagem interdisciplinar, utilizando
arte, mitologia, fontes literárias, linguísticas e vestígios arqueológicos. Nossa análise irá
partir da identificação e interpretação destes motivos a níveis micro e macro dentro do
seu contexto espaço-temporal.
Palavras-chave: Escultura anglo-escandinava; Iconografia medieval; Mitologia.

Renata Cristina de Sousa Nascimento (UFG/UEG/ NEMED)
Doutora
renatacristinanasc@gmail.com
AS RELÍQUIAS CRISTÃS E A APROPRIAÇÃO SIMBÓLICA DO TERRITÓRIO.
Resumo: Descrição sintética do tema: Nesta comunicação temos a pretensão de
discutir o papel exercido pelas relíquias cristãs enquanto fatores de referência, tendo
função eficiente também na ocupação do espaço geográfico. Para tanto elencamos a
importância do Santo Lenho de Marmelar, relíquia simbólica, que contribuiu para
fomentar o prestígio da região do Alentejo, em um contexto complexo, de ocupação de
fronteiras.
Recorte espaço/ temporal: Portugal- Séculos XII e XIV
Metodologia/ Fontes: Para fundamentar a pesquisa serão utilizadas diversas
fontes que refletem a amplitude da ação da Relíquia do Marmelar em Portugal,
considerada um importante tesouro espiritual e político, fator de legitimidade e
prestígio para a Ordem do Hospital. Entre estas fontes pode-se citar: A Comenda de
Vera Cruz de Marmelar Corpus Documental (1258- 1640), o Livro dos Bens de D. João
de Portel- Cartulário do século XIII, Relação Histórica da Nobre Vila de Portel,
Subsídios para a História de Vera Cruz do Marmelar e o Agiológio Lusitano.
Objetivos/hipóteses: Discutir a popularidade devocional da adoração às
relíquias do Santo Lenho em Portugal durante a Idade Média, dando destaque ao
Lignum Crucis, existente em Marmelar, e, em que sentido, este propiciou a ocupação
demográfica e econômica da região.

Robson Victor da Silva Araujo (DINTER/USP/UFCG)
Doutorando
robson_univ@hotmail.com
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CAVALEIROS E REIS SERTANEJOS: A ESTRANHA AVENTURA DE SUASSUNA NO SERTÃO MEDIEVAL DA
PEDRA DO REINO
Resumo: Inúmeros aspectos medievais perpassam a obra de Ariano Suassuna aqui
analisada a partir de seu romance A Pedra do Reino. Eles decorrem em parte do
projeto estético do autor que é transpor para o ambiente culto a literatura popular do
Nordeste. Esta comunicação tem por objetivo realizar um diálogo entre cultura popular
e estudos medievais na obra citada apontando na recepção ibero-medieval o problema
da cultura oral e escrita e a construção de um “sertão medieval”, enquanto topos de
reminiscências ibéricas. Em consonância com suas fontes, o escritor adota um
arquétipo de romance vigente na cena europeia, sobretudo ibérica. Esta modalidade
permite colocar elementos da cultura popular como as bandeiras e brasões medievais
na construção de uma identidade nacional. A partir dessas ideias, percebemos o quanto
que Ariano fabrica um mundo simbólico com elementos medievais através da
apropriação e recepção do romanceiro popular, e considerando a Heráldica medieval
como uma arte popular. Nesse caso, Suassuna um leitor de textos populares ibéricos e
medievais, menciona-os pela voz de vários personagens na obra trabalhada. Desta
forma, pensar essas memórias através da obra em Ariano Suassuna torna essa noção
em algo fugidio, objeto de muitas polêmicas e contendas intelectuais. De tal modo que
as bandeiras de cavalaria, as armaduras esmaltadas, os brasões e os ferros de marcar
bois servem de rastros para problematizar o que para Ariano trata como invenção de
uma cultura popular legitima e singular.
Palavras-chave: Sertão; Medievo; Literatura.

Rodrigo Poreli Moura Bueno (UFT)
Professor Adjunto
rodrigoporeli@hotmail.com
O IMAGINÁRIO MEDIEVAL EM C.S. LEWIS: UM ESTUDO ACERCA DA OBRA “AS CRÔNICAS DE NÁRNIA”.
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar como se tece a presença de um
imaginário medieval no livro “As Crônicas de Nárnia” (1950-1956), de C.S. Lewis.
Destacamos que o conceito de imaginário é compreendido como conjunto das imagens
e relações de imagens que constitui o capital pensado do indivíduo, ou seja, o grande
denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento
humano. Compreende-se que a obra em questão deve ser examinada à luz da noção de
fantástico, que apresentando um caráter simbólico e não inventando nenhum novo
gênero literário ou histórico faz uso frequente de lendas antigas que são recriadas,
adquirindo novos significados e sugerindo outras interpretações, de acordo com um
contexto histórico. Assim, Lewis tenta emular um possível universo imaginativo da
Idade Média em suas narrativas ficcionais, por meio de uma alegoria, uma vez que
percebemos a transposição de elementos tipicamente medievais para o mundo
contemporâneo, tais como: códigos de honra e piedade dos cavaleiros, ideais de
lealdade, coragem e humildade entre os personagens. Há também a composição de
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uma mitologia medieval com a inserção de bestiários e seus animais falantes e de uma
cosmologia com implicações mágicas e maravilhosas. Além disso, considerando que
literatura e história possuem aspectos peculiares, procuramos ainda discutir questões
relacionadas à problemática da apropriação de seus textos por parte do investigador.
Palavras-chave: Medievalismo; História; Literatura.

Sara Hosana Oderdenge (USP)
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Cândido
Iniciação Científica
sara.oderdenge@usp.br
A CRISTIANIZAÇAO COMO FERRAMENTA POLITICA NA GESTA HAMMABURGENSIS ECCLESIAE
PONTIFICAM, DE ADAM DE BREMEN
Resumo: Na Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificam, Adam de Bremen narra a
história do Arcebispado de Hamburgo-Bremen entre os séculos VIII e XI, através da
sucessão de seus bispos e de suas missões cristianizadoras. Autor de uma das primeiras
fontes escritas sobre a Escandinávia do período medieval, ele faz um relato dos povos
escandinavos que os bispos de Hamburgo-Bremen buscavam converter, bem como da
geografia de seus territórios, os quais não conhecia pessoalmente, destacando as
relações dos nascentes reinos nórdicos com o cristianismo e com os reinos cristãos.
Escrita em um momento de conflito entre o Arcebispado e o Papado, a Gesta tinha
como objetivo assegurar os direitos político-institucionais da diocese, seu domínio
sobre as igrejas da Escandinávia e o controle da cristianização de seus povos,
ameaçados pela atuação de missionários ingleses. A obra constrói a imagem de
Hamburgo-Bremen como a grande missionária destinada a converter o Norte. O
objetivo desta pesquisa é analisar a narrativa do clérigo bremense, a fim de entender
como ele integrou à mesma as reivindicações políticas e institucionais de sua igreja.
Buscaremos mostrar de que forma a Gesta constitui um instrumento em defesa da
atividade de cristianização da Escandinávia empreendida pelo Arcebispado de
Hamburgo-Bremen. Uma das estratégias usadas por Adam foi a exaltação de reis
escandinavos que apoiavam a cristianização e o controle hamburgueses, denegrindo
aqueles que apoiavam o clero inglês. Um dos casos é sua descrição do rei norueguês
Olaf Tryggvason, batizado na Inglaterra e propagador do cristianismo, que é tratado
como apóstata, pagão e incentivador de magia.

Sarah Felisberto Pereira (UNIFESP)
Orientador: Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch
Iniciação Científica
sarahfelisbertopereira@hotmail.com
ENTS: O IMAGINÁRIO SOBRE ÁRVORES NA TERRA MÉDIA DE J. R. R. TOLKIEN
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Resumo: A presente pesquisa, ainda em fase inicial, se propõe a analisar o imaginário
sobre árvores e florestas que permeia a obra de J. R. R. Tolkien na construção dos
personagens denominados por “Ents”. Descritos principalmente no segundo volume da
trilogia O Senhor dos Anéis - As Duas Torres, os Ents, criaturas humanoides
semelhantes a árvores, são responsáveis pela proteção da floresta, sendo considerados
como “pastores de árvores”.
O interesse principal desta pesquisa é verificar as possíveis influências
medievais, quer literárias, quer visuais, na caracterização dos Ents por J. R. R. Tolkien
e como esse imaginário se configurou na produção visual da obra, posteriormente
adaptada ao cinema.
A pesquisa utiliza-se metodologicamente da análise da produção textual de J.
R. R. Tolkien em sua trilogia, principal fonte de análise, e demais textos
correlacionados à Terra Média. Além destes, faz-se uso também da análise de
produções relacionadas ao período medieval, visando encontrar as possíveis relações
deste sobre a obra do autor.
Entre os motivos que movem a pesquisa, destaca-se a grande popularidade
alcançada pela obra O Senhor dos Anéis, a qual por meio da fantasia, mitologicamente,
reinseriu imaginários comumente associados ao medievo. Justifica-se a relevância do
presente estudo ao se considerar o quanto a obra de J. R. R. Tolkien contribui no
enriquecimento de estudos sobre possíveis influências medievais na atualidade. Tal
relevância possibilita novas perspectivas de discussões e análises, dentre as quais, a que
norteia o interesse em questão: a presença de um possível neomedievalismo na obra.
Palavras-chave: J. R. R. Tolkien; Medievo; Neomedievalismo.

Victor Andrade Godoy (UNIFESP)
Orientadora: Profa. Dra. Rossana Pinheiro-Jones.
Mestrando
vandradegodoy@gmail.com
DE BISPO A SANTO? CIPRIANO DE CARTAGO COMO UM BISPO-MÁRTIR EXEMPLAR NA VITA CYPRIANI,
DE PÔNCIO
Resumo: Neste estudo, tivemos como fonte uma narrativa dedicada à vida e à morte
de Cipriano de Cartago, o qual se converteu à fé cristã em cerca de 246, elegeu-se bispo
por volta de 248-49, e coroou-se mártir em 258: a Vita Cypriani, que seu diácono,
Pôncio, compôs no final da década de 250 a fim de tornar santas ou exemplares sua
tumultuada vida como bispo e sua tardia morte como mártir. Inicialmente, e a partir do
aparato teórico-metodológico de M. Bakhtin, optamos por entender quais novos
sentidos foram dados por Pôncio a quais eventos para poder compor uma defesa de
Cipriano – acusado de ter fugido de Cartago no decorrer da implantação do édito de
Décio em 250-51 devido a um medo de se martirizar – e poder tecer um louvor à sua
vida e à sua morte para oferecer a coevos e pósteros a memória de um duplo exemplo
de bispo-mártir cuja imitação fosse capaz de levar a cristandade a uma mudança
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comportamental. Também refletimos acerca dos três elementos nos quais Pôncio
compôs a memória do duplo exemplo de bispo-mártir dado por Cipriano no decorrer de
sua vida e no momento de sua morte, a saber: suas lições acerca da unidade da Igreja,
seus atos de caridade, e seu martírio. Enfim, fizemos uma análise da mudança
comportamental que Pôncio tentou suscitar nos seus interlocutores a partir da imitação
de tais lições, atos, e morte. Para tanto, tivemos em mente e em mãos o corpus de
textos lidos por Pôncio para compor a Vita Cypriani, o qual contém cartas e sermões do
bispo-mártir, a Passio Perpetuae, e as Acta Cypriani.
Palavras-chave: Cipriano de Cartago; Vita Cypriani; Autoridade Bispal.

Vinicius Marino Carvalho (USP)
Orientadores: Prof. Dr. Marcelo Cândido da Silva e Prof. Dr. Peter Crooks (coorientador)
Doutorando
vin.maric@gmail.com
AGENT-BASED MODELING PARA O ESTUDO DE TRANSMISSÕES CULTURAIS NA IDADE MÉDIA.
Resumo: Transmissões culturais estão entre os temas mais populares do debate
historiográfico. Muitos das questões de estudo clássicas que cercam o período medieval
– de mecanismos de conversão à sustentação de hierarquias, passando pela
disseminação de práticas e formação de redes sociais – trazem, em sua essência,
problemas de transmissão. Não obstante, a capacidade de historiadores de explicar
estas dinâmicas é limitada. Modelos históricos sistêmicos, que visam a explicar a ação
de agentes mediante sua inserção em grupos identitários, sofrem amiúde de baixo
poder de previsão. Estudos de caso, conquanto úteis para elucidar mecanismos
específicos, nem sempre trazem conclusões generalizáveis. Essa comunicação ter por
um objetivo apresentar uma técnica de pesquisa capaz de contornar alguns destes
dilemas metodológicos: agent-based modeling. Gênero de simulação computacional
vinculado à análise de sistemas complexos, o agent-based modeling é capaz de
articular hipóteses sobre o comportamento de atores históricos no nível local e traçar
caminhos mediante os quais eles resultam em efeitos sistêmicos. Em razão de sua
versatilidade, o método tem ganhado aceitação em disciplinas como a economia,
antropologia, sociologia e arqueologia. Na história, a técnica já legou exemplos
promissores de modelos voltados à transmissão e transformação cultural.
Palavras-chave: Agente-based modeling; Humanidades digitais; História cultural.

Vitor Boldrini (UNICAMP/FAPESP)
Orientadora: Profa. Dra. Néri de Barros Almeida
Iniciação Científica
v.mboldrini@gmail.com
PAZ E VIOLÊNCIA NA VIDA DE SÃO GERALDO DE AURILLAC (c. 930)
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Resumo: Entre o fim do século XIX e meados do XX, muitos estudos identificaram a
violência sem limites como semblante distintivo da época medieval. Tal ponto de vista
se apoiava, principalmente, na convicção de que em disputas ocorridas no seio da
aristocracia, não se encontrariam regulamentações jurídicas formalizadas. É nesse
panorama mais amplo que o século X recebeu a alcunha “século de ferro”, em que
vários historiadores associaram o final do Império Carolíngio com a decadência geral
da sociedade em múltiplos aspectos, dentre os quais a falência da autoridade pública e
a emergência de guerras contínuas em seus territórios.
A partir do final do século XX são estabelecidas outras interpretações. A
releitura de documentos e a descoberta de novos, amparados principalmente pelos
avanços da arqueologia, foram fatores fundamentais nessa mudança. Os historiadores
passam a adotar novas explicações que permitem questionar a historiografia
desenvolvida até então.
Atentos às novas descobertas e hipóteses, nosso principal objetivo na presente
pesquisa é compreender a natureza dos conflitos no século X. Partiremos do
pressuposto de que suas ocorrências e resoluções devem ser analisadas por chaves
interpretativas mais complexas do que o mero registro da violência generalizada. Na
realidade, é preciso considerar as articulações existentes nas lógicas conflituosas entre
paz e violência. Para tanto, utilizaremos a hagiografia escrita por Odon, por volta do
ano 930, a Vida Santa de Geraldo de Aurillac, marcada pela tensão entre violência
guerreira e santidade pacificadora.
Palavras-chave: Paz; Violência; Hagiografia.

40

