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APRESENTAÇÃO 
 

Temos enorme satisfação em apresentar o I Ciclo Internacional e II Ciclo 
Nacional do GTHA-RS & V Jornada de Estudos do GEMAM/UFSM, que neste ano de 
2018 tem como tema Corrupção, Crimes e Crises na Antiguidade. A temática em questão foi 
pensada a fim de reunir trabalhos de pesquisadores e estudantes no âmbito da Antiguidade, mas 
visando, da mesma forma, levantar debates sobre outros contextos, como o Medievo e a 
Contemporaneidade, a partir de um diálogo sobre antigos, modernos e suas diferenças. Diante 
disso, em um contexto político e econômico conturbado como o que estamos passando 
atualmente no Brasil, acreditamos ser esse um tema interessante e merecedor de reflexões no 
âmbito acadêmico.  

O evento foi organizado por uma pareceria entre o Grupo de Trabalho História Antiga 
da Associação Nacional de História, seção Rio Grande do Sul - ANPUH-RS com o Grupo de 
Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da UFSM – GEMAM/UFSM, além de envolver 
outros grupos e instituições que deram apoio ao mesmo. O evento contou com auxílio financeiro 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (agência do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC) e da UFSM.  

Este ciclo caracteriza-se como um momento para reavaliarmos toda a trajetória da 
História Antiga no Rio Grande do Sul desde a fundação do GTHA-RS, em 2000. Além disso, 
apresenta-se como um espaço para formularmos atividades interinstitucionais e interdisciplinares 
em parceria com a Graduação e com os Programas de Pós-Graduação em História e áreas afins, 
como Arqueologia, Literatura/Letras Clássicas, Artes e Filosofia, de diferentes instituições, em 
especial do Estado do Rio Grande do Sul, mas também em âmbito nacional e internacional.  

O presente Caderno de Programação e Resumos reúne os resumos referentes às 6 
Conferências em Mesas de Conferências, 10 Palestras em Mesas Redondas, 58 Apresentações de 
Comunicações coordenadas e 2 Minicursos. Todas as apresentações são resultado de pesquisas 
sérias e comprometidas, especialmente na área de História, mas também em áreas diferentes que 
envolvem os estudos a respeito das chamadas Antiguidade Clássica, Tardia e Oriental e do 
Mundo Medieval e Renascentista, uma vez que alunos e colegas dessa área foram chamados para 
se incluir nos debates, somando esforços para o desenvolvimento dos trabalhos aqui propostos. 

A comissão organizadora, docente e discente, agradece a presença de todas e todos e 
deseja uma boa estada na cidade de Santa Maria. Esperamos que o evento seja um momento 
profícuo de debates e que todas e todos tenham uma boa jornada de estudos. 

 
Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva 

Docente do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em História da 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

Coordenadora do GTHA-RS (gestão 2016-2018) e do GEMAM/UFSM 
 

Prof. Dr. Carlos Eduardo da Costa Campos 
Docente tutor da graduação de História do CEDERJ/Polo de Piraí – EAD/UNIRIO 

Secretário do GTHA-RS (gestão 2016-2018) e membro do GEMAM/UFSM 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

Dia 23/04 (segunda-feira) 
 
17:00-18:30: Inscrições e Credenciamento 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
18:30-19:00: Abertura – Direção do CCSH, Chefia do Departamento de História e Coordenação 
do evento.  
 
19:00-20:30: Mesa de Conferência de abertura – Coordenador: Prof. Dr. Carlos Eduardo da 
Costa Campos (CEDERJ) 
- Crisis, Decadencia y Degradación humana en Hesíodo.  Entre lo cósmico y lo a-cósmico – 
Profa. Dra. María Cecilia Colombani (Universidad de Morón, Argentina, Universidad Nacional 
de Mar del Plata. UBACyT UBA). 
 

Dia 24/04 (terça-feira) 
 

8:15-9:45: Minicursos 
Minicurso 1: Uma introdução à epigrafia: como reconhecer e pesquisar – Prof. Dr. Luis 
Fernando Telles D’Ajello (UFSC)  
Local: Sala 2165, prédio 74A.   
Minicurso 2: Debates sobre religião e política na Esparta Clássica – Prof. Me. Luis Filipe Bantim 
de Assumpção (PPGHC – UFRJ) 
Local: Sala 2374, prédio 74A.  
 
10:00-12:00: Mesas de comunicações 
Mesa 1: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
Mesa 2: Sala 2165, prédio 74A.  
Mesa 3: Sala 2374, prédio 74A.  
Mesa 4: Sala 2173, prédio 74A.  
 
14:30-15:00: Credenciamento 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
15:00-17:00: Mesa de Palestras I: Ascensões, quedas e crises no século III EC e as interações entre Ocidente e 
Oriente – Coordenador: Prof. Dr. Rafael da Costa Campos (UNIPAMPA) 
- A degradação moral e os crimes de Heliogábalo à ordem imperial romana. Barbaridade! O 
governo do imperador siríaco conforme seus detratores – Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva 
(UFSM), 
- Do milenário da fundação de Roma à perseguição de Décio contra os cristãos: a “crise” como 
chave de leitura – Prof. Dr. Moisés Antiqueira (UNIOESTE),  
- “Declínio e Queda do Império Persa”: as leis, a política e a crise do período sassânida – Prof. 
Dr. Otávio L. V. Pinto (UDESC). 
 
17:00-17:30: Coffee Break 
Local: Saguão ao lado do Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
17:30-18:00: Credenciamento 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
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18:00-20:00: Mesa de Conferências – Coordenadora: Profa. Dra. Carolina Kesser Barcellos Dias 
(UFPel) 
- Relações de parentesco e política: uma crise trágica – Prof. Dr. Jussemar Weiss (FURG),  
- Retórica e Antiguidade na argumentação jornalística gaúcha do início do século XIX – Prof. Dr. 
Anderson Zalewski Vargas (UFRGs). 
 
 

Dia 25/04 (quarta-feira) 
 

08:30-09:00: Credenciamento 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
09:00-10:30: Mesa de Palestras II: Crimes e disputas políticas entre a aristocracia romana e imperadores do 
Principado: Augusto e seu sucessor Tibério – Coordenador: Prof. Dr. Anderson Zalewski Vargas 
(UFRGs) 
- As medidas de Otávio Augusto contra os rivais da Batalha do Ácio e de Alexandria: clemência 
ou aniquilação? – Prof. Dr. Carlos Eduardo da Costa Campos (CEDERJ/P. Piraí – 
EAD/UNIRIO), 
- A breve ascensão de Sejano durante o governo de Tibério César Augusto (14-37 d.C.): 
elementos de uma crise de representatividade política durante o início do Principado Romano – 
Prof. Dr. Rafael da Costa Campos (UNIPAMPA/campus Jaguarão).  
 
10:30-12:00: Mesa de Palestras III: Desonestidade, enriquecimento, fé e esperança na Antiguidade Tardia  – 
Coordenador: Prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira (UFPel) 
- A “Idade de Ouro” promovida por Graciano nos Panegíricos de Quinto Aurélio Símaco 
Eusébio (séc. IV d.C.) – Profa. Dra. Janira Feliciano Pohlmann (UNESP/campus Franca),  
- Acusações de desonestidade e enriquecimento em nome da fé entre a Hibernia e a Britannia do 
século V: A Confessio de São Patrício, uma Apologia pro uita sua – Prof. Dr. Dominique Vieira 
Santos (FURB). 
 
15:00-17:00: Mesas de comunicações 
Mesa 5: Sala 2173, prédio 74A.  
Mesa 6: Sala 2374, prédio 74A. 
Mesa 7: Auditório do CCSH, prédio 74C.  
 
17:30-18:00: Credenciamento 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
18:00-20:00: Mesa de Conferências –  Coordenador: Prof. Dr. Jussemar Weiss (FURG) 
- Édipo e a memória da pólis: corrupção e tomada do poder – Prof. Dr. Francisco Marshall 
(UFRGs),  
- Assassinato de músicos: recorrência bibliográfica, tópica literária ou repetição de esquema 
iconográfico? – Prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira (UFPel). 
 

Dia 26/04 (quinta-feira) 
 

8:15-9:45: Minicursos 
Minicurso 1: Uma introdução à epigrafia: como reconhecer e pesquisar – Prof. Dr. Luis 
Fernando Telles D’Ajello (UFSC)  
Local: Sala 2165, prédio 74A. 
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Minicurso 2: Debates sobre religião e política na Esparta Clássica – Prof. Me. Luis Filipe Bantim 
de Assumpção (PPGHC – UFRJ) 
Local: Sala 2374, prédio 74A. 
 
10:00-12:00: Mesas de comunicações 
Mesa 8: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
Mesa 9: Sala 2165, prédio 74A.  
Mesa 10: Sala 2374, prédio 74A. 
Mesa 11: Sala 3332, prédio 74B. 
Mesa 12: Sala 2173, prédio 74A.  
 
14:30-15:00: Credenciamento 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
15:00-17:00: Mesa de Palestras IV: Crimes e crises na Grécia antiga nos testemunhos dos textos e da cultura 
material – Coordenador: Prof. Dr. Francisco Marshall (UFRGs) 
- Odisseu, a Guerra de Tróia e a crise da Honra – Profa. Dra. Paulina Nólibos (ULBRA),  
- “Crime em potinhos”: a violência que podemos ver na iconografia vascular grega – Profa. Dra. 
Carolina Kesser Barcellos Dias (UFPel),  
- Autor de um crime, autor de uma obra: duas variáveis da responsabilidade entre os gregos – 
Prof. Dr. Tiago Guterres (UFRGs). 
 
17:00-17:30: Coffee Break 
Local: Saguão ao lado do Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
17:30-18:00: Credenciamento 
Local: Auditório do CCSH, prédio 74C. 
 
18:00-20:00: Mesa de Conferência de encerramento – Coordenadora: Profa. Dra. Semíramis 
Corsi Silva (UFSM) 
- Guerra e Paz nas cartas do imperador Juliano escritas em Antioquia - 362/363 d.C. – Profa. 
Dra. Margarida Maria de Carvalho (UNESP/campus Franca – Bolsista de Produtividade do 
CNPq). 
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PROGRAMAÇÃO DAS MESAS DE COMUNICAÇÕES 

 
TERÇA-FEIRA 

DIA 24/04 
HORÁRIO: 10:00-12:00 h. 

 
MESA DE COMUNICAÇÕES 1: 
O latim, o grego e suas literaturas 

Local: Auditório do CCSH (Prédio 74C) 
Coordenadora: Profa. Dra. Leila Maraschin (UFSM) 

 
Corrupção da língua latina? Itinerário de um (pre)conceito sobre o vulgar 
Profa. Dra. Leila Maraschin 
Docente da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
A Esmirneida de Mimnermo 
Prof. Dr. Rafael Brunhara  
Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 
O sagrado permeado de interesses políticos: As Bacantes de Eurípides, os golpes 
oligárquicos e o poder estrangeiro em Atenas 
Profa. Dra. Dolores Puga Alves de Sousa 
Docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/campus Coxim) 
 
Um papel em crise? O poeta na sociedade romana do final do século I a.C. 
Profa. Ma. Camilla Ferreira Paulino da Silva 
Doutoranda em História – Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) 
Bolsista CAPES 
 
Os fragmentos de Corina 
Clara Mossry Sperb 
Graduanda em Letras/Português-Grego – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
Bolsista FAPERGS 
 

MESA DE COMUNICAÇÕES 2: 
 Entre escravos, escritores e hiperlinks: a Antiguidade e o Medievo no mundo 

contemporâneo 
Local: Sala 2165 (Prédio 74A) 

Coordenador: Prof. Dr. Dominique Vieira dos Santos (FURB) 
 
Alteridade e semelhança no Platão de Bruno Latour em Políticas da natureza 
Prof. Me. Diogo Quirim 
Doutorando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
Bolsista CAPES 

 
A recepção da Antiguidade nos discursos abolicionistas de Joaquim Nabuco 
Prof. Me. Rafael Vicente Kunst  
Mestre em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
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A representação do escravo romano: os munera (Gladiadores) e escravos segundo a 
linguagem cinematográfica 
Theo Rosito Machado 
Graduado em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Corrupção e Traição: a apropriação da História Romana pelo cinema Hollywoodiano, 
nos filmes Spartacus (1964), A queda do Império Romano (1968) e Pompeia (2014). 
Guilherme Müller Zabel  
Graduando em História – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 
 
Projeto Wikimedieval: um repositório confiável dos estudos de História Medieval e 
Renascentista para além dos portões da universidade 
Tiberius Cesar Galhardo de Vasconcellos 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 

MESA DE COMUNICAÇÕES 3: 
Cristianismos, Magia e Astrologia na África Romana (século II – V EC) 

Local: Sala 2374 (Prédio 74A) 
Coordenadora: Profa. Dra. Carolline da Silva Soares (UFES) 

 
O testemunho de Cipriano de Cartago acerca da crise do século III no norte da África 
Profa. Dra. Carolline da Silva Soares 
Pós-doutoranda em História Social das Relações Políticas – Universidade Federal do Espirito 
Santo (UFES) 
 
A esperança nos mistérios divinos: a atuação dos magos dos papiros mágicos como 
theioi andres (séc. III – V d.C.) 
Profa. Ma. Hariadne da Penha Soares 
Doutoranda em História – Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) 
Bolsista CAPES 
 
Astrologia e fronteiras culturais na Alexandria do Principado Romano: estratégias de 
legitimação do conhecimento astrológico em Ptolomeu e Vettius Valens (século II EC) 
Vinícius de Oliveira da Motta 
Mestrando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Bolsista CAPES 
 
Quando o próximo é o demônio: a alteridade cristã e seu processo de desclassificação e 
demonização do paganismo em Demolição dos mistérios e dos mitos gregos de 
Clemente de Alexandria (192-193 E.C.) 
Carolina Suriz 
Graduada em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 
As concepções de corpo e gênero na Passio Perpetuae et Felicitatis (203 EC): a palavra 
de uma mulher na Antiguidade 
Luiza Batú Rubin 
Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 

MESA DE COMUNICAÇÕES 4: 
Violência, Peste, Monstruosidades e Dominação na arte e nas narrativas medievais  

Local: Sala 2173 (Prédio 74A) 
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Coordenador: Prof. Me. Wendell dos Reis Veloso (UFRRJ) 
 
A migração dos monstros da Antiguidade ao Extremo Oriente e à África nos séculos 
finais da Idade Média 
Prof. Me. Fernando Ponzi Ferrari 
Doutorando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
Bolsista CAPES 
 
As expulsões dos judeus da cidade de Colônia segundo a Koelhoffsche Chronik (1499) 
Christian Arend Kremer 
Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
Bolsista CNPq 
 
A romantização da violência na historiografia: uma análise do relacionamento de Heloísa 
e Pedro Abelardo 
Gabrielle Marques 
Graduada em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 
Igreja e casamento, dominação e reconstrução: matrimônio como formulador social nos 
séculos XI e XII 
Jian Antônio dos Santos Fernandes 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
A peste negra: influência da epidemia nas fontes pictóricas sobre o Último julgamento na 
Península Itálica (1350-1550) 
Jordana Eccel Schio 
Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 

 
QUARTA-FEIRA 

DIA 25/04 
HORÁRIO: 15:00-17:00 h. 

 
MESA DE COMUNICAÇÕES 5: 

Imperadores, Militares e Oradores: a conquista territorial, a política e a manutenção do 
poder romano 

Local: Sala 2173 (Prédio 74A)  
Coordenador: Prof. Dr. Thiago Brandão Zardini (Faculdade Saberes) 

 
Noções gerais sobre a conquista e integração do Noroeste Hispânico 
Prof. Me. Thiago Tolfo 
Mestre em História – Universidade do Minho (U.M.) 
 
O primeiro silêncio do orador: entre o tirocinium e a temperantia 
Josué de Souza da Costa 
Graduando em História – Faculdade Saberes 
 
Dinheiro, oratória e habilidade militar: os recursos de poder nas biografias de César, 
Pompeu e Crasso no Vidas Paralelas, de Plutarco 
Tobias Droste Silva 
Graduando em História – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 
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Corrupção, tirania e “loucura”: revisando o Principado de Cômodo na documentação de 
Dião Cássio, Herodiano e na historiografia 
Pedro Vieira Marques de Oliveira 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 

MESA DE COMUNICAÇÕES 6: 
 Medievo e Neomedievalismo em fontes e narrativas historiográficas 

Local: Sala 2374 (Prédio 74A) 
Coordenador: Prof. Dr. Francisco de Paula Souza de Mendonça Júnior (UFSM) 

 
Interculturalidade sefarad em Al-Andaluz Medieval: saber religioso e filosófico de 
Maimônides (séc. XII) 
Tatiane Santos de Souza 
Mestranda em História – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
Bolsista CAPES 
 
“Um Leão em Forma de Rei”: A Fabricação do Herói Nacional Inglês e suas Variantes 
na Longuíssima Duração 
Mauricio da Cunha Albuquerque 
Mestrando em História – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
Bolsista CAPES 
 
Tomás de Celano, “hagiógrafo de profissão” – conflitos e disputas na escrita 
hagiográfica franciscana (1229-1247). 
Gustavo da Silva Gonçalves 
Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
Bolsista CAPES 
 
História britânica ou História inglesa? A narrativa historiográfica do Adventus na 
perspectiva de Beda e Gildas 
Kauê Junior Neckel 
Graduando em História – Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS/campus Chapecó) 
 
As ordens militares e a monarquia inglesa na terceira cruzada. Diferentes formas de 
cavalaria na construção de um exército (1188-1192) 
Alexandre Fernandes Alves 
Graduando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 

MESA DE COMUNICAÇÕES 7 
A Tragédia Grega como exercício da crítica na reconstrução da experiência humana 

Local: Auditório do CCSH (Prédio 74C) 
Coordenador: Profa. Dra. Dolores Puga Alves de Sousa (UFMS) 

  
Saber e Poder no Édipo Tirano 
Prof. Me. Matheus Barros da Silva 
Docente substituto da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
 
Crime e punição, deliberação e submissão: faces do feminino na tragédia 
Profa. Ma. Lisiana Lawson Terra da Silva 
Mestre em História – Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
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A crise da legitimidade: Creon e Hemon, a representação do conflito entre passado e 
presente na tragédia Antígone de Sofócles 
Prof. Me. Bruno Paniz Botelho 
Mestre em História – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
 
Navegando pelas águas trágicas de Medeia: a experiência humana e os limites sociais 
Darcylene Pereira Domingues 
Mestranda em História – Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
 
O luto feminino na Antígone de Sófocles: Ismene, Eurídice e Antígone 
Rodrigo de Miranda Pereira 
Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
Bolsista CNPq 

 
QUINTA-FEIRA 

26/04 
HORÁRIO: 10:00-12:00 h. 

 
MESA DE COMUNICAÇÕES 8: 

Elites, Corrupção e Crises na Antiguidade e as apropriações do mundo antigo 
Local: Auditório do CCSH (Prédio 74C) 

Coordenador: Prof. Dr. Luis Carlos dos Passos Martins (PUC-RS) 
 
 “Corrupção” e “traição”: tópicos da política romana e sua apropriação na leitura da 
realidade brasileira contemporânea 
Prof. Dr. Luis Carlos dos Passos Martins 
Docente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 
 
Elites locais, influências imperiais: Eumênio, Ausônio e as relações políticas nas Gálias 
do século IV d.C.   
Prof. Dr. Thiago Brandão Zardini 
Docente da Faculdade Saberes  
 
A crise de Esparta e a corrupção de seus valores políticos – um estudo de caso 
Prof. Me. Luis Filipe Bantim de Assumpção 
Doutorando em História Comparada – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Bolsista CAPES 
 
Poder e crimes na Roma imperial: a trajetória de Cossutiano Capito, advogado e corrupto 
(séc. I d.C.). 
Prof. Me. Cesar Luiz Jerce da Costa Junior 
Doutorando em História – Universidade Federal do Paraná (UFPr) 
Bolsista CNPq 

 
MESA DE COMUNICAÇÕES 9: 

Magia, Esoterismo e Religiosidade na Antiguidade e na Idade Média  
Local: Sala 2165 (Prédio 74A) 

Coordenadora: Profa. Ma. Hariadne da Penha Soares (UFES) 
 
Magia, justiça e vingança: aspectos do discurso jurídico em inscrições epigráficas 
Sarah Silva Tolfo 
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Mestranda em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
Bolsista CAPES 
 
Culto à deusa Kali: os thuggees da Índia 
João Gomes Braatz 
Graduando em História – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
 
Papiros Mágicos Gregos: apontamentos iniciais sobre a Coleção e possibilidades de 
estudo no Grande Papiro Mágico Parisino 
Giovana da Rosa Carlos 
Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
O esoterismo: historiografia e origens 
Ramiro Paim Trindade Junior 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Cavalos e Prisões: Análise de conjuro necromântico como prática herética na Baviera do 
século XV 
Jayme Rodrigues Krum  
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
 

MESA DE COMUNICAÇÕES 10: 
Homoerotismo, Gênero e Sexualidade na Antiguidade Clássica e Tardia 

Local: Sala 2374 (Prédio 74A) 
Coordenadora: Profa. Dra. Paulina Nólibos (ULBRA) 

 
Sexualidades, heresia e ortodoxia no discurso de Agostinho de Hipona em De Civitate 
Dei (século V) 
Prof. Me. Wendell dos Reis Veloso 
Doutorando em História – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
Bolsista CAPES 
 
A evolução do tema de Atalanta e Peleu na cerâmica ática sob a ótica de gênero 
Thirzá Amaral Berquó 
Mestranda em Artes Visuais – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 

 
Homoerotismo na Antiguidade Clássica: uma análise das práticas homoeróticas 
femininas na literatura romana 
Andriele Paiva da Silveira 
Graduanda em História – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA/campus Jaguarão) 
 
Sexo, Gênero e Humor na Roma do Principado: rindo da passividade e da efeminação 
masculina com os Epigrammata de Marcial 
Henrique Hamester Pause 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
A mitologia grega como instrumento de renovação do ensino de História Antiga e do 
trabalho com gênero em sala de aula 
Dandara Perlin Pereira 
Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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MESA DE COMUNICAÇÕES 11: 

Cristianismos, Identidades e Poder na Antiguidade Tardia 
Local: Sala 3332 (Prédio 74B) 

Coordenador: Prof. Dr. Otávio Luiz Vieira Pinto (UDESC) 
 
A instalação do cristianismo em Axum e seus usos políticos 
Vitor Cunha  
Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs)  
Bolsista CAPES 
 
Fronteiras e negociações entre a aristocracia galo-romana e os governantes bárbaros na 
obra de Sidônio Apolinário (século V EC) 
Gabriel Freitas Reis 
Mestrando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)  
Bolsista CAPES 
 
Minúcio Félix e a tradição da escrita clássica evidenciada no discurso apologético 
Marcela da Penha Coco  
Graduada em História – Faculdade Saberes 
 

Nas planícies do arco e do cavalo: uma análise dos Etnômios “Cita” e “Huno” nos 
Fragmentos de Prisco de Pânio  
Rodrigo dos Santos Oliveira  
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Construção e estabelecimento da imagem de Heráclio, o Imperador Bizantino (610-641) 
Guilherme Borges da Silva 
Graduando em História – Faculdade Saberes  
 
 

MESA DE COMUNICAÇÕES 12: 
Deuses, Poetas, Atores e Heróis no mundo antigo, medieval e renascentista 

Local: Sala 2173 (Prédio 74A) 
Coordenador: Prof. Me. Ivan Vieira Neto (PUC-GO)  

 
Arquivo, Eídōlon e Repertório: ecos da Guerra de Troia na Grécia Antiga 
Prof. Me. Ivan Vieira Neto 
Doutorando em Performances Culturais – Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Docente da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 
Túlio Carlos Borges Silva  
Mestrando em Performances Culturais – Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Bolsista FAPEG 
 
Herói Cantor 
Carlos Mauricio dos Santos Cabral 
Graduado em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 
A transmissão épica grega e sua influência sobre a tradição latina e os modelos narrativos 
hebraico-sumérios 
Kaio Barreiros 
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Graduando em História – Faculdade Saberes 
 
Pã, traços e representações iconográficas nos vasos áticos 
Edward Dutra dos Anjos 
Graduando em História – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
 
Teatro medieval: o desenvolvimento das representações do final da Antiguidade ao 
Renascimento 
Wladimir D’Ávila Uszacki 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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RESUMOS DAS CONFERÊNCIAS 

 
Retórica e Antiguidade na argumentação jornalística gaúcha do início do século XIX  

Prof. Dr. Anderson Zalewski Vargas 
Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 

 
Resumo: Ao contrário dos dias que correm - em que há um verdadeiro abismo temporal e intelectual 
entre a Antiguidade e a atualidade -, no Brasil, de uma forma geral, e no Rio Grande do Sul, de forma 
particular, a vitalidade da História Antiga no século XIX a fazia elemento onipresente nas obras literárias e 
de caráter variado, bem como na imprensa, espaço de discussão e instrumento de organização política. A 
exposição analisará algumas matérias de jornais sul-rio-grandenses daquele período com o propósito de 
demonstrar que a invocação da Antiguidade não era simples adorno, mas elemento substantivo da reflexão 
daqueles brasileiros sobre a realidade e o futuro de sua região e de seu país. 
 

Assassinato de músicos: recorrência bibliográfica, tópica literária ou  
repetição de esquema iconográfico? 

 Prof. Dr. Fábio Vergara Cerqueira  
Docente da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

 
Resumo: É recorrente nas fontes antigas que personagens de músicos, históricos ou lendários, encontrem 
fim trágico, como punição, como acidente ou como homicídio. As mortes acidentais podem ser até 
mesmo chistosas, como o poeta (Simônides) que morre dormindo à sombra, ao ficar engasgado com um 
fruto que cai em sua boca. Algumas mortes não se efetivam, como o citarista (Arion) que foge ao assalto 
ou o músico que é castigado “apenas” com a surdez (Tamiras). Alguns castigos levam à morte, como a 
execução de Mársias por Apolo. Algumas mortes se dão no exercício da profissão, como Linos, professor 
de Héracles, atacado por seu aluno durante a aula de música, outras, por vingança, como Egisto, 
assassinado por Orestes, enquanto tocava bárbitos, tema presente na iconografia de vasos áticos. A morte 
de Orfeu pelas mulheres trácias inaugura esquema iconográfico que se repente na iconografia de outras 
mortes de músicos (Linos, Egisto). Assim, a tragicidade da morte é uma recorrência na biografia de 
músicos e gera um esquema iconográfico reproduzido para narrar a morte de diferentes músicos. Nosso 
escopo, após sistematizar sob esta mesma perspectiva um conjunto de mortes (ou quase) de músicos, será 
propor uma reflexão sobre este tema – parafraseando Detienne, sobre as “maneiras trágicas” de matar um 
músico. 

 

Édipo e a memória da pólis: corrupção e tomada de poder 
Prof. Dr. Francisco Marshall  

Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 

Resumo: A obra máxima apresentada por Sófocles em Atenas mimetiza e representa a memória da pólis, 
e examina uma síndrome de fatores críticos, conspirando contra o soberano. O protagonista cedo percebe 
que seu poder está ameaçado e que pode haver conspiração golpista. Leremos o texto e seu lastro de 
referências para compreender a mecânica de articulações golpistas realizada no mundo grego e em suas 
herdades. 

 

Relações de parentesco e política: uma crise trágica 
Prof. Dr. Jussemar Weiss Gonçalves 

Docente da Universidade Federal de Rio Grande (FURG) 
 

Resumo: Como podemos notar as tragédias nos mostram cenas violentas entre famílias, mortes 
assassinatos, traições povoam o universo trágico de uma forma que nos leva a perguntar por que os 
autores aguçaram seu olhar sobre esta parte da vida dos gregos nesta época. O que se quer é ressaltar que 
a constituição da Pólis democrática se constitui a partir de uma luta entre duas formas de organizar a 
vivencia dos sujeitos. A cena trágica nos mostra em um contexto específico uma oposição antropológica, 
isto é, duas formas de se compreender do humano, que revelam os embates nos quais a cidade de Atenas 
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estava envolvida, na medida em que, se aprofundava o processo isonômico. A radicalização da isonomia 
em Atenas produz, certamente, como atestam os textos da época e como a tragédia mostra, um 
descontentamento radical que torna urgente a discussão das relações entre família e política, isto é, entre 
uma forma patriarcal, hierárquica, de organizar toda a experiência humana e, outra, que se constitui na 
exata medida em que se desprende das relações de parentesco. Essa crise de proporções imensas torna-se 
trágica, pois ela define outro tipo de humanidade sustentada a partir de uma outra construção de inserção 
social, tendo como referência uma nova dimensão da compreensão da ação humana. Que tipo de humano 
a constituição isonômica necessita? Que tipo de saberes são necessários à construção dessa nova 
humanidade?  E quais são a concepções de autoridade, de justiça que essa nova convivência precisa? O 
que, do passado, deve ser mantido ou rejeitado na elaboração dessa nova vida social. Édipo e sua 
reconhecida sabedoria que choca Tirésias, revela o quanto essa vida isonômica tinha que apreender com o 
passado. Até onde a nova autoridade sustentada no logos, pode esquecer totalmente a divindade na 
elaboração de uma nova moral. Na peça Agamênon a primeira da trilogia Orestéia, de Ésquilo a cidade 
aparece como cansada. Cansada das guerras aristocráticas, que a esvaziam de homens jovens.  Uma cidade 
fatigada dessa experiência patriarcal que compromete o futuro de todos em brigas familiares.  Uma cidade 
de velhos, cansados como a própria cidade, enfrenta uma rainha que busca vingança. Não, uma cidade não 
pode ficar à mercê desse tipo de autoridade. É preciso superar a experiência construída a partir das 
relações de parentesco, a partir da construção de novas formas de entender o humano e sua inserção 
social. Esta é a crise da qual trata a tragédia. 

 

Guerra e paz nas cartas do imperador Juliano escritas em Antioquia - 362/363 d.C. 
Profa. Dra. Margarida Maria de Carvalho  

Docente da Universidade Estadual Paulista (UNESP/campus Franca) 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2 

 
Resumo: A historiografia sobre o Imperador Juliano é abundante, sendo que o auge dessa produção se 
situou nos séculos XIX e XX. Embora a produção a seu respeito tenha diminuído no século presente, 
ainda é muito instigante pesquisar e falar a respeito de diversos assuntos que o cercam.  Tudo isso, porque 
o próprio deixou uma ampla documentação escrita pelo seu punho que, em sua maioria, chegou aos dias 
atuais. Libânio, sofista neoplatônico, amigo de Juliano, dizia que tal Príncipe vivia com os dedos 
manchados de tinta de tanto que escrevia em suas madrugadas. Sua documentação é muito variada 
incluindo discursos filosóficos, poemas e leis que nos demonstram um enorme potencial político, 
refletindo as ideias de sua época muito conturbada. Além disso, o legado do Imperador Juliano inclui, 
também, um grande número de cartas, através das quais ele desenvolveu vários tipos de temas, a saber: 
administrativos, legislativos, religiosos, bélicos, todos envolvidos por um caráter político e filosófico que 
formava um amálgama de preocupações e sentimentos expostos pelo autor.  Nessas missivas, destacam-se 
os problemas por ele encontrados na cidade de Antioquia. Famoso, igualmente, é o seu discurso Misopogon, 
no qual o Imperador relata os diversos conflitos que enfrentou com os antioquianos. Os momentos por 
ele passados nessa grande cidade síria, palco de treinamentos militares, precederam a sua morte na guerra 
contra os persas. Nesse trabalho de pesquisa, tenho como objetivo verificar, através da interpretação dos 
escritos mencionados, como o Imperador conciliou os conflitos delineados em Antioquia com a sua 
preparação bélica para atuar contra os persas. Tais elementos podem ser traduzidos nos sentimentos do 
próprio Juliano: sentimentos de vida relacionados à luta, força e combate; e pressentimentos da morte que 
envolvem a honra, a amizade e a paz. Destaco o ineditismo dessa avaliação, tendo em vista que até o 
momento, os problemas abordados pela historiografia se resumem na abordagem daqueles 
administrativos.  

 

Crisis, decadencia y degradación humana en Hesíodo: 
Entre lo cósmico y lo a-cósmico 

Profa. Dra. María Cecilia Colombani 
Docente da Universidad de Morón e da 

Universidad Nacional de Mar del Plata; UBACyT – UBA 

 
Resumo: El proyecto del presente trabajo consiste en relevar algunas marcas presentes en la descripción 
que Hesíodo efectúa de los hombres de la raza de plata y los de la raza de hierro para relevar las marcas de 
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la corrupción y la decadencia que marcan un tiempo de crisis. Elegimos esas razas porque la primera 
representa el inicio de la decadencia y la segunda la culminación. El mito de las edades, presente en 
Trabajos y Días, constituye el relato emblemático de la degradación humana, entendida en términos de 
corrupción, a partir de una raza áurea que se degrada progresivamente a causa de la soberanía de la hybris, 
factor determinante de la corrupción y la injusticia como notas dominantes y motores de la decadencia y 
del derrumbe antropológico; entendemos por corrupción la pérdida y el desconocimiento de valores y 
reglas, nómoi, que permiten la vida en comunidad. Nuestro propósito consiste en relevar algunas marcas 
identitarias de los hombres de la segunda y de la quinta estirpe a fin de pensar la configuración humana a 
partir de la pérdida de un tiempo pletórico de felicidad, que no parece transido por las huellas de la 
corrupción; tiempo y territorio de características excepcionales que se pierde, precisamente, a partir de la 
degradación referida, siendo estos segundos hombres los primeros en sentir el impacto de la pérdida. 
Instalarse en la segunda raza nos permite relevar cuál es su ethos, marcado, fundamentalmente, por el 
alejamiento de los dioses como garantes de la felicidad otrora experimentada. Es ese alejamiento lo que 
lleva a los hombres a experimentar una crisis de valores profunda, a partir del papel que la divinidad juega 
en el escenario de la obra de Hesíodo, último testigo de una palabra dedicada a la alabanza del personaje 
real. Este alejamiento constituye el hito fundacional de la corrupción entendida en los términos aludidos; 
el desconocimiento de los dioses vuelve la vida comunitaria a-cósmica, a partir de la distancia con ese 
fondo religioso que cohesiona la totalidad. Nos moveremos en el marco de ciertas imágenes que dan 
cuenta de la pérdida de luminosidad de aquella época dorada y el ingreso en una temporalidad marcada 
por la tenebrosidad de la crisis antropológica; pérdida que marca el comienzo de los dolores y los pesares 
que la propia condición de mortales y la progresiva degradación habrán de imponerles. El mito como logos 
explicativo y como relato paradigmático se sitúa en el corazón de la experiencia antropológica ya que relata 
las marcas de la vida de los hombres, transida por el dolor como tópico dominante; dolores, fatigas, 
aflicciones, pesares constituyen el repertorio de sentimientos que los hombres experimentan a partir de su 
“ser en el mundo” y de su “ser para la muerte”, así como su inevitable enfrentamiento con las “situaciones 
límites” que marcan su puesto en el kosmos; un universo fuertemente amenazado por la crisis y la 
decadencia antropológica. La corrupción de los hombres es, en este sentido, a-cósmica porque 
desestabiliza, de algún modo, el funcionamiento armonioso del kosmos como estructura organizada. 

 
 

_____________________________________ 
 

RESUMOS DAS PALESTRAS 
 

As medidas de Otávio Augusto contra os rivais da batalha do Ácio e de Alexandria:  
Clemência ou aniquilação? 

Prof. Dr. Carlos Eduardo da Costa Campos  
Docente tutor do CEDERJ/Polo de Piraí (EAD/ UNIRIO) 

 
Resumo: O estudo sobre os governantes e o pensamento político e social clássico é um poderoso 
instrumento de reflexão para os estudiosos contemporâneos, por possibilitar os alargamentos de visões 
sobre aspectos antropológicos e políticos do cenário atual. Nesse sentido, a história de Roma é repleta de 
personagens e líderes que nos propiciam diversas análises sobre as suas condutas e formas de agir 
politicamente, principalmente, no contexto de graves crises que poderiam arruinar a ordem social. Entre 
tais exemplos destacamos: Eneias, Rômulo, Numa, Cipião Africano, Júlio César e Augusto. Assim, 
demarcamos que o princeps Caio Júlio César Otaviano Augusto é um desses temas e personagens antigos 
que continuam a encantar e/ou a inquietar os estudantes e pesquisadores de todo o mundo.  Sobre os 
eventos políticos augustanos é intrigante como o foco historiográfico sobre o general romano Marco 
Antônio e a rainha egípcia Cleópatra VII acaba eclipsando outras formas de resistência ao seu poder. Os 
demais opositores e as conspirações posteriores contra Augusto, em muitos casos, são silenciados pelos 
feitos de Augusto, no Ácio. Esses pontos nos inquietam por haver outros cidadãos relevantes na dinâmica 
política de oposição a Otávio, assim, apesar da escassez de dados, ainda podem ser evidenciados no 
preenchimento de lacunas das análises históricas, ao invés de os relegarmos da memória política romana. 
Para tal empreitada foi necessário estudarmos as batalhas do Ácio e de Alexandria, pois elas foram 
essenciais para Otávio Augusto e a sua edificação do poder. A documentação literária demonstra que o 
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avanço do herdeiro de Júlio César no conflito produziu incertezas e gerou deserções daqueles que lutavam 
junto a M. Antônio e a rainha nilótica. Entretanto, como lidar com esses cidadãos? Punir ou perdoar 
exemplarmente? Desse modo, analisaremos as possíveis medidas adotadas por Otávio Augusto com 
personagens que eram seus opositores, tais como: Lúcio Semprônio Atratino, Caio Fonteio Capito e 
Marco Júnio Silano.  
 

“Crime em potinhos”:  
A violência que podemos ver na iconografia vascular grega 

Profa. Dra. Carolina Kesser Barcellos Dias 
 Pós-doutoranda em História da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
 

Resumo: Imagens violentas ou imagens de violência não são incomuns na iconografia de vasos gregos e 
de tradição grega. Cenas de perseguição, ataques, sequestro, sacrifício – animal ou humano – e assassinato 
são encontradas em parte significativa da iconografia entendida como pertencente às esferas da poesia 
épica e do teatro. Ainda assim, o ápice da violência, aquele momento em que ela é consumada, é muito 
pouco revelado. Nesta apresentação, observaremos uma seleção de cenas violentas representadas na 
produção cerâmica ática dos séculos VI a IV a. C., considerando as técnicas de decoração e convenções 
iconográficas na construção desta categoria de imagens, para refletirmos sobre o quanto nos é permitido 
visualizar da violência em cenas que se distanciam da ordem e do comedimento na sociedade grega. 

 

Acusações de desonestidade e enriquecimento em nome da fé entre a Hibernia e a 
Britannia do século V:  

A Confessio de São Patrício, uma Apologia pro uitasua 
Prof. Dr. Dominique Santos  

Docente da Universidade de Blumenau (FURB)  
 
Resumo: [São] Patrício, considerado hoje como o padroeiro da Irlanda, nasceu e viveu até a idade de 16 
anos na Britannia (Pós) Romana em algum momento entre a segunda metade do século IV e/ou início do 
V. Depois de ter sido escravo na Hibernia, conseguido fugir, mas decidido voltar para lá por conta própria 
para divulgar o cristianismo aos povos daquela Ilha, foi acusado, dentre outras coisas, de receber pequenos 
presentes de mulheres religiosas e cobrar tanto pela ordenação de clérigos quanto pelo batismo de fiéis. 
Para contrapor tais acusações, Patrício escreveu sua Confessio, uma Apologia pro vita sua. A palestra do Prof. 
Dr. Dominique Santos, da FURB - Universidade de Blumenau, analisa o contexto de produção deste 
documento e sua importância, bem como apresenta algumas reflexões sobre os principais temas nele 
abordados. 

 

A “idade de ouro” promovida por Graciano nos panegíricos de Quinto Aurélio Símaco 
Eusébio (séc. IV d.C.) 

Profa. Dra. Janira Feliciano Pohlmann  
Pós-doutoranda da Universidade Estadual Paulista (UNESP/campus Franca) 

Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
 

Resumo: Neste trabalho, analisamos a noção de “idade de ouro” elaborada em dois panegíricos do 
senador neoplatônico Quinto Aurélio Símaco Eusébio: Laudação ao augusto Graciano (de 369) e Por seu pai 
(de 376).Das Bucólicas de Virgílio a textos proclamados diante de uma plateia seleta do século IV, 
observamos que Símaco utilizou a imagem da “idade de ouro”para exaltar o governo do imperador das 
terras romano-ocidentais, Graciano. Uma estratégia que elaborou um governante ideal ajudou a legitimar o 
poder de Graciano, realçou suas ações e agenciou importantes vínculos políticos que sustentavam a 
utilidade da figura imperial. Examinamos, também, as relações estabelecidas entre este augusto e o senado 
de Roma em um momento em que a historiografia tradicional desconsidera o papel desta instituição 
devido à personalização do poder imperial e à autoridade crescente de líderes cristãos. É certo que o 
senado de Roma da IV centúria apresentava significativas diferenças com relação ao senado da época 
republicana. Todavia, esta instituição ainda era um dos pilares de autenticação do poder de império. Neste 
contexto, notamos que Graciano e os magistrados romanos se uniram para afastar o perigo de 
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movimentos entendidos como tiranos e manter uma ordem favorável a determinadas posições sócio-
políticas que os beneficiavam. A partir dos escritos de Símaco, verificamos as preocupações de um líder 
senatorial com o seu tempo - ressaltamos a apreensão causada com as perseguições aos senadores que 
ocorriam desde 370. Sem nos prender à convencional ideia de crise, tratamos, sim, de um período de 
conflitos, mas também de uma época esperança (spe), de uma “idade de ouro”, sob o ponto de vista de um 
homem público e integrado ao círculo de poder imperial. Contrastando elementos do passado e do 
presente, Símaco elogiou as atitudes de Graciano e agradeceu ao augusto por agir em favor do 
restabelecimento da paz. Segundo o antigo orador, Graciano auxiliara seu pai, Valentiniano I, nas batalhas 
contra os alamanos, devolveu direitos aos senadores e puniu com a morte a tirania de Maximino, então 
prefeito das Gálias (371-376) - e promotor de acusações contra os senadores. Para Símaco, estas ações que 
faziam de Graciano um imperador exemplar, afinal, mantinham o status quo da sociedade romana em que o 
orador exercia papel de liderança. Compreendemos que as atuações imperiais conservavam a ordem sócio-
política desejada por Símaco. Em contrapartida, o senador investia suas habilidades com as palavras 
(escritas e faladas) no louvor a Graciano e no fortalecimento da teoria política que alimentava a 
importância da figura augusta. Simultaneamente, estreitava seus vínculos com o poder imperial e 
consolidava a atuação da instituição senatorial em um cenário de múltiplos poderes. 

 

Do milenário da fundação de Roma à perseguição de Décio contra os cristãos:  
a “crise” como chave de leitura 

Prof. Dr. Moisés Antiqueira 
Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/campus Marechal Rondon) 

 
Resumo: O trabalho ora proposto lida com duas problemáticas que se relacionam entre si. A primeira 
delas diz respeito aos aspectos teórico-conceituais inerentes ao ofício do historiador. A perspectiva 
historiográfica da “crise do século III” e seu corolário decadentista têm sido, nas últimas décadas, 
oportunamente revistos e criticados por renomados pesquisadores que se dedicam aos estudos 
concernentes ao período da denominada Antiguidade Tardia. Compete questionar, no entanto, em que 
medida o abandono do conceito de crise deve ser tomado como uma condição sine qua non para a 
elaboração de narrativas historiográficas que lidam com o mundo imperial romano do século III. Julgo, 
antes, que se faz necessário empregá-lo de maneira precisa a fim de que o conceito possa configurar um 
instrumental válido. Desta forma, sugiro que observemos uma acepção de crise como “momento crítico 
ou decisivo” (de emprego corrente, aliás, entre antigos gregos e romanos (cf. Antiqueira, 2015)), como 
ferramenta adequada para o estudo de determinados processos históricos relativos ao Império romano do 
século III. Nestes termos, emerge a segunda questão para a qual nosso trabalho se volta. As celebrações 
referentes aos mil anos de fundação da cidade de Roma, nos anos de 247 e 248 – ou seja, sob o reinado de 
Filipe, o Árabe (244-249) –, caracterizaram-se pelo florescimento de inquietudes escatológicas entre certos 
setores da sociedade romana (vide, entre outros, MacMullen, 1966; Potter, 2004). Tal processo pode ser 
entendido, proponho, como crítico, auxiliando-nos na compreensão dos mecanismos adotados como 
resposta a ele. Com isto, busco sustentar a tese de que um acontecimento até então inaudito, qual seja, a 
perseguição às comunidades cristãs como fruto de uma iniciativa da corte imperial e de alcance geral, 
como ocorrido ao tempo de Décio (249-251), consistisse em uma reação a um contexto igualmente 
excepcional, para além das questões tangentes à legitimação do imperium exercido por Décio a partir da 
eliminação física de seu predecessor. 
 

“Declínio e Queda do Império Persa”:  
As leis, a política e a crise do período sassânida 

Prof. Dr. Otávio Luiz Vieira Pinto 
Docente substituto da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 
Resumo: O objetivo desta palestra será o de investigar – e apresentar ao público – as bases legais, 
políticas e administrativas do Império Persa durante o dito “período Sassânida” (224 – 651 EC), de forma 
a compreender como momentos de crise puderam se alojar no interior destas instituições, minando-as de 
tal forma que, no século VII, as recém-surgidas forças muçulmanas não enfrentaram quaisquer 
dificuldades em subjugar o Império Persa por completo. Norteando-se pelo documento conhecido como 
Mādayān ī HazārDādestān, o “Livro das Mil Jurisprudências” (uma compilação zoroastrista de decisões e 
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julgamentos datada provavelmente do século VI EC), torna-se perceptível que a preocupação legal dos 
sassânidas era voltada, eminentemente, para a posse e transmissão de terras. A atenção à posse de terras (e, 
consequentemente, às altas classes que tinham acesso a este tipo de bem) percorre os quase 500 anos do 
período Sassânida, muito provavelmente porque o poder político de Artaxes I (primeiro Xá sassânida) e 
seus sucessores foi baseado numa negociação de poder e autoridade entre um grande número de famílias e 
grupos aristocráticos de origem étnica plural: partos, persas, báctrios, sogdianos, etc. Acredita-se que a 
pulverização da governança persa entre facções variadas acarretou, paulatinamente, em uma crise política 
insustentável, abrindo caminho para a rápida anexação do Planalto Iraniano aos domínios dos califas 

“ortodoxos” Rāshidūn ( ُاِشَدة  Assim, em consonância com o tema geral do I Ciclo Internacional e .(اَْلِخََلفَةُ ٱلرَّ
II Ciclo Nacional do GTHA-RS & V Jornada de Estudos do GEMAM/UFSM (Corrupção, Crimes e 
Crises na Antiguidade), o foco da palestra será, naturalmente, os aspectos críticos e deletérios do período 
sassânida, ancorando-se numa explanação que irá apresentar os problemas e as crises político-
administrativas no longo espectro histórico da Pérsia Sassânida, indo da Antiguidade à Antiguidade Tardia. 
Ao final, espera-se que o público tenha, portanto, acesso ao panorama geral do “Declínio e Queda do 
Império Persa”, mas não apenas: espera-se, também, apresentar ao público formas de se trabalhar com 
temas menos comuns na historiografia brasileira, incluindo-se o debate de possíveis abordagens, de 
tipologias de documentação primária (neste caso específico, um livro de leis escrito em Médio Persa e 
baseado numa orientação ideológica religiosa zoroastrista) e realidades metodológicas que permeiam estes 
diferentes nichos de pesquisa. 
 

Odisseu, a Guerra de Tróia e a crise da honra 
Profa. Dra. Paulina Nólibos 

Docente da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 
 
Resumo: A guerra enquanto acontecimento histórico é, sem exceção, um momento de crise para a região 
que sofre o conflito, mas também coloca em xeque muitos dos valores assumidos coletivamente pelas 
populações envolvidas. A honra sempre foi uma noção ética cara aos gregos, e a literatura épica e trágica 
muitas vezes incidiu sobre casos em que ela foi questionada, e mesmo deixada de lado, apontando 
deliberadamente sua fragilidade. A Guerra de Tróia foi um tema reincidente em diferentes momentos de 
constituição do imaginário grego, e seus personagens tornaram-se espécies de ícones de comportamento, 
modelos ou anti-modelos, dependendo do caso. Em geral, os heróis primavam por manter a honra, pois 
era ela que garantia sua posição social, se estendendo pela linhagem, e, para isso, estavam sujeitos a graves 
sacrifícios. Odisseu, no entanto, é apresentado em numerosas situações como um homem que usou da 
mentira, do engano, da encenação para alcançar seus objetivos. O presente estudo aborda alguns dos 
episódios nos quais Odisseu, rei da ilha de Ítaca e braço direito de Agamemnon na condução da guerra, 
protagonizou situações de desonra. Primeiramente, ao tentar escapar da convocação para a guerra, quando 
Palamedes descobriu sua estratégia e selou com isso sua morte (posteriormente foi falsamente acusado de 
traição e morto por apedrejamento). No trajeto para Tróia Odisseu deu ordens para que um companheiro, 
Filoctetes, fosse abandonado numa ilha deserta por ter sido picado por uma cobra e sofrer dores horríveis 
com o ferimento; durante a guerra envolveu o filho de Aquiles numa manobra mentirosa para recuperar as 
armas de Herakles, em posse do mesmo Filoctetes, que foi reincorporado ao exército depois de 10 anos; 
foi o responsável pela ideia do cavalo de madeira, engodo que lhes garantiu a vitória, fruto de um embuste. 
Por fim, de volta à casa, matou numa emboscada todos os nobres que pressionavam sua esposa, Penélope, 
em Ítaca. Entre os gregos, Odisseu sem dúvida deveria ser reconhecido como modelo de sucesso pela 
astúcia, protegido pela própria deusa Atena, mas que tipo de modelo é esse, tão distante do ideal guerreiro 
da épica? Nas tragédias, seu discurso é monolítico, porém questionável, e personagens contestam sua 
forma de ação. Discutiremos aqui o conceito de honra, sua contextualização, e a ambiguidade moral de 
Odisseu como parte de seu caráter e, quem sabe, do próprio universo da crise, que não é apenas política, 
mas ética. 
 
 

A breve ascensão de Sejano durante o governo de Tibério César Augusto (14-37 d.C.): 
elementos de uma crise de representatividade política durante o início do Principado 

Romano 
Prof. Dr. Rafael da Costa Campos 
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Docente da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA/campus Jaguarão) 
 

Resumo: O objetivo de minha exposição será o de abordar a intensificação das disputas políticas internas 
à aristocracia senatorial romana durante os primeiros anos consecutivos ao afastamento do Imperador 
Tibério César Augusto para a ilha de Capri, mediante uma análise particular de Lúcio Aélio Sejano, 
prefeito da guarda pretoriana no período. A saída do Princeps da capital do Império e os cinco primeiros 
anos posteriores a esse acontecimento (26 a 31 d.C.) evidenciaram os sintomas de uma crise que se 
instalaria no seio das relações entre senadores e o Imperador. Uma vez que o Imperador Tibério deixou 
de se fazer presente tanto nos bastidores quanto no funcionamento regular das instituições públicas da 
capital imperial, observamos que sua ausência ampliou as disputas entre os membros da elite por 
favorecimento e ascensão política. A partir do governo de Augusto, as relações público-privadas e os 
liames de influência contraíram-se cada vez mais sob a figura do soberano, seu domicílio e sua corte. 
Bastante intricada, essa teia de relações teve também como expoente Lúcio Aélio Sejano, romano de 
linhagem equestre que, de modo similar a outros que adquiriram status em uma aristocracia reformada 
pelo fim do sistema político republicano, tornaram-se importantes homens de confiança do Princeps. De 
modo particularmente notável a partir do governo de Tibério (14 a 37 d.C.), membros da ordem equestre 
assumiram um papel político decisivo com o advento da guarda pretoriana, um destacamento militar 
inicialmente dedicado à proteção pessoal do Imperador. Mediante o redimensionamento de sua estrutura e 
funcionamento, Tibério César fez também com que Sejano, prefeito da guarda, se tornasse seu assessor 
direto e braço-direito, na medida em que este último se viu gradativamente isolado de interlocutores e 
conselheiros para a administração do Império. Após a saída de Tibério para Capri, Sejano tornou-se o 
principal porta-voz e intermediador do soberano a respeito dos assuntos imperiais. Entretanto, a gradual 
concessão de responsabilidades a este último e sua rápida promoção política logo fez com que este último 
se revelasse uma perniciosa interferência para a autoridade do Imperador. Assim, em minha exposição 
ponderarei que, junto do afastamento do Princeps da Cidade de Roma, Sejano foi um dos vetores do 
acirramento das disputas por poder durante o governo de Tibério, um agente que passou a abalar a 
soberania do Princeps, tendo influenciado no processo de sucessão imperial, nas ambições de senadores de 
e equestres, especialmente com o recrudescimento das acusações pela lei de traição à majestade imperial. 
Esses acontecimentos foram importantes, pois ocorreram em um momento em que o sistema político do 
Principado iniciava sua consolidação, a esfera de atuação de um Princeps estava em composição, e a 
presença do Imperador era condição necessária para sustentar o consenso sobre o seu próprio poder. 

 

A degradação moral e os crimes de Heliogábalo à ordem imperial romana.  
Barbaridade! 

O governo do imperador siríaco conforme seus detratores 
Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva  

Docente da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Auxílio Recém-doutor – ARD da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

(FAPERGS) 
 

Resumo: Heliogábalo foi um imperador da dinastia dos Severos e governou o Império Romano entre 218 
e 222 EC, tinha origens siríacas, era filho de pai e mãe sírios, nasceu e foi criado na Província romana da 
Síria até se tornar imperador romano com apenas catorze anos de idade. As representações deste 
imperador aparecem com forte carga negativa nos textos de seus contemporâneos, enfatizando o que era 
considerado como costumes bárbaros e uma degradação moral em relação aos costumes tradicionais 
romanos (mos maiorum). Assim, vemos que estes escritores consideraram o governo de Heliogábalo, sua 
política, sua religiosidade, suas vestimentas, suas características de gênero e seus usos dos prazeres como 
uma barbaridade. Diante desta observação, esta palestra; vinculada às pesquisas do projeto Barbaridade: 
identidades e alteridades em representações do outro por escritores romanos, desenvolvido com auxílio da FAPERGS; 
visa analisar aspectos da imagem de Heliogábalo ligados à sua identidade cultural refletida, 
especificamente, em suas práticas políticas e governamentais como imperador romano. Tais práticas foram 
consideradas criminosas aos olhos dos escritores que deixaram relatos sobre o jovem imperador, 
lembrando que o mesmo sofrerá, inclusive, a danação da memória (damnatio memoriae), após seu assassinato 
em 222, tendo seus retratos públicos apagados da memória e seus atos invalidados pelo seu sucessor, o 
imperador Severo Alexandre (222-235). Analisarei textos de Dião Cássio (História Romana), Filóstrato 
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(Vida de Apolônio de Tiana e Vidas dos sofistas) e Herodiano (História do Império Romano), escritores 
contemporâneos ao governo de Heliogábalo. Buscarei mostrar como tais escritores defenderam a 
existência de uma ordem imperial romana formada pelo reconhecimento de um espaço discursivo comum 
entre os grupos das elites do contexto do Principado, baseada, por sua vez, em elementos da construção 
de uma identidade cultural e moral que Heliogábalo, definitivamente, ultrapassou. Apresentarei, ainda, 
minha análise sobre como a visão destes três escritores refletem as posições particulares dos mesmos em 
relação ao governo imperial romano e ao papel dos imperadores. Cumpre, para isso, destacar que Dião 
Cássio era um membro da ordem senatorial e conselheiro imperial, tendo feito carreira como cônsul e 
governador de província durante a dinastia dos Severos. Filóstrato era um sofista ateniense e, 
possivelmente, foi ab epistulis durante o governo de Caracala (imperador antecessor de Heliogábalo). Já 
Herodiano foi um funcionário da burocracia imperial romana, provavelmente um liberto inserido nas 
estruturas de poder dos grupos das elites. Assim sendo, ainda que os três escritores apresentem uma visão 
como membros dos grupos das elites greco-romanas sobre a moral e a ordem imperial e sobre o que 
esperar de um bom imperador romano, cada um demonstra interesses conforme seus posicionamentos no 
jogo político-administrativo do Império Romano, o que mostrarei nesta apresentação cruzando a análise 
documental com informações sobre os escritores.  
 

Autor de um crime, autor de uma obra:  
duas variáveis da responsabilidade entre os gregos 

Prof. Dr. Tiago da Costa Guterres  
Pós-doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 

Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  
 

Resumo: Os gregos antigos viram surgir, entre os séculos VII e V a.C. - sobretudo no que se refere à 
Atenas -, uma nova concepção de mundo, que repercutiu na política e na sociedade como um todo. 
Numerosos exemplos podem ser apresentados para ilustrar esse novo momento, como o crime e tudo que 
o envolve. Houve um tempo em que os atos criminosos eram resolvidos no âmbito das relações entre as 
próprias famílias envolvidas. A cidade grega, no entanto, vai procurar deslocar para o seu seio esse 
problema até então de ordem particular, para repensá-lo enquanto uma prática que deve, a partir de agora, 
ser resolvida pela própria cidade, com seus tribunais e tudo o que diz respeito à noção de isonomia. A 
ideia de responsabilidade ganha novos contornos, que contrastam fortemente com os nossos. A Tragédia 
grega parece ser o gênero maior para a reflexão acerca do humano, das suas ações e dos limites da sua 
culpabilidade por um ato cometido. Tomando isso como ponto de partida, esta pesquisa pretende tratar 
de uma outra variável da responsabilidade, a saber, a do ponto de vista autoral na produção de uma obra 
tal como a dos poetas e - sobretudo - dos historiadores do século V a. C. Nascida provavelmente no 
mesmo impulso provocado pelo desenvolvimento da pólis acima mencionado, a noção de autor também 
tem sua história, e a aproximação entre a autoria de um crime e a autoria de uma obra não parece 
descabida. Uma dificuldade reside no fato de que essas duas atitudes não são de mesma ordem. Matar 
alguém não é o mesmo que escrever as Histórias ou a Guerra do Peloponeso. O autor não é um 
criminoso a priori. Qual a natureza dessa responsabilidade por parte do historiador? Se pensarmos a partir 
da resposta social a uma ação (que resulta na obra), talvez possamos compreender tal caso. Veremos que 
um autor pode ser punido, mas não exatamente - ou necessariamente - nos tribunais. Ainda não havia uma 
ideia de escritor engajado, e a ação do historiador consiste, primeiramente, em preservar as realizações 
humanas, os érga. Embora um trabalho sério, o papel por ele desempenhado ainda não é visto como 
“perigoso”, ao menos se comparado a um crime. Seu texto pode dizer respeito às ações, pode colocar em 
questão os atos humanos, mas sua atividade não parece ser pensada como a própria ação. Então que tipo 
de punição? Um castigo dos seus leitores (ou ouvintes) imediatos, ou um castigo dos seus leitores futuros? 
Quão perigosa pode ser esta atividade, ontem e hoje, a de expressar ideias e contar o passado? Eis algumas 
questões sobre as quais os antigos gregos podem nos ensinar a refletir. 
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RESUMOS DOS MINICURSOS 
 

Uma introdução à Epigrafia: como reconhecer e pesquisar 
Prof. Dr. Luis Fernando Telles D’Ajello 

Docente substituto da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 
Resumo: Este minicurso tem como objetivo auxiliar nos primeiros contatos com a pesquisa com 
epigrafia grega antiga. Assim, dois aspectos serão priorizados. Quais sejam: como identificar características 
importantes dentre os diferentes tipos de registros epigráficos e; como acessar estas fontes e comentários 
e pesquisas acerca das mesmas. Apesar de certa divisão entre epigrafistas e historiadores, certa simbiose 
entre estes dois tipos de pesquisadores é necessária para que fontes epigráficas se tornem de fato fontes na 
investigação sobre a antiguidade grega. É preciso reconhecer as competências de ambos profissionais em 
relação a estas fontes para compreender como se estabelecem as catalogações e definições dentre os 
registros epigráficos. O conhecimento de quais são os catálogos, museus e coleções mais utilizados e as 
publicações que padronizam estas fontes, ajuda a compreender as relações acima mencionadas e os 
conceitos e caracterizações que podem auxiliar nas buscas, investigações e estudos. Apesar desta miríade 
de novas informações necessárias para se debruçar na epigrafia grega antiga; a tendência à cooperação 
internacional dos estudos clássicos em geral, e da epigrafia em específico, associada aos desenvolvimentos 
nas áreas de digital humanities junto destas áreas; permite que um aluno inicie suas pesquisas em epigrafia 
com amplo acesso aos catálogos e comentários mais conhecidos e muitas vezes até mesmo a séries de 
fotos das inscrições que pretendem estudar, sempre acompanhadas de apparatus criticus. Por fim, neste 
minicurso, uma averiguação das informações presentes nos chamados apparatus criticus deve auxiliar na 
extração de informações previamente exploradas pelos epigrafistas e pelos comentadores de suas edições. 
Para os historiadores esta costuma ser a principal porta de acesso aos registros epigráficos e devem, 
portanto, ser bem compreendidos. Uma leitura de tais anotações sobre as fontes epigráficas informada 
pelo conhecimento dos trabalhos dos epigrafistas e historiadores e das relações entre esses trabalhos 
permite que a partir de uma ou duas inscrições já editadas se tornem o foco da pesquisa de uma 
dissertação. Longe de serem um trabalho final, tais edições, com seus apparatus criticus, se tornam a base 
para investigações historiográficas apoiadas na epigrafia. Um começo para o diálogo entre as fontes 
literárias e materiais, que podem desabrochar em pesquisas historiográficas com alto grau de crítica das 
fontes e de referências cruzadas. Em suma, reconhecer, pesquisar e criticar as fontes é a base de uma 
pesquisa historiográfica. Saber operar neste sentido com fontes epigráficas aumenta o leque de 
informações a serem investigadas e cotejadas. Fugir das perspectivas das fontes literárias permite expandir 
a percepção do mundo antigo. 
 

Debates sobre religião e política na Esparta Clássica 
Prof. Me. Luis Filipe Bantim de Assumpção 

Doutorando em História Comparada – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 
Resumo: Ao longo de grande parte do século XX a historiografia especializada relacionou as práticas 
culturais da polis de Esparta com o militarismo. Tal perspectiva se deve, em grande parte, aos escritos de 
Tucídides, os de Aristóteles e os de Plutarco que, em circunstâncias e com objetivos distintos, 
representaram os costumes espartanos como estritamente belicosos. Contudo, os avanços nas pesquisas 
históricas nos últimos vinte anos permitiram que grande parte desta visão fosse revista ao se considerar o 
lugar de fala dos autores citados e ao se cruzar tais indícios com os de outros pensadores da Antiguidade. 
Portanto, ao adotarmos um método de análise documental que nos levou a superar a leitura superficial dos 
indícios literários iremos lançar olhares singulares acerca da relação dos cidadãos de Esparta com o 
sagrado. Nesse caso, iremos nos dedicar em abordar a maneira como os esparciatas interagiam com os seus 
deuses, com ênfase a Apolo, Ártemis e Atena. Através do exposto, analisaremos a importância de Apolo 
para a consolidação dos valores político-institucionais de Esparta, concomitantemente a sua atuação junto 
a Ártemis como divindades responsáveis pela proteção do jovem em formação. Feito isso discorreremos 
sobre o papel de Atena como defensora da polis e dos guerreiros que partiam para o combate. Em suma, 
almejamos demonstrar que Esparta era uma polis singular como todas as outras, mantendo-se empenhada 
em corresponder às vontades divinas. 
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RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 
 

As ordens militares e a monarquia inglesa na terceira cruzada.  
Diferentes formas de cavalaria na construção de um exército (1188-1192) 

Alexandre Fernandes Alves 
Graduando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 

 
Resumo: Esta pesquisa foi originada partindo do meu interesse pela temática da cavalaria no medievo 
inglês. Minha trajetória neste assunto foi iniciada por intermédio de meu trabalho de conclusão de curso 
em História-Licenciatura intitulado: A CAVALARIA NOS CONTOS DA CANTUÁRIA: Possibilidades 
de leitura dos contos do Cavaleiro e do Escudeiro na obra de Geoffrey Chaucer. Dentro da perspectiva da 
cavalaria inglesa na Idade Média, é comum haver leitores que constroem suas conclusões acerca do tema 
por mediante a noção de um exército homogêneo, sendo este liderado por um líder em comum. Liderança 
podendo ser associada à um monarca ou à um comandante de notórias proezas militares. No entanto, a 
Terceira Cruzada (1188-1192) é um cenário no qual se demonstra a pluralidade na construção dos 
exércitos, estando presentes as monarquias inglesa e francesa, a ordem dos Templários e a dos 
Hospitalários. O recorte aqui proposto restringe-se ao caso inglês, no reinado de Ricardo I (1189-1199), 
em especial durante sua participação na Terceira Cruzada. Neste sentido, pretende-se analisar dois 
conjuntos de questões: um, que se refere especificamente à atuação do rei; outro, que se refere à atuação 
das duas ordens militares (Templários e Hospitalários). Seguindo por este viés a problemática de pesquisa 
é erigida, no que concerne a figura de Ricardo I, a partir dos seguintes questionamentos: por quê a 
participação de Ricardo I na atividade militar se distingue dos demais guerreiros? E de qual forma os 
privilégios usufruídos como sucessor de seu pai, Henrique II, influenciaram na construção de sua imagem 
como rei guerreiro? No que diz respeito à participação de Templários e Hospitalários, a pesquisa também 
proporciona espaço para as seguintes indagações: por quê Templários e Hospitalários se constituíam com 
formato semelhante no aspecto militar e com estrutura distinta no aspecto religioso? Como definiam 
modelos de conduta e recrutamento? E por quais motivos a inserção destas ordens na Terceira Cruzada 
vai de encontro a imagem de uma característica exclusivamente belicista? A partir desses dois blocos de 
questões, o cerne da pesquisa proposta é pensar que para entender o fenômeno da cavalaria inglesa no 
final do século XII é necessário compreender o entrelaçamento desses dois seguimentos: a monarquia e as 
ordens militares. A pesquisa, contendo seu enfoque e seus questionamentos, é norteada pelos Anais de 
Roger de Hoveden, com tradução de Henry T. Riley (1853) – onde estes constituem-se como os principais 
referenciais documentais. Estão inseridos nestes documentos o recorte cronológico escolhido para este 
trabalho de pesquisa e muitas das ações militares de Ricardo Coração de Leão no contexto da Terceira 
Cruzada. Estas são o foco de Roger de Hoveden, estando Templários e Hospitalários também 
mencionados; porém, em menor proporção em comparação ao monarca inglês. 
 

Homoerotismo na Antiguidade Clássica:  
uma análise das práticas homoeróticas femininas na literatura romana 

Andriele Paiva da Silveira 
Graduanda em História – Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA/campus Jaguarão) 

  
Resumo: O estudo se propõe a partir de fragmentos literários romanos analisar como os próprios agentes 
sociais (as mulheres) e a sociedade romana clássica enxergavam as relações homoeróticas femininas e suas 
formas de expressão através da literatura. As poucas fontes encontradas de mulheres na Roma Clássica 
foram de extrema importância para a compreensão das práticas homoeróticas femininas e seu pensamento 
acerca do tema, já que essas fontes não passaram por um discurso masculino. Porém, para além das fontes 
produzidas por elas próprias, as análises das fontes masculinas são necessárias para compreender como a 
sociedade da época enxergava essas relações, onde os estudos de gênero se constituem fundamental na 
análise histórica, já que são frutos de conflitos e repressões. E nessa relação de conflitos, além do gênero, a 
classe social também foi levada em conta na pesquisa, tendo em vista que era uma sociedade 
completamente estratificada e hierárquica. Para o estudo foram utilizadas duas fontes, uma de suposta 
autoria feminina deixada em um muro de Pompéia, e outra masculina deixada no escrito “Dois Amores” 
de Pseudo-Luciano. Ambas fogem do discurso hegemônico no qual as mulheres e principalmente as 
práticas homoeróticas femininas são retratadas na poesia latina clássica. As romanas, nos discursos, 
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estavam geralmente associadas as funções do lar e para a procriação, o que levou por muito tempo a 
subjugar a capacidade dessas mulheres em deixarem esse tipo de registro, já que somente os homens 
teriam acesso a esfera intelectual. A análise da fonte de suposta autoria feminina demonstra justamente 
que em Roma elas poderiam ser alfabetizadas e mesmo que em escala desproporcional, poderiam também 
deixar inscrições na parede, expressando até mesmo seus desejos mais íntimos, que servem como base 
hoje para trazer o protagonismo dessas mulheres na antiguidade. Além disso, os grafites deixados por 
essas mulheres revelam que as práticas homoeróticas femininas estavam presentes nas diversas classes 
sociais, inclusive as tidas como “subalternas”. O diálogo masculino usado como fonte revela as relações 
homoerótica femininas e a necessidade da tolerância ao amor entre mulheres, algo talvez impensável para 
a época. Ou seja, as relações homoeróticas femininas também estavam presentes dentro da aristocracia 
letrada, assim como nas classes mais populares. E apesar dos discursos da época, e inclusive a própria 
historiografia associar as mulheres à determinadas funções, as fontes mostram que foram capazes de fugir 
de uma ordem imposta, revelando seus desejos e sendo protagonistas de sua própria história. 
 

A crise da legitimidade:  
Creon e Hemon, a representação do conflito entre passado e presente na tragédia 

Antígone de Sofócles 
Prof. Me. Bruno Paniz Botelho 

Mestre em História – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
 
Resumo: Nesta pesquisa, busca-se compreender de que maneira Sófocles, em sua tragédia Antígone (442 
a. C.), faz uso das figuras míticas de Creon e Hemon para trazer ao palco do teatro a representação entre 
dois modelos de legitimidade e exercício do poder. Creon carrega em seu discurso um conjunto de valores 
e referências que o situam na atmosfera temporal do passado da cidade, na qual os reis divinos exerciam o 
poder de maneira centralizada e sem interferência de nenhuma "força pública", como os cidadãos de uma 
pólis. Sófocles faz uso de um grande repertório de linguagem e termos de autoridade para definir Creon, a 
saber: Ánax, Basileus, Tyrannos, Strategos, Nota-se que os três primeiros termos são colocados nas falas 
das personagens que dialogam com Creon e são utilizados para situar a imagem e o discurso de Creon em 
um tempo passado que contrasta com "momento presente" de encenação da tragédia Antígone, na Atenas 
de meados do séc. V a. C. O conflito entre as temporalidades e esferas de valores se manifesta e cristaliza-
se na maneira pela qual Sófocles constrói na fala do personagem de Hemon, filho de Creon, uma drástica 
oposição ao discurso de seu pai. Através de Hemon, Sófocles traz para a cena da tragédia Antígone um 
tipo de critica política que não reside no embate pessoal entre as personagens, mas pela contraposição e 
questionamento da autoridade de Creon através da figura de Hemon, que traz em seu discurso a "opinião 
dos cidadãos da polís", aos quais Creon sempre negou-se a dar ouvidos, e que possuem um julgamento 
sobre a ação de Antígone ao enterrar seu irmão Polinice. Através do conflito entre pai e filho, o líder do 
passado e o do presente (futuro), Sófocles expõe aos olhos da cidade a representação trágica de um 
conjunto de valores, símbolos e referências que oscilam entre esferas temporais e, neste movimento, o 
poeta é capaz de presentificar uma das dimensões das problemáticas políticas da pólis: o conflito entre 
cânones políticos tradicionais, que a cidade reconhece como parte de seu passado (e memória) e as novas 
formas de racionalidade e organização elaboradas pelo convívio na pólis Ateniense do séc. V a. C. 
 

Um papel em crise?  
O poeta na sociedade romana do final do século I a.C. 

Profa. Ma. Camilla Ferreira Paulino da Silva 
Doutoranda em História – Universidade Federal do Espirito Santo (UFES – CAPES) 

 
Resumo: Nessa comunicação analisaremos de que modo os poetas augustanos criaram uma imagem bem 
particular sobre si e seus pares por meio de seus escritos, num jogo metapoético que reforçava o ethos dos 
poetas ali caracterizados (levando em conta o gênero literário em que escreviam, mas também o que era 
ou não esperado de um romano ideal). Levando em consideração que o recorte temporal da investigação é 
especificamente o período da República tardia e início do Principado de Augusto, consideramos que esses 
poetas estavam buscando se posicionar frente às transformações político-sociais, reforçando e 
assegurando a importância de suas atuações no seio da elite romana. Em nossa análise, utilizaremos o 
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conceito de lugar social de Michel Pêcheaux, levando em consideração a diferença existente entre sujeito 
empírico e sujeito discursivo. 

 

Herói Cantor 
Carlos Mauricio dos Santos Cabral 

Graduado em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 

Resumo: O Presente trabalho tem como objetivo apresenta uma analise da relação entre o Herói e o 
Cantor grego nas obras épicas de Homero (Ilíada e Odisseia). Ao examinar os poemas (Ilíada e Odisseia) e 
fontes secundarias se nota a importância do cantor (aedo) e do canto para o mundo grego. A figura do 
herói é importante para compreender a sociedade grega, na qual Homero era protagonista, principal 
educador de várias gerações, especialmente de jovens aristocratas. Nos poemas de Homero a palavra para 
designar os heróis guerreiros era herós (Herói). Detinha esse título o homem que se destacava por sua 
coragem e honra, sendo um exemplo da virtude guerreira para os demais. O herói tem sua expressão 
maior quando possui a kléos (glória), com suas histórias se espalhando pelo mundo através das musas e dos 
aedos, chegando a esse patamar por meio de grandes feitos e se tornando memorável e, por conseguinte, 
“imortal”. A morte dos heróis pode ser comparada como o final de um ciclo de vida, o encerramento de 
um caminho por onde o herói trilha até chegar ao seu momento final e ser alçado à “imortalidade”. Este 
sendo um traço característico da nobreza, a procura da timé (honra) na morte, tendo um propósito pelo 
que se sacrificar. Na Ilíada, o aedo é citado poucas vezes, aparecendo apenas nos cantos onde estavam 
sendo realizados os funerais dos heróis mortos durante o conflito. Entretanto, na Odisseia, os aedos tinham 
relevância clara, sendo até Odisseu um cantor de suas façanhas. Foi utilizado para o desenvolvimento 
desta pesquisa a edição Ilíada Homero e Odisseia Homero, ambas publicadas pela editora Nova Fronteira no 
ano de 2015, sendo reeditada atualmente. Traduzida por Carlos Alberto Nunes, é considerada uma das 
melhores traduções dos poemas épicos, sempre com linguajar clássico e um vocabulário rico e variado da 
língua portuguesa, respeitando a métrica usada por Homero. Ao termino da analise das fontes primarias e 
fontes secundárias, se pode notar que a relação do cantor com o herói é mutua, pois o guerreiro tem sua 
glória cantada pelos aedos. No entanto os cantores também se beneficiam da kléos heroica, atribuindo para 
si também a fama de poder contar com detalhes a trajetória destes heróis em suas jornadas. 
 

Quando o próximo é o demônio:  
a alteridade cristã e seu processo de desclassificação e demonização do paganismo em 
demolição dos mistérios e dos mitos gregos de Clemente de Alexandria (192-193 E.C.) 

Carolina Suriz dos Santos 
Graduada em História - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 

 
Resumo: O avanço do Cristianismo durante a Antiguidade Tardia foi marcado por uma série de fatores 
culturais e políticos que possibilitaram o estabelecimento, e posteriormente, o monopólio religioso da 
cristandade no grande Império Romano. Dentre os elementos que impulsionaram em mais ou menos 
trezentos anos a expansão e influência política do discurso cristão no meio social pagão do Império foi o 
seu discurso de alteridade. A alteridade cristã, compreendida nesta pesquisa como um poderoso discurso 
de desclassificação e, consequentemente, demonização, de outros sistemas de crença vistos como 
adversários, se sustenta na formação de um grupo de intelectuais cristãos, a I Patrística, e suas 
manifestações acerca de uma moral a ser seguida e das concepções sobre o Mal. Para compreender como 
o paganismo helênico foi aos poucos ganhando uma conotação maléfica e incorporado no gênio cristão, a 
obra do século II E.C. “Exortação aos Gregos” de Clemente de Alexandria torna-se a fonte ideal para 
percebermos como discorre essa lógica de exclusão do mundo pagão helênico e conversão ao 
Cristianismo. O capítulo II da obra, foco principal do presente trabalho, “Demolição dos mitos e 
mistérios gregos”, é composto por trinta parágrafos recheados de caracterizações explicitas e depreciativas 
que são apresentadas de forma mordaz ao leitor após a “demolição” e deslegitimação dos mitos e 
mistérios gregos. Tais caracterizações desenvolveram um apelo para a elaboração de uma monografia.  
Afim de tentar entender este processo de desclassificação de uma religião pela outra, foi preciso analisar 
estes primeiros quatrocentos anos da Era Comum, onde temos a produção dos quatro evangelhos 
canônicos, a incorporação de uma tradição hebraica por parte dos cristãos, e o início desta política de 
exclusão social por meio de um discurso de alteridade e demonização de outras religiões. Somado a isto 
foi analisado também as discussões acerca da concepção do Mal e este grande tabu que era a ideia de 
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dualidade, da entidade divina do antigo e novo testamentos, assim como a ilustração de um grande 
inimigo em comum, Satã; assim como os principais teólogos da época, contemporâneos ou não de 
Clemente. A partir destas orientações foi possível então a análise da fonte propriamente dita, onde os 
elementos dos debates entre a camada intelectual cristã e pagã deste recorte temporal possibilitaram 
afirmar uma estrutura narrativa de desclassificação e demonização presentes na obra de Clemente. O 
paganismo greco-romano é então associado a entidade maligna cristã, Satã; que a partir de então não 
enquadra-se apenas como um reflexo humano imoral, mas é constituído também pelos costumes e 
tradições dos mistérios e mitos helênicos, que passam a representar tanto o infame, o hediondo, o 
maligno, o inimigo. 
 

O testemunho de Cipriano de Cartago acerca da crise do século III no Norte da África 
Profa. Dra. Carolline da Silva Soares 

Pós-doutoranda em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espirito Santo 
(UFES) 

 
Resumo: Nessa comunicação, o nosso objetivo é evidenciar o testemunho de Cipriano, bispo de Cartago 
entre os anos de 249 e 258, acerca do momento conturbado que ele vivenciou e que se insere no período 
denominado pela historiografia tradicional como uma época de crise no Império Romano. Cipriano 
escreveu no torvelinho das perseguições decretadas pelo poder imperial, em meados do século III, e 
concluiu, após a fragorosa derrota de Décio diante dos godos, em 251, que o fim do mundo estava 
próximo. O bispo compôs, no ano seguinte, um opúsculo intitulado Ad Demetrianum no qual, em tom de 
censura moral, descreveu os flagelos que fustigavam o Império à época, tais como os problemas 
econômicos – como o esgotamento das minas de prata e ouro e a queda na produção agrícola nos campos 
–, as investidas dos bárbaros, as calamidades – a fome e a seca –, além da proliferação das heresias, que 
dividiam a Ecclesia. Mediante estudos recentes sobre o século III, sabemos que o termo “crise” não é o 
mais apropriado para descrever os acontecimentos ocorridos nessa época. No entanto, as perseguições aos 
cristãos desencadeadas em meados desse século, nos levam a concluir que a Igreja experimentou uma crise 
interna que desembocou em acirradas disputas dentro da comunidade cartaginesa. 
 

Poder e crimes na Roma Imperial:  
a trajetória de Cossutiano Capito, advogado e corrupto (séc. I d.C.) 

Prof. Me. Cesar Luiz Jerce da Costa Junior 
Doutorando em História – Universidade Federal do Paraná (UFPr – CNPq) 

  
Resumo: O presente trabalho abordará a problemática da corrupção na antiguidade romana a partir da 
trajetória de um indivíduo que, segundo as fontes disponíveis, permitem a efetivação de um breve retrato, 
ainda que lacunoso: Cossutiano Capito, advogado e senador romano. A ascensão política de Capito 
tornou-se notória a partir do reinado de Cláudio, em 47 d.C., quando das discussões acerca da 
reintrodução da chamada Lex Cincia, que regulamentava, em Roma, os ganhos da atividade advocatícia. A 
partir de Nero, observamos seu nome ganhar ainda mais recorrência em inúmeras circunstâncias 
envolvendo extorsão, delação e outros procedimentos similares. A infâmia de Capito e sua relação com o 
poder e com as instituições romanas foram documentadas por várias fontes, particularmente em Tácito, 
Dio Cássio, Juvenal e Quintiliano. Destes autores, Tácito é quem nos fornece o perfil mais nítido de suas 
ações: além da polêmica envolvendo a Lex Cincia (Ann. XI, 6), Capito foi legado imperial na Cilícia e seus 
habitantes, posteriormente, o processaram por crime de concussão, por volta de 55 ou 56 d.C. (Ann. XIII, 
33). Juvenal não deixou de registrar, ironicamente, o papel de Capito e seus crimes enquanto um “pirata da 
Cilícia” (Juv. 8, 92-4). Durante o processo, os cilicenses receberam o apoio do senador e filósofo estoico 
Trasea Peto que, a partir daquele momento, tornou-se um dos mais destacados rivais de Capito, que 
acabou condenado e expulso do Senado. Contudo, seu retorno às fileiras senatoriais foi possível graças à 
influência de Ofrônio Tigelino, seu sogro e Prefeito do Pretório de Nero, a partir de 62 d.C. (Ann. XIV, 
48). O acesso às esferas mais altas do poder trouxe consigo, além do contato direto com o príncipe, novos 
rumos para sua carreira: Capito tornou-se delator em um momento particularmente crítico do principado 
neroniano, a reintrodução da lei de maiestas para punir opositores que, supostamente, atentassem contra o 
príncipe, seja por atos ou palavras. Capito, recorrendo a tal lei, acusou o pretor Antístio Sosiano de injuriar 
Nero em um banquete e, por tal acusação, o Senado condenou o pretor à pena de morte. Novamente, a 



31 
 

intervenção de Trasea Peto (que sistematicamente se opunha a Nero), ao pedir clemência ao acusado e ser 
ouvido pelos demais senadores, contrariou os interesses de Capito. Nesse sentido, o mecanismo de 
acusação por delação era uma atividade particularmente vantajosa para os delatores, pois a penalidade 
decretada ao acusado era acompanhada do confisco de parte de seus bens e revertidos em benefício do 
acusador.  Por fim, Capito conseguiu vingar-se de seu obstinado opositor, contando com a anuência de 
Nero. Peto foi formalmente acusado por Capito e, logo após, cometeu suicídio (Ann. XVI, 28-35). Capito 
angariou, ao fim do processo, a assombrosa quantia de cinco milhões de sestércios. Nesse sentido, as 
ações de Cossutiano Capito revelam os mecanismos de difusão da corrupção nos meios políticos romanos 
e como eles estavam, em maior ou menor grau, associados às vicissitudes do clientelismo e do próprio 
poder político durante o Principado.  
 

As expulsões dos judeus da cidade de Colônia segundo a Koelhoffsche Chronik (1499) 
Christian Arend Kremer 

Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs – CNPq) 
 

Resumo: O trabalho desenvolvido apropria-se de uma fonte oriunda de uma região que é pouco 
explorada na historiografia medieval brasileira, que é o caso do Sacro Império Romano-Germânico. Neste 
âmbito, analisa-se o eixo temático das expulsões dos judeus da cidade de Colônia a partir da observação da 
ocorrência destes episódios na crônica denominada Koelhoffsche Chronik (1499). Assim, a metodologia 
empregada recorre à análise tanto narratológica das fontes cronísticas desta cidade para a obtenção de 
resultados quanto de seu contexto de produção. O recorte proposto pretende observar as formas como 
cronista retrata os dois episódios da expulsão dos judeus de Colônia na fonte. Dentre as menções aos 
judeus na crônica analisada, duas delas chamam mais atenção, porque tratam de episódios de perda de 
liberdade deste grupo na cidade. A primeira dessas passagens refere-se ao período em que os judeus 
ficaram fora de Colônia durante 24 anos, compreendendo os anos de 1349 e 1373. A outra remete ao 
século XV, relatando o segundo expurgo, empreendido pelo Conselho da Cidade no ano de 1423. A partir 
disso, pode-se pensar que estas menções aos judeus na fonte levam em consideração as intencionalidades 
do autor e enfatizam os episódios narrados que dizem respeito à perda de liberdade e aos expurgos deste 
grupo da cidade. Elabora-se, portanto, considerações sobre as motivações e desdobramentos das 
expulsões dos judeus de Colônia a partir do que está exposto neste material cronístico. Com isso, tenta-se 
localizar o antijudaísmo difundido em diversos territórios, especificamente em uma das cidades mais 
significativas do Ocidente Medieval, a partir dos registros de um cronista anônimo do século XV. É 
recorrente no Ocidente Medieval temas antijudaicos e fontes que apresentem os judeus paulatinamente 
degradados, empobrecidos e culpabilizados por problemas como aumento de impostos e doenças, além da 
difusão de lendas e de estereótipos em relação a sua religião e cultura. Nesse sentido, os judeus 
enquadram-se como marginais na sociedade medieval, o que tem repercussões em Colônia e na 
Koelhoffsche Chronik, possibilitando assim compreender melhor diversas relações sociais e seus 
desdobramentos. Esta pesquisa entende que ao apresentar duas vezes contextos de expulsão dos judeus da 
cidade, a Crônica comprova a existência de hostilidades e de comportamentos antijudaicos na cidade em 
questão, culminando nestes episódios. 
 

Os fragmentos de Corina 
Clara Mossry Sperb 

Graduanda em Letras/Português-Grego – Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
(UFRGs – FAPERGS) 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a tradução e fazer um breve comentário aos 
fragmentos 654a col. I e col. III de Corina encontrados no papiro de Berlim 13284 de 1906, bem como 
introduzir as principais questões em torno desta poetisa. Serão apresentados testemunhos sobre Corina 
que atestam sua posição elevada como poeta na Antiguidade, de maneira a discutir a recepção de sua obra 
e refletir acerca da transmissão acidentada e bastante precária de seus versos. Também serão trabalhadas 
questões sobre a ocasião de performance da poesia de Corina: os possíveis significados que seus poemas 
poderiam ter para grupos diferentes de um mesmo público, um de homens e outro de mulheres. Por meio 
das traduções e dos comentários, pretende-se evidenciar as características principais de Corina, a saber: o 
uso de mitos epicórios; o dialeto beócio; a presença de narrativas com foco em heroínas; o público para o 
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qual essas canções teriam sido direcionadas e as circunstâncias de performance de ambos os fragmentos. 
Uma vez que se pretende observar a economia interna de cada poema e as tópicas que estes engendram, se 
torna pouco importante tratar ostensivamente de uma das questões mais debatidas e nunca solucionadas 
da lírica de Corina, a datação de seus poemas. Desse modo, no fragmento 654a col. i serão analisados os 
primeiros versos, que narram o mito do nascimento de Zeus: em sua versão do episódio, Corina dá voz a 
um personagem, o próprio monte Citéron personificado, que canta o momento em que Reia engana 
Cronos e salva o bebê Zeus de ser devorado pelo pai. Será mostrado, a partir da consideração dos mitos 
em torno dos personagens Citéron e Hélicon, representados no poema, o modo como Corina parece dar 
atenção a tradições regionais da beócia. O fragmento 654a col. iii, por sua vez, narra o rapto das filhas de 
Asopo pelos deuses e a reação do deus-rio ao acontecimento. Será analisado como, no final do fragmento, 
parecem haver diferenças entre a narrativa de Corina e as narrativas tradicionais do mesmo mito, e quais 
repercussões que a alteração da forma tradicional do mito trazem para a consideração da poética de 
Corina. Ao final, é feita uma análise do ritual em que estes dois fragmentos poderiam ter sido 
apresentados, o mito por trás do ritual e qual a relação dele com os fragmentos.  
 

A mitologia grega como instrumento de renovação do Ensino de História Antiga e do 
trabalho com gênero em sala de aula 

Dandara Perlin Pereira 
Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar o projeto de Trabalho de Conclusão de 
Graduação desenvolvido pela autora para a obtenção dos graus de licenciada e bacharel em História pela 
UFSM. O projeto consiste na criação de materiais didáticos voltados para o debate de questões de gênero 
nas turmas da Educação Básica, e inclui os resultados da pesquisa realizada no ano de 2017 com o apoio 
do Programa de Licenciaturas da UFSM - PROLICEN. Esse trabalhou se tratou da elaboração de um 
vídeo didático intitulado “A mulher grega mítica: ideal e realidade da mulher aristocrática”, disponível no 
YouTube e criado a partir das preferências de alunas/os do 6º ano do Ensino Fundamental e dos 
objetivos e dificuldades das professoras das turmas desta série, acompanhadas durante o desenvolvimento 
do projeto. No vídeo tratamos sobre os contrapontos entre os mitos gregos de Penélope e das Amazonas. 
Assim, buscamos superar as fronteiras entre os ambientes escolar e acadêmico, inserindo, no material 
didático elaborado, reflexões acadêmicas atuais sobre o valor dos mitos, a literatura e a história, o conceito 
de gênero e a importância desse debate em sala de aula. Em 2018, como um aprofundamento dos 
resultados da pesquisa anterior, pretendemos continuar o desenvolvimento dos trabalhos deste projeto, 
buscando agora a elaboração de um novo material para o trabalho com documentos históricos que, da 
mesma forma, possibilitem o debate de gênero na Antiguidade Clássica em sala de aula. Neste novo 
material pretendemos utilizar passagens sobre o mito das Amazonas das obras de Estrabão (Geografia) e 
Diodoro da Sicília (Biblioteca Histórica), escritores gregos do século I AEC, cruzando construções de gênero 
(masculino X feminino) e identidade (gregos X bárbaros).Para além do trabalho de campo realizado junto 
à Escola Dom Antônio Reis, de Faxinal do Soturno/RS, da utilização de fontes da Antiguidade e também 
dos livros didáticos utilizados pelas professoras, os referenciais teóricos consistem em autoras e autores 
como Joan Scott, Richard Miskolci, Fábio Lessa, Norberto Guarinello, Arturo Sanz, Luís Ernesto 
Barnabé, M. Auxiliadora Schmidt e Circe Bittencourt.  Os demais procedimentos e a metodologia de 
ambos os materiais, o já produzido e o que estamos iniciando a produção, serão detalhados na 
apresentação da comunicação. 
 

Navegando pelas águas trágicas de Medeia:  
a experiência humana e os limites sociais 

Darcylene Pereira Domingues 
Mestranda em História – Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

 
Resumo: O presente trabalho discorre a respeito da experiência humana e os limites sociais impostos ao 
gênero feminino representado e expresso na obra Medeia. Essa tragédia escrita pelo trágico Eurípides no 
ano de 431 a.C, é uma poesia que demonstra diferentes comportamentos femininos no teatro e que 
consequentemente evidencia as limitações sociais da mulher naquele período histórico assim como 
também as rupturas expressivas dentro do sistema da pólis. Para tal estudo enfatizamos a presença do Coro 
feminino personificação das mulheres moradoras da cidade portuária de Corinto, local onde a tragédia 
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mitologicamente acontece, e no outro extremo em cena, Medeia a princesa bárbara. Ambas personagens, 
individual e coletiva, caracterizam e personificam o papel social da mulher na Grécia clássica, em síntese, 
ser esposa e mãe além, é claro, de terem sido preparadas desde a infância para a subordinação e a 
autoridade masculina. Entretanto, após um conflito, manifestado no abandono da figura masculina do 
oikos, os posicionamentos são díspares o que nos caracteriza diferentes limites do humano, 
especificamente do feminino. Utilizamos as tragédias gregas na pesquisa como fonte histórica pois essas 
obras foram criadas na virada do século VI para o V a.C., mais precisamente na cidade de Atenas, além 
disso, entendemos a tragédia não é apenas uma forma de arte e sim como uma instituição social pois a 
cidade se faz teatro e representa diante do público a sua representação, o limite da experiência humana. 
Outro ponto, a se considerar é a característica educativa que essas peças possuíam dentro do sistema da 
cidade assegurando a sua manutenção e solidez. Desta forma, a leitura que realizamos na tragédia é através 
de uma perspectiva de gênero elucidando o discurso convencional digno de uma mulher grega e a fala 
verborrágica da personagem bárbara. Assim conseguimos distinguir a conduta do Coro de mulheres 
gregas e também da princesa Medeia, personagem principal da tragédia. Os diálogos entre o feminino são 
similares, se aproximam em diversos momentos pois o peso do desamparo masculino só pode ser sentida 
pelas mulheres, além disso Medeia delibera a respeito do seu passado árduo ao lado de Jasão, enfatizando 
as conquistas do herói argonauta graças a sua métis e seus conhecimentos com phármakos. Portanto, 
observamos em cena a presença de femininos discursivamente ativos, que enfatizam suas convicções e 
diversamente evidenciam os resultados de seus limites socialmente impostos pelo masculino dentro da 
pólis. 
 

Alteridade e semelhança no Platão de Bruno Latour em políticas da natureza 
Prof. Me. Diogo Jardim Quirim 

Doutorando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs – CAPES) 
 
Resumo: Bruno Latour, pensador francês conhecido pelos seus estudos sobre a ciência e a modernidade, 
publicou, em 1999, um livro intitulado Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Através do livro, 
mais especialmente no capítulo 1, o autor realiza uma leitura peculiar da alegoria da caverna platônica, 
narrada no início do Livro VII da República. Latour identifica na descrição do espaço interior e exterior da 
caverna uma analogia à futura separação para ele constituinte da modernidade entre natureza e cultura, um 
bicameralismo típico de sua “arquitetura” do mundo comum. Com isso, Platão seria uma espécie de 
moderno antes dos modernos que possibilitou o desenvolvimento de uma instância da natureza capaz de 
imobilizar a política, através de critérios de verdade, de realidade e de ciência. Esse mononaturalismo da 
alegoria e, posteriormente, dos modernos, em Latour, por oposição, cria um multiculturalismo característico 
por seus ruídos e desvios do real, típico dos habitantes interiores à caverna. Ainda, para ele, essa descrição 
do mundo social como repleto de seres falantes em excesso e discordantes entre si reflete um profundo 
desprezo pelo demos, que se constitui, aqui, como a antítese do filósofo, o ordenador do caos social graças 
ao seu conhecimento do real. A repetição da alegoria, segundo Latour, pelos modernos, com a sua 
arquitetura bicameral constituinte, elaboraria uma percepção do mundo comum em que a democracia seria 
impossível, dada uma determinada concepção de ciência e de política que não considera o demos como 
digno de fala. A interpretação latouriana da alegoria, para os historiadores, é questionável por vários 
motivos. Há elementos que não passariam em um “teste de anacronismo”, dispositivo tradicional da 
história para colocar as suas entidades naqueles que deveriam ser os seus devidos lugares. Entretanto, 
Latour parece ser sabedor do seu procedimento, tanto que, em outro livro, A esperança de Pandora, afirma 
que lerá Platão não como um helenista, mas como se este estivesse participando das contemporâneas 
polêmicas chamadas de science wars. Defensor de uma antropologia simétrica, que não hierarquize as 
distintas naturezas-culturas por critérios evolucionistas, e que se empenhe em pensar os modernos como 
apenas mais uma delas, sem dúvida o conceito de alteridade é crucial para as elaborações teóricas de 
Latour. Por que, então, ele não considera os textos platônicos e os antigos em sua própria alteridade? Que 
reflexões sobre o anacronismo e a alteridade na história em relação às representações da antiguidade no 
mundo contemporâneo a interpretação latouriana da alegoria da caverna pode nos trazer? 
 

O sagrado permeado de interesses políticos: as Bacantes de Eurípides, os golpes 
oligárquicos, e o poder estrangeiro em Atenas 

Profa. Dra. Dolores Puga Alves de Sousa 
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Docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/campus Coxim) 
 
Resumo: Nos estudos acadêmicos, o tema do teatro antigo está permeado de uma áurea idealizada do 
sagrado, de uma perspectiva estruturalista e de coesão social advinda de pesquisas tradicionais da 
historiografia que priorizam o estudo do rito e do mito sem aprofundamento nos conflitos dos sujeitos 
históricos envolvidos nas produções artísticas. Perde-se a riqueza de análise das poesias teatrais também 
como resultado de um conjunto de interesses políticos em disputa no financiamento dos mesmos, levados 
a público em espetáculos dos antigos festivais. Nesse sentido, essa comunicação tem como objetivo 
propor um olhar alternativo de investigação acerca do teatro clássico de Atenas de finais do século V, 
momento de ebulição de golpes oligárquicos, crise ateniense, e desfecho dos conflitos do Peloponeso. A 
natureza da linguagem de As Bacantes (Bakxai), de Eurípides, apresentada na Grande Dionísia de 405 a.C., 
se caracteriza por um texto dramático questionador. Possui traços da discussão religiosa de Tebas e o 
império Persa conflito entre o rei Penteu e Dioniso, focando, sobretudo, nos rituais estrangeiros e nas 
atitudes das mulheres em transe. A linguagem se propõe como denúncia. Trabalha, em sua textualidade, o 
espaço de Atenas de fins do século V a. C. a partir da imagem ficcional de Tebas. O texto denuncia a 
intolerância desta comunidade para com os rituais e a fé dos estrangeiros sob a figura de Dioniso. 
Constrói uma crítica à aristocracia e sua tradicionalidade, demonstrando toda a liderança de uma nova 
oligarquia no poder. A partir da análise de discurso da tragédia As Bacantes, busca-se indicar a presença de 
uma facção política (hetaireia) sobretudo de força estrangeira envolvida em sua produção por meio do 
fomento da mesma no sistema de liturgias (liturgiai) da polis ateniense. Nas mensagens gerais das obras 
artísticas levadas ao público nos festivais da antiguidade, compreende-se os interesses políticos em jogo 
pela atuação dos choregoi: os financiadores dos coros e peças teatrais. O discurso de uma obra de arte tem 
por característica situar na linguagem muito mais do que explicitamente o sujeito construiu como 
conteúdo, pois demonstra entrelinhas de intencionalidades nada ingênuas sobre a própria realidade social. 
Esse mesmo discurso, imbuído de representação – não apenas por ser teatro mas por ser precisamente a 
exposição de uma mensagem – carrega então sentidos ocultos, envolvendo “[...] processos de percepção, 
identificação, reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão” (PESAVENTO, 2004, p. 40). Toda 
essa perspectiva permite, portanto, desconstruir a ideia de que uma tragédia que tenha como temática a 
questão religiosa e ritualística como centro – a exemplo de As Bacantes de Eurípides – não possua em si, 
um debate político em suas entrelinhas. De fato, toda e qualquer obra de arte é política em seu bojo, e 
cabe identificar a atuação e os interesses dos sujeitos históricos envolvidos nas mensagens e em suas 
produções. 
 

Pã, traços e representações iconográficas nos vasos áticos 
Edward Dutra dos Anjos 

Graduando em História – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
 
Resumo: Objetivamos através desta comunicação realizar uma aproximação acerca da figura de Pã, Deus 
que surgiu na região da Arcádia, na literatura e na iconografia. Utilizaremos a descrição fornecida pelo 
Hino Homérico XIX, que discorre sobre a genealogia, traços físicos e comportamentais do Deus e sua 
representação imagética nos vasos áticos de figuras negras e vermelhas. Para isso, trataremos os objetos 
elencados no banco de dados online “Beazley Archive” e de publicações do Corpus Vasorum Antiquorum 
(CVA), apresentando a frequência com que o deus é representado nos vasos áticos. Interligando os dados 
levantados no Hino Homérico procuraremos analisar as representações do Deus presentes em três lécitos. 

 
A migração dos monstros da Antiguidade ao Extremo Oriente e à África nos séculos 

finais da Idade Média 
Prof. Me. Fernando Ponzi Ferrari 

Doutorando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs – CAPES) 

 
Resumo: Um dos tópicos preferidos de toda sociedade medieval eram os monstros, criaturas em sua 
grande maioria herdadas da Antiguidade. Apropriadas pelo clero como constructo para debates morais e 
inimigos ou estranhos aliados dos protagonistas de romances, estes seres despertavam assombro e 
encantamento em quase todo tipo de recepção. O maravilhamento fornecido por suas características 
absurdas garantia a qualquer produtor de narrativas a atenção de seu público e a chancela dos pensadores 
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fundacionais do pensamento cristão ocidental. Abordando relatos de viagens, mapas, cosmografias e 
excertos de crônicas, esta exposição apresenta as formas que antiguidade e autoridade eram utilizadas por 
autores de diversos meios como forma de representar suas ideias através de teratologias, especialmente ao 
retratarem a civilidade ou decadência moral de habitantes para além do Mediterrâneo. Externalizando suas 
ideias em criaturas muito diferentes, os autores podiam debater sobre tópicos vedados e expressar desejos 
censuráveis ao mesmo tempo em que não saiam do escopo do horizonte de expectativa de seus leitores. 
Desta maneira, cinocéfalos podiam andar nus e exercer sua sexualidade abertamente ao mesmo tempo que 
eram vistos como justos e puros; sciapodes viviam sem igrejas ou dinheiro, pois seu único pé os protegia das 
intempéries sazonais e os permitia pular por campos vastos em comunhão com a natureza. Entretanto, a 
expectativa de encontrar monstros como estes causou grande confusão aos viajantes dos séculos finais da 
Idade Média, pois não acharam estes seres, e sim uma diversidade cultural da espécie humana que 
ultrapassava as meras diferenças físicas esperadas. A maneira que esta diversidade é recepcionada pelos 
testemunhos de uma maneira mais plural que a alteridade radical, evocando curiosidade e paralelos com os 
hábitos de outros povos em um momento que as sociedades europeias se encontravam em uma profunda 
crise. A última parte da apresentação faz uma síntese da produção historiográfica recente sobre o tema e 
como algumas de suas teorias podem ser aplicadas a fenômenos muito mais abrangentes à especificidade 
medieval, como as relações interculturais modernas e as interpretações da monster theory às culturas 
materiais. Esta exposição não pretende de forma alguma exaurir qualquer dos tópicos abordados, mas 
oferecer um apanhado geral introdutório ao tópico. 

 
Fronteiras e negociações entre a aristocracia Galo-Romana e os governantes bárbaros na 

obra de Sidônio Apolinário (século V EC) 
Gabriel Freitas Reis 

Mestrando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM – CAPES) 

Resumo: Nesta comunicação, objetivamos apresentar os estudos de nossa pesquisa de Mestrado, em 
desenvolvimento no PPGH/UFSM. O foco de nosso trabalho está em estudar e compreender os 
mecanismos de manutenção do poder desenvolvidos pelas aristocracias atuantes no espaço da Gália 
romana tardo-antiga, mais especificamente durante o século V EC, quando temos a formação dos 
primeiros reinos romano-germânicos no território do Império Romano do Ocidente. Objetivamos 
entender, a partir do estudo do corpus documental de Sidônio Apolinário, como este autor, membro da 
aristocracia galo-romana, negociou com as possibilidades políticas presentes na época para garantir poder 
e territórios ante as aristocracias romano-itálica e bárbara. A documentação sidoniana é composta por 
vinte e quatro poemas e cento e quarenta e sete epístolas artísticas. Deste corpus, no entanto, elaboramos 
um catálogo mostrando onde aparece a temática das negociações de poder e de territórios, proposta para 
análise. A partir disso, selecionamos as epístolas e os poemas do autor tardo-antigo que utilizaremos, onde 
aparecem nomes de aristocratas e reis germânicos em processo de negociação, disputas territoriais, 
representações identitárias, etc. Visamos compreender a natureza das fronteiras político-culturais que 
separavam as sociedades romano-itálica, galo-romana e bárbara a partir do olhar de Sidônio e adentrar no 
debate sobre as continuidades e rupturas na transição do poder do Império Romano do Ocidente para as 
monarquias romano-germânicas. 
 

A romantização da violência na historiografia: uma análise sobre o relacionamento de 
Heloísa de Pedro Abelardo 

Gabrielle Marques Neves 
Graduada em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do relacionamento de Heloísa e 
Pedro Abelardo a partir da leitura das cartas de Heloísa de Argenteuil na correspondência com o seu 
marido. Utilizamos para nossa abordagem gênero enquanto categoria analítica a fim de problematizarmos 
a forma com que a historiografia tradicional categoriza este relacionamento como um caso de amor. 
Pretendemos demonstrar a partir da perspectiva da Abadessa do Paracleto o envolvimento do casal como 
um relacionamento abusivo e as interpretações historiográficas que perpetuam essa historia como um 
relacionamento romântico. Para isso pretendemos apresentar hipóteses que expliquem a forma com que a 
historiografia legitima os mecanismos de romantização da violência contra a mulher. Heloísa de Argenteuil 
(1100 – 1163) nasceu na alta aristocracia da Île-de-France, com descendência paterna dos Montmorency e 
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dos condes de Beaumont, e por parte materna, dos vidamas de Chartre. Heloísa de Argenteuil foi uma 
jovem que obteve educação formal, conheceu latim, grego, literatura, as escrituras sagradas, além de 
retórica e dialética. Ainda jovem mudou-se para a casa de um tio em Paris, quando começou a ter aulas 
com Pedro Abelardo. Este era mestre em retórica e dialética e lecionava na Universidade de Paris. Os dois 
tiveram envolvimento que é caracterizado em grande parte da historiografia como um romance, Heloísa 
engravidou e foi enviada por Abelardo à sua família. Para evitar um escândalo ainda maior, Pedro 
Abelardo obrigou-a a casar-se com ele. Todavia, como forma de reparação, Fulbert, tio de Heloísa, 
mandou castrar Abelardo. Após o ocorrido, Abelardo ingressou na vida monástica e obrigou Heloísa a 
fazer o mesmo. Cerca de vinte anos após o fato, quando Heloísa já se tornara Abadessa do Paracleto, 
ocorreu uma troca de cartas com o marido que fora enviado a Saint-Gildas, material analisado neste 
trabalho. Utilizamos a edição Correspondência de Abelardo e Heloísa, publicada pela editora Martins 
Fontes no ano da primeira publicação brasileira, em 1989, sendo reeditada atualmente. Seu título original é 
Abélard et Héloïse – Correspondance, com tradução realizada por Lucia Santana Martins. 
 

Papiros mágicos gregos:  
apontamentos iniciais sobre a coleção e possibilidades de estudo no Grande Papiro 

Mágico Parisino 
Giovana da Rosa Carlos 

Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Resumo: Este estudo comporta os apontamentos iniciais de uma pesquisa de Iniciação Científica sobre 
os textos de magia presentes no Papiro IV da coleção denominada Papiros Gregos Mágicos (PGM). 
Inicialmente, nesta comunicação, pretendemos elencar os elementos gerais, bem como as percepções 
iniciais e os aspectos básicos sobre a coleção supracitada. A coleção comporta uma série muito variada de 
tipos de encantamentos e ensinamentos mágicos, estando alguns papiros fragmentados. Grande parte dos 
papiros em questão foi encontrada ao nascer do século XIX e anos posteriores por caçadores de relíquias, 
principalmente europeus, dentre eles está o cônsul sueco Anastasi, o inglês Salt e o francês Mimaut. Os 
Papiros Gregos Mágicos, originalmente, foram escritos em grego, raras partes estão em copta, e foram 
traduzidos para uma série de idiomas durante o século XX. Nesta pesquisa estamos utilizando a tradução 
espanhola realizada pela Editora Gredos. Em um primeiro momento, a coleção foi encontrada em 
escavações nas regiões egípcias de Tebas e do deserto do Fayum. Quanto às datações arqueológicas que 
fazem referência à documentação, elas apontam para um intervalo de tempo entre os séculos I e VII d.C. 
Contudo, a maioria dos papiros da coleção PGM é dos séculos III e IV d.C. Tal período da história 
egípcia, parte do Império Romano, pode ser caracterizado por um forte sincretismo religioso, o que 
reforça a importância dos papiros mágicos para o estudo das religiões e do simbolismo que envolve a face 
das religiosidades. O primeiro papiro mágico grego a ser formalmente publicado na imprensa foi o Papiro 
V, no ano de 1851, por esforço de CH. W. Goodwin. Atualmente, os Papiros Mágicos Gregos estão 
distribuídos pelos museus de países como Inglaterra, França e Alemanha, mas é possível acessar o 
conteúdo deles por meio de obras como Textos de Magia en Papiros Griegos, a edição que estamos utilizando. 
O Papiro IV, que chamou nossa atenção especialmente, é também conhecido por Grande Papiro Mágico 
Parisino e foi parte da coleção de Anastasi. Esse Papiro contém vários ensinamentos de encantamentos, 
como a Liturgia de Mitra, objeto de complexos debates no meio acadêmico. Ele foi encontrado em Tebas 
junto com o Grande Papiro Demótico e os Papiros Mágicos de Lieden. Nosso documento compõe o conjunto de 
práticas mágicas mais completo da coleção da PGM, além de estar em bom estado de conservação. O 
Papiro IV ainda apresenta uma impressionante variedade de temáticas mágicas que podem abordar da 
prática de licnomancia ou hidromancia até um encantamento amoroso e de desejo erótico. Diante disso, 
nesta apresentação, visamos apresentar um panorama geral sobre a coleção de papiros e, ao mesmo 
tempo, centrar-nos em mostrar as variadas possibilidades de trabalho historiográfico com o Papiro IV. 
 

Construção e estabelecimento da imagem de Heráclio, o imperador bizantino (610-641) 
Guilherme Borges da Silva 

Graduando em História – Faculdade Saberes  
 

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar o processo de formação, estabelecimento e 
desenvolvimento do governo de Heráclio a partir de análises extraídas de fontes literárias e iconográficas a 
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seu respeito. Percebe-se a recorrência de temas descritos como: sua origem e formação; fatores sociais que 
proporcionaram sua adesão ao trono bizantino; suas decisões políticas internas e externas; a influência da 
herança greco-romana na sociedade bizantina e a adição da perspectiva cristã. Sabemos que este foi um 
dos períodos mais conturbados de toda a existência do Império Bizantino, o que torna ainda mais 
instigante revisitar os autores que descrevem a figura de Heráclio, bem como analisar as moedas do 
governo do imperador, que revelam valores e símbolos que o mesmo buscava veicular e perpetuar para se 
tornar legítimo. 
 

Corrupção e traição: a apropriação da história romana pelo cinema hollywoodiano, nos 
filmes Spartacus (1964), a Queda do Império Romano (1968) e Pompeia (2014) 

Guilherme Müller Zabel 
Graduando em História – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

 
Resumo: Este trabalho faz parte de um projeto maior que pretende analisar a forma como “tópicos” da 
Política Romana– especialmente do período republicano – são (re)apropriados no Brasil para “explicar” 
sua realidade atual, quer seja pelo discurso didático-pedagógico, quer seja pela discussão política 
contemporânea. Parte-se do pressuposto que a principal fonte para estas “leituras” está na produção 
cultural contemporânea sobre a sociedade romana. Sendo assim, a partir da análise acima descrita, 
pretende-se desenvolver ações e estratégicas críticas que potencializem e refinem o uso didático-
pedagógico do cinema e demais produções culturais sobre a antiguidade no Ensino Fundamental e Médio. 
No presente artigo, serão analisados os filmes Spartacus (1964), A queda do Império Romano (1968) e Pompéia 
(2014), que são apenas os três primeiros com os quais o grupo pretende trabalhar. A escolha dos três 
longas deu-se devido ao sucesso e alcance que tiveram, à recorrência de cenas que retratam uma suposta 
“decadência romana”, assim como ao espaçamento temporal entre o lançamento dos dois primeiros e do 
último, o que permite que seja feita uma análise a respeito da maneira que o tema é retratado para 
diferentes gerações e se há grandes mudanças de umas para outras. Serão analisados tanto os roteiros em 
linhas gerais como cenas específicas nas quais são retratados episódios que contribuem para a construção 
de personagens traiçoeiros, corruptos e/ou cruéis, características recorrentes entre romanos nas 
produções hollywoodianas, ou seja, pretendem-se perceber que leitura estes filmes fazem da Política 
Romana e que papel atribuem para uma suposta “corrupção” em um processo de “decadência” romana. 
Isto se justifica porque consideramos que a produção cultural hollywoodiana constitui um dos principais 
elementos formadores de um imaginário da “decadência romana”, notadamente a partir de temas como 
“corrupção”, “traição”, “degradação dos costumes”, etc. Além disso, muitas vezes é através dos filmes que 
os alunos de Ensino Fundamental e Médio tem um primeiro contato com a antiguidade clássica- e Roma 
especificamente -, o que torna importante o estudo dos mesmos e a instrução dos jovens que absorvem o 
que veem na tela como verdade absoluta, sem questionar as escolhas dos realizadores dos longas-
metragens nem suas fontes históricas. 
 

Tomás de Celano, “hagiógrafo de profissão” –  
conflitos e disputas na escrita hagiográfica franciscana (1229-1247) 

Gustavo da Silva Gonçalves 
Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs – CAPES) 

 
Resumo: A comunicação tem como objetivo abordar as hagiografias compostas por Tomás de Celano 
sobre Francisco de Assis. Analisa-se as seguintes composições: Vita Prima (1229), Vita Brevior (123-), 
Memoriale in desiderio animae (1247) e Tractatus de miraculis (1252), todas produzidas pelo mesmo hagiógrafo. 
Acredita-se que os documentos podem ser tratados como um opus celanense, apesar de ser necessário 
aborda-los individualmente por conta de suas particularidades históricas. De tal forma, discute-se sobre a 
função autoral contidas nas hagiografias, além das mudanças específicas a cada documento provocadas 
por conflitos na Ordem dos Frades Menores. 
 

A esperança nos mistérios divinos:  
a atuação dos magos dos papiros mágicos como theioi andres (séc. III – V d.C.) 

Profa. Ma. Hariadne da Penha Soares 
Doutoranda em História – Universidade Federal do Espirito Santo (UFES – CAPES) 
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Resumo: A presente comunicação tem por objetivo analisar a atuação na vida cotidiana dos magos e 
adivinhos como homens divinos e agentes de poder no contexto das comunidades da região da Tebaida e 
Heptanômia do Egito tardo-antigo, a partir do século III e se estendendo até o século V como uma 
importante vertente dos diversos theioi andres que passaram a exercer influência cada vez maior na vida 
espiritual e política do Império Romano. Os magos e adivinhos da Antiguidade Tardia, atuando como 
taumaturgos em suas comunidades, os magos praticavam uma magia vinculada aos cultos de mistério e 
revelada pelos deuses. A prática da magia e da adivinhação, para os mistagogos, representava a condição 
fundamental para que pudessem adentrar nos domínios que eram próprios das divindades, uma vez que a 
reprodução correta da sabedoria posta à disposição dos magos pelos próprios deuses, ou seja, o rito abria 
o portal de comunicação entre os homens e as divindades. Desse modo, os magos e adivinhos aspiravam a 
desfrutar da sacralidade, por intermediação das práticas de magia, entendidas como forma específica de 
poder, colocado a disposição de seus oficiantes e capacitando-os a atingirem posições de liderança e 
atuarem como agentes de poder nas comunidades do Egito tardo-antigo, levando esperança a todos 
aqueles que acreditassem nos mistérios divinos, apesar de todos os infortúnios cotidianos. 

 

Sexo, gênero e humor na Roma do Principado:  
rindo da passividade e da efeminação masculina com os Epigrammata de Marcial 

Henrique Hamester Pause 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: Marcos Valério Marcial foi um poeta que viveu, aproximadamente, entre os anos de 38 e 104 
EC, durante o Principado Romano. Foi escritor de epigramas e, em seus poemas, nos mostra ricas 
representações de relações homoeróticas entre homens naquele contexto. Esta comunicação objetiva 
apresentar algumas considerações e resultados da análise feita destes poemas. Ou seja, visamos apresentar 
como Marcial percebeu tais relações de desejo, sexo e performances de gênero em seus poemas, usando 
do humor para tratar de assuntos considerados fora da moral romana, como o caso do uir assumir o papel 
de passivo numa relação sexual ou apresentar trejeitos considerados femininos. Para isso, apresentaremos 
inicialmente a trajetória de Marcial, suas relações sociais e a inserção do poeta e dos poemas no espaço da 
cidade de Roma, pensando qual a relação dos Epigrammata com a sociedade para a qual eles eram escritos. 
Também visamos refletir sobre o humor como forma de ação na sociedade de Marcial e na perspectiva do 
escritor. Todas as análises são feitas sob a luz dos métodos da Nova História Cultural e dos Estudos de 
Gênero, aplicando conceitos como gênero, conforme as definições de Joan Scott, representação, conforme 
apresenta Roger Chartier e performance de gênero, de acordo com a perspectiva de Judith Butler. 
 

Arquivo, Eídōlon e repertório:  
ecos da Guerra de Troia na Grécia Antiga 

Prof. Me. Ivan Vieira Neto 
Doutorando em Performances Culturais – Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Docente da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 
Túlio Carlos Borges Silva 

Mestrando em Performances Culturais – Universidade Federal de Goiás (UFG – FAPEG) 
 
Resumo: O contexto primeiro em que os poetas épicos esboçaram a grecidade ulterior estabelece uma 
das colunas fundamentais sobre as quais se desenvolve nossa pesquisa. Isto é, a Ilíada e os instrumentos 
performáticos e representativos da obra de Homero que lançaram as estruturas da autoconsciência e das 
relações de mutualidade na Grécia. Deste modo, o reconhecimento da identidade comum grega terá seu 
início no conflito que se estabeleceu entre as poleis helênicas e a cidade de Ílion, do outro lado do Mar 
Egeu. O leitmotiv da Guerra de Troia e causa da destruição de Ílion é a semideusa Helena, que no relato 
homérico os coetâneos consideram a mais bela das mulheres. Devido às relações de Helena – a filha de 
Tíndaro; casada com Menelau de Esparta; cunhada de Agamêmnon, rei de Micenas e o mais influente 
entre os príncipes gregos – o seu rapto por Páris, o príncipe troiano recém-admitido pelos reis Príamo e 
Hécuba, será considerado uma gravíssima ofensa a Esparta e às demais poleis da Hélade. Reunindo as 
lideranças de cada população grega, Agmêmnon conduzirá os helenos à guerra contra a cidade fortificada 
de Troia ― um conflito que durará uma década. Conhece-se, inclusive, por intermédio da memória que se 
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preservou no épico, quais príncipes se envolveram na refrega e quantas naus saíram das suas poleis para se 
juntar a Agamêmnon e Menelau no cerco a Troia. O “Catálogo das Naus” evoca cada navarca e especifica 
a sua frota, o que oferece um desenho do mapa da Hélade nos dias de Homero. Heródoto recorre à 
Guerra de Troia para explicar a animosidade entre helenos e persas e Tucídides apelou à evocação 
homérica como testemunho da primeira vez em que os gregos se reuniram em empresa conjunta ou causa 
comum. A Guerra de Troia e a coalisão vitoriosa dos helenos na devastação de Ílion, indicam-nos os 
antigos, são elementos fundantes na mútua identificação dos gregos. Por sua vez, Helena de Esparta é a 
causa do conflito. Sua reputação (boa ou má) será longa e seriamente debatida por historiógrafos, 
tragediógrafos e filósofos a posteriori. Assim, importa-nos identificar o papel desta personagem na 
constituição da grecidade e investigar como a sua imagem será rememorada por seus acusadores e 
defensores numa intrincada sobreposição de performances que perdura por toda a Antiguidade. Para 
tanto, utilizaremos os conceitos de arquivo e repertório apresentados por Diana Taylor, pesquisadora 
estadunidense do campo das Performances Culturais e cuja obra oferece um ponto de encontro com o 
referencial metodológico da Historiografia. 
 

Cavalos e prisões: análise de conjuro necromântico como prática herética na  
Baviera do século XV 

Jayme Rodrigues Krum  
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: A necromancia foi uma prática mágica executada por membros eclesiásticos, principalmente 
padres, do período medieval. Ela se baseava na utilização do poder da entidade suprema cristã, Deus, e de 
uma série de rituais específicos para a obtenção do auxílio de outras entidades, como anjos, demônios, 
Jinns, entre outras. Os rituais necromânticos tornaram-se heréticos, no século XIII, a partir da bula papal 
Super Illius Specula do pontífice João XXII. Entende-se que, na mentalidade medieval, o que chamamos de 
imaginário estava presente e “vivo” no dia-a-dia dos contemporâneos do período, seres fantásticos e 
criaturas “inimagináveis” estavam por todo lado. Na pesquisa “Em Nome de Deus eu invoco estes 
Demônios: Necromancia, Igreja e Sociedade” trabalhamos com o manuscrito BSB Clm 849, documento 
datado do século XV e que fora encontrado na região da Baviera, Alemanha, hoje encontra-se na 
Bayerische Staatsbibliothek (Biblioteca do Estado da Baviera). A fonte é um manual de como se efetuar as 
magias necromânticas contidas no documento. Uma destas práticas é o conjuro de número 14, nomeado 
na pesquisa de “Como invocar um cavalo para fugir de uma prisão”, e será esta a fonte principal a ser 
trabalhada nesta comunicação. Buscou-se compreender, neste trabalho, se existe a possibilidade de uma 
relação entre uma prática necromântica, como a de número 14, e a heretização da Necromancia, visto que 
tal conjuro se baseia no auxílio de fuga de um cárcere em que o conjurador esteja contido, e no período 
em que o manual fora escrito, o século XV, a necromancia já estava heretizada. A partir da análise interna 
do manuscrito, as características do período, e utilizando-nos dos elementos trazidos pela História 
Cultural, procuramos assimilar tal questão, com o intuito de captar a complexidade deste imaginário e dos 
diversos elementos contidos nas práticas necromânticas. Deste modo elencamos uma principal hipótese 
que liga a necromancia, heresia e o imaginário da época a ser trabalhada nesta comunicação. Seria o 
conjuro de número 14 uma forma de “garantir” a utilização deste tipo de prática mágica, em um momento 
de perseguição, ensinando aos iniciáticos na arte necromântica formas de não serem executados por uma 
possível alegação de heresia? 
 

Igreja e casamento, dominação e reconstrução:  
matrimônio como formulador social nos séculos XI e XII 

Jian Antônio dos Santos Fernandes 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: O presente trabalho é produto do projeto de conclusão de graduação em História e tem como 
objetivo o entendimento do casamento, sua reformulação e apropriação e, a forma por meio da qual 
ocorreu a consolidação da Igreja Cristã nos séculos XI e XII, a partir da instrumentalização do 
matrimônio. Para chegar a um resultado adequado e plausível, a pesquisa aborda aspectos do 
relacionamento conflitivo entre a Instituição e a aristocracia, as suas disputas por terras e pela imposição 
das suas concepções na sociedade medieval. Neste viés, esta investigação toma como base metodológica 
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os princípios da História Cultural. Desta forma, conceitos como a representação, a apropriação e a prática 
são essenciais nesta corrente historiográfica e servem de suporte para o desenrolar deste trabalho. Para se 
compreender o casamento no recorte em destaque, se optou pela utilização de uma fonte escrita no 
período. O Tratado de Amor Cortês, de autoria de André Capelão, a utilização desta obra se dá pelo 
motivo de que Capelão é um representante do clero que se dispõem a formular um livro referente as 
discussões que envolve o amor. Sua datação permanece inexata, mas baseado em estudos pode ser 
delimitada a um recorte de tempo, entre 1186 e 1238. A obra é dividida em três livros, destes esta pesquisa 
se dedica a alguns trechos. São eles, o livro I, composto por 205 páginas, subdivididas em 22 capítulos, 
onde o autor trabalha sobre o amor, o capítulo VIII do livro II, intitulado “Das regras do amor” e o livro 
III, denominado “Da condenação do amor”, onde Capelão condena o amor e expressa a sua opinião mais 
fortemente. Esta fonte aliada aos procedimentos da História Cultural proporciona a reflexão de um novo 
discurso sobre o casamento na Idade Média.  A partir disto se cria outras concepções de como a Igreja 
Cristã se apropriou, transfigurou e delimitou esta prática social para se beneficiar e emergir como força 
dominante perante as demais. Ainda, demonstra como através desta nova visão do matrimônio a 
Instituição passou a formular e a orientar os grupos que compunham a sociedade medieval, em relação aos 
seus comportamentos e os enuncia como careciam da proteção da casa de Deus para viver longe do 
pecado e assim, alcançar a sagrada proteção do Criador. 
 

Culto à deusa Kali: os thuggees da Índia 
João Gomes Braatz 

Graduando em História – Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
 
Resumo: Objetiva-se nesta pesquisa analisar as práticas de culto do grupo dos thuggees na Índia do período 
anterior à dominação britânica no século XIX no país. Apesar de incerta a data de sua formação e de 
início de suas atividades, os primeiros registros datam do reinado de Akbar no século XVI, com descrições 
de assassinatos e furtos em série sofridos geralmente por viajantes. Por saquearem os pertences de suas 
vítimas e levá-los para as comunidades que os recebiam, estes acabaram por adquirir formas de manter 
suas atividades e organização ao longo de séculos no subcontinente indiano. No entanto, o principal 
aspecto abordado por essa pesquisa é a devoção dos grupos thuggees à deusa Kali, uma divindade feminina 
pertencente ao Hinduísmo e associada à destruição do universo. Apesar do caráter destrutivo da deusa, é 
necessário compreender que a destruição não é algo considerado de total caráter negativo na religião 
hindu, justamente por permitir a reconstrução e transformação do que sofre a ação. A relação do grupo 
com a divindade envolvia principalmente a prática de sacrifícios de homens adultos, já que mulheres e 
crianças não eram considerados para o ato. Segundo sua crença, as mulheres eram consideradas 
reencarnações de Kali e o sacrifício de crianças era considerado indigno. Além disso, a maneira como os 
thuggees executavam suas vítimas estava intensamente relacionado ao mito da forma com que a deusa 
protegeu o universo enfrentando o asura (espécie de “demônio”) Raktabija. O asura multiplicava-se a cada 
vez que seu sangue atingia o solo, e, portanto, não havia forma de derrotá-lo de uma maneira que 
provocasse o derramamento do seu sangue. Na história, a deusa Kali conseguiu derrotar Raktabija 
atingindo-o e bebendo seu sangue antes de atingir o solo. Já os thuggees, com essa inspiração, adotavam um 
método de execução “limpo” (sem derramamento de sangue), por meio de estrangulamento da vítima 
através de uma espécie de lenço que carregavam consigo na altura da cintura, denominado “rumaal”. Com 
a dominação dos ingleses no país, o culto à deusa Kali, principalmente por meio dos thuggees foi perseguido 
e desarticulado, graças principalmente às ações de William Henry Sleeman. Ainda assim, persiste na região 
durante os dias atuais o culto à divindade por meio de festivais realizados anualmente em sua homenagem, 
devido ao seu papel de poder de transformação do universo. 

 

A peste negra: influência da epidemia nas fontes pictóricas sobre o Último Julgamento 
na Península Itálica (1350 - 1550) 

Jordana Eccel Schio 
Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: Neste trabalho se divulgará parte das análises feitas sobre a representação do Diabo nas pinturas 
murais do O Último Julgamento na Península Itálica entre 1350 e 1550, a partir de duas fontes. A primeira 
intitulada O Julgamento Final (1340 - 1363), pintada por Nardo di Cione (1320 - 1366) e localizada no altar 
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da Capela de Strozzi de Mantova, na Basílica Santa Maria Novella, em Florença. A segunda fonte, separada 
temporalmente por duzentos anos, é a pintura feita por Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564) e 
localizada no altar da Capela Sistina, situada no Palácio Apostólico, no Vaticano, intitulada O Juízo Final 
(1535 – 1541). Ainda sobre as fontes pictóricas é válido pontuar que o primeiro afresco foi pintado pelo 
artista florentino Nardo e decora as paredes de uma capela funerária, encomendada e patrocinada pela rica 
família Strozzi, formada por banqueiros, políticos e comerciantes de lã. O segundo afresco foi pintado 
pelo artista Michelangelo e decora a parede do altar da Capela Sistina, vinte anos depois de adornar todo 
teto com cenas bíblicas. A arte atende ao pedido do papa Clemente VII (1523 - 1534), que morre antes 
mesmo do trabalho começar, mas tem seu contrato ratificado pelo sucessor, papa Paulo III (1534 - 1549). 
Logo, a partir delas a pesquisa busca entender se a Peste Negra, doença que volta a atingir a Europa a 
partir de meados do século XIV, refletiu de algum modo, na forma de representar iconograficamente e 
iconologicamente a personificação do mal nas pinturas murais analisadas. A Peste Negra retorna a Europa, 
depois de seis séculos, se espalhando por vias terrestres e marítimas, a partir dos portos de Gênova, 
Veneza e Pisa. Segundo Jean Delumeau (1989), os contemporâneos tinham noção do caráter contagioso 
da Peste Negra, logo o isolamento e a fuga eram o melhor remédio. Mesmo assim, foram atingidas cidades 
e aldeias, a disseminação foi geral, e até locais isolados foram infectados. O número estimado de mortos 
varia muito, entre 2/3 até 1/8 da população, e no momento em que a peste manifestava os primeiros 
indícios a morte geralmente ocorria em poucos dias ou em até 24 horas, no caso da peste pulmonar. O 
principal sintoma visível no corpo eram os bubões, que apareciam na virilha ou nas axilas. A morte 
causava muita dor e sofrimento ao infectado e também aos familiares deste. Logo, o que se busca é 
entender a partir de duas fontes pictóricas com temática escatológica se a figura do Mal sofre alterações 
iconográficas e iconológicas, decorrentes dessa nova onda epidêmica, que atinge o continente europeu. 
 

O primeiro silêncio do orador: entre o tirocinium e a temperantia 
Josué de Souza da Costa 

Graduado em História – Faculdade Saberes 
 
Resumo: Na transição para a idade adulta, quando passa de puer a uir, o cidadão romano aprende todas as 
formas e relações que precisa para sobreviver à vida pública. Este momento é marcado por um longo 
período de silêncio, marcado pela observação e pelo treino. Dessa forma, se torna possível para um orador 
entender o funcionamento no Senado, e a partir da observação e de estudos repetitivos, dominar o poder 
da fala na res publica. É interesse desta comunicação destacar a importância deste período de preparação do 
orador, debatendo a influência que Aristóteles, na “Ética a Nicômaco”, traz para o debate, bem como 
compreender como Cícero e Quintiliano apresentam o tema em seus respectivos contextos. 
 

A transmissão épica grega e sua influência sobre a tradição latina e os modelos narrativos 
hebraico-sumérios 

Kaio Barreiros 
Graduando em História – Faculdade Saberes 

 
Resumo: Homero imortalizou a poesia épica ao produzir a “Odisseia”, modelo emulado pela tradição 
literária a partir de sua difusão pelo ocidente antigo. Virgílio, na “Eneida”, fez uso dos mesmos elementos 
narrativos para compor o heroico périplo de Eneias. As aventuras de Gilgamesh, contadas na obra “Ele 
que o abismo viu”, e a vida de Moisés apresentada no “Êxodo”, também remetem aos padrões clássicos. 
É nosso objetivo, nesta comunicação compreender as relações narrativas que, a partir da epopeia de 
Homero, encontram emulações e fórmulas na cultura romana, bem como influenciam nas traduções e 
compilações de manuscritos da poesia hebraico-suméria produzidos pela mesma tradição. 
 

 
História Britânica ou História Inglesa?  

A narrativa historiográfica do Adventus na perspectiva de Beda e Gildas 
Kauê Junior Neckel 

Graduando em História – Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS/campus Chapecó) 
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Resumo: Tomado como um divisor de águas na história da ilha britânica, o adventus foi um processo de 
migração que começou em torno de 443 alongando-se até o início do século VII. Este evento marca o 
começo da ocupação anglo-saxã na ilha, que até então era majoritariamente dominada pelos povos 
bretões. Tal evento tem como marco a invasão anglo-saxã liderada por Hengist e Horsa, dois líderes 
anglo-saxões vindos da região que corresponde a atual Saxônia, na Germânia. Este cenário é o pano de 
fundo para uma série de conflitos entre reinos bretões e reinos anglo-saxões que têm seu fim no século 
VII, onde os anglo-saxões passam a dominar a maior parte do território. A partir deste evento, propomos 
realizar uma análise comparativa entre os trechos do adventus nas obras De Excidio Britanniae com a escrita 
datada por volta da década de 540, de autoria do monge bretão Gildas e a Ecclesiastica Historia Gentis 
Anglorum com sua escrita finalizada por volta de 731, de Beda, monge anglo-saxão que viveu nos séculos 
VII e VIII. Estas obras de natureza distintas colocam em oposição duas visões sobre o evento. A primeira 
é realizada em uma perspectiva escatológica, vinda de Gildas em que o monge afirmava que a invasão 
anglo-saxã era um presságio do fim do mundo. No outro lado, a visão de Beda coloca o acontecimento de 
maneira grandiosa, em que diz que este foi o primeiro passo para a unidade do povo inglês. Assim, 
procuraremos investigar as fontes tentando notar como se atribui estes olhares, analisando as formas de 
narrativa e escrita da história tanto de Beda quanto de Gildas, verificando a forma como que elas se 
diferenciam. Desta forma, procuraremos visualizar de que lugares se pode tirar uma forma de analisar a 
história dos reinos envolvidos neste processo e até onde ela pode se relacionar com a identidade étnica e 
política presente nas duas obras. Neste sentido, nos atentaremos a passagens sobre o acontecimento em 
que remetam, na perspectiva dos autores, ideias em torno de reino, povo e história, visualizando isto a 
partir da forma em que se escreve a história em seus determinados espaços, procurando analisar 
perspectivas de narrativa completamente diferentes sob um mesmo acontecimento. 
 

Corrupção da língua latina?  
Itinerário de um (pre)conceito sobre o vulgar 

Profa. Dra. Leila Maraschin 
Docente da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: Do mito de Babel aos embates nos meios de comunicação hodiernos, há algo que perturba 
aqueles que acreditam na ordem estabelecida da atividade linguística. Trata-se do fenômeno da 
diversidade, que, embora nem sempre reconhecido e livre de denominações discriminatórias, está presente 
nos mais variados espaços de uso da língua. Considerando o sermo vulgaris dos romanos como o conjunto 
de tendências gramaticais que, de um ponto de vista diacrônico, representa uma continuidade nas línguas 
românicas, pretende-se investigar a formação do conceito de língua vulgar, demonstrando como se 
cristaliza, na concepção da elite letrada, o tratamento dado às formas de expressão popular, o qual culmina 
no que hoje se conhece por preconceito linguístico. Pela análise das principais fontes documentais dessa 
modalidade, como os Grafitos de Pompeia, o Appendix Probi e as referências dos letrados renascentistas, 
depreende-se que a diversidade dos falares, desde a Roma antiga até a reelaboração literária dos vernáculos 
românicos, que ocorre em torno do século XVI, é vista como uma forma de corrupção do padrão artístico 
que se pretendia manter estático e preservado. Nesse sentido, o termo corruptione, no âmbito da expressão 
linguística, se traduz como destruição, desordem provocada pela ação da coletividade. A imagem 
idealizada da língua perfeita, cujo paradigma é o latim clássico, constitui as bases da atitude dos 
construtores das línguas modernas. Línguas essas que, após serem gramatizadas e desviadas das suas 
origens populares, são levadas a desempenhar o papel cultural, social e político que antes era restrito ao 
latim. Ao longo do processo de estabelecimento da neolatinidade, em que se padronizam, artificialmente, a 
grafia, a morfologia, a sintaxe e o léxico das línguas emergentes, determina-se que alguns aspectos formais 
sejam apontados como fatores de corrupção da norma fixada para o correto emprego da língua. Isso 
ocorre, possivelmente, devido à tradição literária, fundada nos valores gramaticais e retóricos, em que a 
composição poética torna-se o modelo a ser seguido por todos os usuários, nas mais variadas 
circunstâncias. Posteriormente, com o surgimento das Academias como entidades reguladoras do uso da 
língua, reforça-se, ainda mais, o estigma dos falares marginalizados, generalizando a noção de ameaça que 
o multilinguismo representa para a pretensa unidade da língua.  
 

Crime e punição, deliberação e submissão: faces do feminino na tragédia 
Profa. Ma. Lisiana Lawson Terra da Silva 
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Mestra em História – Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
 
Resumo: Este trabalho buscar discutir sobre como a tragédia grega, sendo uma representação cultural 
produzida por e para homens, revela a construção de um feminino peculiar à sociedade ateniense do 
século V AEC.  Pensamos que este feminino está expresso nas obras de tragediógrafos que construíram 
com seus dramas uma compreensão do que é ser mulher mediante a criação de um modelo de formação. 
Sendo a pólis grega uma sociedade cujo gênero da soberania é o masculino nota-se uma constante presença 
do feminino nas tragédias, mas isto não representa nenhuma contradição, pois o que se observa é que essa 
exposição segue, a nosso ver, uma lógica formativa, ou seja, educar o olhar masculino na percepção de 
uma determinada criação do feminino que reproduza, não apenas, um lugar para a mulher na pólis, como 
também condiciona o próprio olhar masculino sobre a mulher. Assim, buscamos nas protagonistas 
trágicas as várias faces desta paidêutica, pois, a forma como o drama coloca em oposição modelos de 
comportamento, revela um olhar educativo e as relações de gênero expressas nos diálogos permitem 
compreender feminino e masculino para além da complementaridade naturalizante. Personagens como 
Clitemnestra, Electra, Helena e Hécuba dominam os palcos, fogem ao controle do masculino, exacerbam 
as condutas, matam, amam, sofrem, deliberam, elas não são apenas filhas, esposas e mães de cidadãos, são 
muito mais.  Nosso trabalho procura demonstrar como essas personagens são construídas, fabricadas, 
conforme a visão masculina e como os homens, ao mesmo tempo em que as colocam como ativas, com 
autonomia deliberativa, as punem exemplarmente por seus desvios. Ou não, quando entendem que seus 
crimes são relativos à natureza feminina. Procurar mais controle sobre as mulheres que sempre parecem 
encontrar caminhos para agir, esta é a discussão dos modelos de feminino que fortalece o masculino em 
seu lugar e lhe dá certeza de sua lógica.  É dentro desse ambiente isonômico e androcêntrico que se 
estabelece a prática feminina e onde o drama trágico buscará, através de seus argumentos, elaboração do 
texto e performance, a fabricação desse feminino. Isto nos leva a entender como os homens gregos se 
relacionam com o constructo do feminino, como eles se relacionam com a parte feminina da vida, da 
sociedade. 
 

“Corrupção” e “traição”: tópicos da política romana e sua apropriação na leitura da 
realidade brasileira contemporânea 

Prof. Dr. Luis Carlos dos Passos Martins 
Docente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

 
Resumo: Este trabalho faz parte de um projeto maior que pretende analisar a forma como “tópicos” da 
Política Romana – notadamente do período republicano – são (re)apropriados no Brasil para “explicar” 
sua realidade atual, quer seja pelo discurso didático-pedagógico, quer seja pela discussão política 
contemporânea. Considerando que a principal fonte para estas leituras do mundo romano esta na 
apropriação de tópicos da política romana pela ficção moderna, a qual constitui um dos elementos centrais 
da construção de um imaginário da “decadência política” das sociedades ocidentais, associado a temas 
como “corrupção”, “ambição pessoal”, “manipulação”, etc. (RESLER, 1981; MAZZARINO, 1991). De 
outra parte, defende-se a hipótese específica a ser testada neste trabalho de que tais “tópicos” estão 
presentes na interpretação da realidade política brasileira atual a partir da construção/atualização do que 
aqui estamos considerando “imaginário da decadência política”. Desta maneira, a partir da análise acima 
descrita, pretende-se desenvolver ações e estratégicas críticas que potencializem e refinem o uso didático-
pedagógico do cinema e demais produções culturais sobre a antiguidade no Ensino Fundamental e Médio. 
Como base teórica para estudar estas apropriações, emprega-se os estudos sobre imaginário social e 
imaginário político de autores como AUGUET & CAZENAVE (1995), BACZKO (1985), GIRARDET 
(1987), RESZLER (1981) e WUNENBURGER (2003). No presente artigo, iremos nos dedicar a forma 
como a História Política Romana vem sendo usada como instrumento/recursos para interpretar a 
realidade brasileira a partir do tema da “corrupção”. Para tanto, procedemos da seguinte maneira: na 
primeira etapa, mapeiam-se na internet em páginas, blogs, sites e perfis em redes sociais onde é feito o uso 
da História da Política Romana para interpretar a realidade brasileira atual, a partir de categorias 
previamente escolhidas; na segunda etapa, procede-se a categorização e a unitarização dos temas elencados 
e recolhidos na pesquisa; num terceiro momento, efetua-se a interpretação com o cruzamento com a 
História Romana propriamente dita, a fim de identificar as suas “apropriações” pelo discurso 
contemporâneo. Com base nesta pesquisa, neste artigo, pretende-se fazer uma análise sobre do termo 



44 
 

“corrupção”, procurando historicizar o seus sentidos e o seu emprego. Em um segundo momento, 
procurar-se-á analisar como o tópico “corrupção na Roma Antiga” vem sendo empregado para 
entender/explicar a “corrupção” no Brasil atual. Por fim, iremos problematizar esta forma de paralelismo 
histórico, procurando avaliar a sua pertinência como esquema explicativo, notadamente no que se refere a 
certos pressupostos, como a concepção de uma “natureza humana universal”, a validade da “analogia 
histórica” e a percepção do “dinheiro” como elemento de “valor universal e ahistórico”.  
 
 

A crise de Esparta e a corrupção de seus valores políticos – um estudo de caso 
Prof. Me. Luis Filipe Bantim de Assumpção 

Doutorando em História Comparada – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ – CAPES) 
 
Resumo: Dentre os espartanos mais emblemáticos do período Clássico destacamos o navarco Lisandro. 
Em virtude de sua métis/astúcia a Confederação do Peloponeso conseguiu vencer os atenienses em 405, na 
batalha de Egospotamo, pondo fim a um conflito que durava aproximadamente vinte e sete anos. A 
própria escolha de Lisandro como navarco pela segunda vez poderia ser um indício da corrupção de 
aspectos constitucionais em prol de um benefício maior. Todavia, mesmo dotado de habilidade político-
militar, as ações de Lisandro foram diante de seus aliados pode nos dar vestígios de como os valores 
ancestrais espartanos estavam passando por um amplo processo de transição. Ainda que nenhuma 
constituição seja estática – tal como temos vivenciado no Brasil atualmente – os indícios literários de 
Diodoro da Sicília e Plutarco demonstraram que a corrupção dos valores político-sociais de Esparta se deu 
com o influxo de riquezas promovido por Lisandro após a vitória sobre Atenas. Partindo deste aspecto 
tomamos como enfoque a análise documental, por intermédio da metodologia da Análise do Discurso 
Francesa pelo viés de Dominique Maingueneau, tendo como objetivo romper com a superficialidade do 
texto literário. Dito isso, problematizaremos os indícios literários para verificarmos em que medida 
Lisandro fora culpado pela corrupção da constituição ancestral de Esparta. Do mesmo modo, não 
perdemos de vista o fato de que embora a documentação literária filo-lacônia – ou pró-espartana – tenha 
representado esta polis como equilibrada e dotada de boas leis, os seus interesses político-sociais se 
transformaram levando a adaptação de sua politéia. Não estamos interessados em promover um 
proselitismo sobre agentes históricos da Antiguidade, entretanto, não achamos plausível a ideia de que um 
homem sozinho seja capaz de alterar a trajetória histórica de sua sociedade. Nesse caso, o nosso 
posicionamento lida com a transformação gradativa pela qual a polis espartana passou ao longo do 
período Clássico. De fato, essa modificação política, social, econômica e cultural se acentuou com o início 
da Guerra do Peloponeso, onde Esparta necessitou desenvolver uma política externa mais contundente 
com a realidade da circunstância e que pudesse corresponder aos seus interesses e aqueles dos seus aliados. 

 
As concepções de corpo e gênero na Passio Perpetuae et Felicitatis (203 EC):  

a palavra de uma mulher na Antiguidade 
Luiza Batú Rubin 

Graduanda em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Resumo: Esta comunicação objetiva apresentar as ideias iniciais de nosso projeto de Iniciação Científica 
que analisará concepções de corpo e gênero no documento histórico Passio Perpetuae et Felicitatis. Trata-se 
de um relato do martírio de Perpétua e seus companheiros catecúmenos – Felicidade, Revocato, 
Saturnino, Secundino e Saturo – que foram executados durante a perseguição aos cristãos iniciada pelo 
imperador Septímio Severo em 202 EC. A fonte é importante por conter um dos mais antigos textos em 
latim escritos por uma mulher, e é dividida em três partes: a introdução e conclusão de um editor anônimo 
(1-2, 11.1, 14-21), a parte de Perpétua (3-10), e a de Saturo (11.2-13). Esse documento nos fornece 
informações que possibilitam estudar o período de formação do Cristianismo e o estudo de uma figura 
que foi tomada como exemplo nos séculos seguintes de um modelo feminino idealizado, virginal e 
ascético. Nesta comunicação, pretendemos debater questões trazidas pelo documento de forma a 
historicizar as diferentes formas como o corpo e as construções de gênero entre masculino e feminino 
foram percebidas pelos cristãos no século III EC, um período marcado por diversas transições e 
mudanças no Império Romano, de ordem econômica, política, social, material, religiosa e mental. Em 
especial, visamos apontar elementos para compreender como tais questões foram percebidas por Perpétua 
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enquanto uma mulher cristã do século III, e comparar com as diferentes percepções na escrita do editor 
do texto, ao qual se atribui o gênero masculino, e do mártir Saturus, presentes no mesmo documento. Para 
este estudo foram importantes as colaborações de trabalhos historiográficos como os das historiadoras 
Silvia Siqueira (A mulher na visão de Tertuliano, Jerônimo e Agostinho Séc. II – V d.C.) e Barbara Gold (Gender 
Fluidity and Closure in Perpetua’s Prison Diary) e dos historiadores Peter Brown (Corpo e Sociedade: o homem, a 
mulher e a renúncia sexual no início do cristianismo) e Thomas Laqueur (Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a 
Freud). Além disso, estamos nos utilizando de referenciais teóricos que pensam em abordagens sobre 
corpo e construções de gênero ligadas a elementos de poder, como o texto de Joan Scott (Gênero: uma 
categoria útil para a análise histórica).  
 

Minucio Félix e a tradição da escrita clássica evidenciada no discurso apologético 
Marcela da Penha Coco 

Graduada em História – Faculdade Saberes 
 
Resumo: Os parâmetros doutrinários estabelecidos para os cristãos dos primeiros séculos foram 
construídos por meio de uma tradição de escrita eclesiástica que se ocupou em traçar as fronteiras daquilo 
que poderia ou não estar inserido no modelo de instituição que se pretendia erguer, assim como o padrão 
de atuação que os adeptos ao cristianismo deveriam adotar. No desenvolvimento desse modelo de escrita, 
os primeiros autores não se distanciaram da tradição de escrita clássica, estabelecida em meio à estrutura 
social vigente. Este enlace entre a cultura clássica e a escrita eclesiástica pode ser verificado na produção 
das apologias, principalmente sob o prisma de um dos primeiros escritores deste modelo: Minucio Félix. É 
de nosso interesse, nessa comunicação, tecer considerações acerca do gênero, tendo como base a obra 
“Octavio”, deste autor.  

 
Saber e poder no Édipo Tirano 

Prof. Me. Matheus Barros da Silva 
Docente substituto da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

 
Resumo: O problema do conhecimento se apresenta como uma questão candente nos estudos 
filosóficos, fundamentalmente em epistemologia. É comum que tal problemática esteja restrita ao campo 
de autores reconhecidamente filósofos. Assim, de Platão à filosofia contemporânea a teoria do 
conhecimento de alguma forma teve seu lugar na reflexão. No presente artigo gostaria de deslocar o olhar 
para a tragédia grega. Argumento que na tragédia já se encontram temas que a Filosofia socrática-
platônica-aristotélica trabalhará de forma sistemática entre finais do V e IV séculos.  Como explicito no 
título proposto, vou me concentrar acerca da questão do conhecimento e sua ligação com poder. Minha 
proposta de fala trata de uma pesquisa que interroga acerca das relações entre conhecimento e poder na 
tragédia Édipo Tirano de Sófocles. Analiso de forma vertical determinados momentos da tragédia nos quais 
Édipo e Tirésias apresentam discursos acerca da produção do conhecimento e a relação que tais discursos 
estabelecem com formas de autoridade e poder. Nesse sentido, parto da formulação de Michel Foucault 
ao afirmar que as produções de discursos obedecem ao locus de produção e rituais exigidos. No momento 
subsequente do texto apresento as passagens que creio permitirem levar a termo minha proposta. 
Também relacionando a tensão no interior de Édipo Tirano com o contexto mental e cultural de seu 
momento de produção. De meu ponto de vista o debate acerca do conhecimento e seu fundamento se 
encontram na tensão discursiva entre o próprio rei-tirano Édipo e o adivinho Tirésias. E isso se revela em 
uma reflexão sobre a natureza do conhecimento. E creio que Édipo Tirano se apresente como rica fonte 
sobre tal problema. Nesse sentido, se verá de que forma Édipo e Tirésias apresentam seus saber-poder. 
Com efeito, Édipo Tirano funciona como variável interpretativa para uma teoria do conhecimento na 
tragédia grega. 

 

“Um leão em forma de rei”: a fabricação do herói nacional inglês e suas variantes na 
longuíssima duração 

Mauricio da Cunha Albuquerque 
Mestrando em História – Universidade Federal de Pelotas (UFPel – CAPES) 
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Resumo: Entre os anos de 1189 e 1199, o território britânico estivera sob o poder de um dos mais 
conhecidos e emblemáticos personagens da história medieval europeia. Este era Ricardo, o primeiro de 
seu nome, da dinastia dos Plantagenetas. Aos 16 anos de idade, fora armado cavaleiro pelo rei da frança; 
aos 31 – um ano antes de assumir o trono da Inglaterra – pronunciara seus votos de cruzado e, uma vez 
feito rei, não tardara a fazer os preparativos daquela que se tornaria sua maior façanha: uma grande 
expedição militar para libertar Jerusalém do jugo de Saladino.  Apesar de nunca ter recuperado plenamente 
a cidade sagrada dos cristãos e ter tido uma carreira repleta de controvérsias, não há como dizer que a 
imagem que sobrevivera de Ricardo na longa (e na longuíssima) duração seja outra, senão a de um grande 
herói. Um rei justo, prodígio nas artes militares, cristão fervoroso, seguidor dos mandamentos da cavalaria, 
exímio estrategista, combatente feroz do islã e guerreiro implacável quando em batalha. É sabido pela 
historiografia que esta representação idealizada do monarca angevino encontra pouco subsídio histórico, 
sendo, na realidade, fruto de um imaginário político-ideológico específico, que buscava enaltecer as 
grandes figuras do passado britânico frente aos inimigos franceses, em meio à Guerra dos Cem anos. 
Mesmo com a irrefutável fama, a ausência de pesquisas que explorem a recepção de tal figura ao longo da 
história é um fato instigante. Destarte, nota-se que no que concerne aos estudos da história e das lendas 
que cercam o “Coração de Leão” (como se tornara conhecido) há ainda uma grande lacuna a ser 
explorada, e que pode oferecer à medievalística atual debates valiosos sobre as apropriações e os usos do 
passado. Este trabalho tem por objetivo elucidar alguns dos elementos que explicam o sucesso, a 
receptividade (deveras grande) e, em dada medida, o prestígio que Ricardo I tem em nossas expressões 
culturais, com especial ênfase nas representações e narrativas do mass media. Nossa hipótese se ampara na 
ideia de que Ricardo é um “Rei de Mil Faces”; isto é: que sua história pode ser facilmente ressignificada 
em virtude de discursos, ideias, linguagens, e objetivos de toda espécie. À luz das teorias do 
neomedievalismo, da representação e do imaginário, analisaremos como este rei será incorporado nas 
histórias em quadrinhos estadunidenses dentre as décadas de 1940 e 1950, no intuito de demonstrar a 
aplicabilidade de nossa hipótese. 
 

Corrupção, tirania e “loucura”: revisando o Principado de Cômodo na documentação de 
Dião Cássio, Herodiano e na historiografia 

 
Pedro Vieira Marques de Oliveira 

Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Resumo: Cômodo foi o último membro da dinastia dos Antoninos a governar o Império Romano, 
mantendo-se como princeps entre 180 e 192. Esse imperador teria iniciado uma “era de fogo e ferro”, 
segundo as palavras de seu contemporâneo Dião Cássio (História Romana), senador romano e historiador. 
Nesta comunicação serão abordados temas peculiares do seu principado conforme a documentação escrita 
da época e parte da historiografia tradicional, como a sua tirania por governar sem o senado, sua 
corrupção por desprezar as convenções romanas e a suposta “loucura” de querer ser um gladiador. Tanto 
Dião Cássio, quanto Herodiano, outro historiador contemporâneo, abominaram as ações do princeps a tal 
ponto que historiadores de outros contextos, como o iluminista Edward Gibbon, classificam sua época 
como marco para o início do declínio de Roma. Tal construção da imagem de Cômodo, construída pelas 
fontes da época e por uma historiografia pouco crítica aos juízos de valores que essas estavam carregadas, 
reflete no filme Gladiador (2000), dirigido por Ridley Scott, no qual Cômodo é apresentado de uma forma 
terrivelmente negativa. Desta forma, com o auxílio de uma historiografia mais atual e crítica sobre este 
período e o trato documental, operacionalizando o conceito de representação de Roger Chartier, 
procuraremos entender melhor o significado que as fontes históricas nos deixaram sobre Cômodo e sua 
política de governo. Neste caso, a representação de Cômodo é realizada por aristocratas romanos que 
possuíam valores morais conservadores, utilizando seus escritos para defender seus interesses. Sem 
dúvida, tal fator possui um forte peso no que tange a representação do último dos Antoninos entre os 
romanos, legando uma memória em muitos textos históricos de outros contextos e até no cinema 
contemporâneo. 
 

A Esmirneida de Mimnermo 
Prof. Dr. Rafael Brunhara 

Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
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Resumo: Minha fala será acerca do poeta grego do século VII a.C. Mimnermo de Cólofon. A obra de 
Mimnermo, como a de boa parte dos poetas do período arcaico (séculos VII A.C. a meados de V a.C.) 
sobreviveu em parcos fragmentos. Contudo, apesar da escassez de seus versos, Mimnermo recebe a 
atenção de historiadores da literatura na medida em que a Antiguidade, ao categorizar sua obra, deu 
indícios para distinguir ali aspectos centrais do gênero poético em que ele compôs, a elegia. Segundo 
estudiosos, a elegia possuía dois subgêneros distintos. O primeiro grupo, o das elegias destinadas ao 
simpósio, definia-se pela brevidade dos poemas e por temas como a exortação marcial ou reflexões sobre 
a condição humana; o outro grupo, por sua vez, dedicava-se à narração de eventos históricos recentes. A 
elegia narrativa/histórica se diferenciaria da simposial por serem mais longas e voltadas para os grandes 
festivais públicos.  A obra de Mimnermo teria sido organizada pelos editores alexandrinos em dois livros e 
hoje é um lugar-comum a hipótese de que estes dois continham, cada um, obras distintas em matéria e 
elocução: a Nannó e a Esmirneida. Enquanto Nannó seria uma coleção de poemas breves, de teor 
notadamente amatório, a Esmirneida seria, pelo que o título parece indicar, um poema narrativo, 
possivelmente longo, contando a história de Esmirna de tempos míticos até o passado mais recente.  
Dessa maneira, parece confirmar-se em Mimnermo as hipóteses levantadas pelos estudiosos acerca da 
elegia grega: a Nannó, elegia simposial, breve, erótica; a Esmirneida, uma longa narrativa histórica. Meu 
interesse nesta breve fala são os fragmentos da Esmirneida: o fragmento 9, visto pelos estudiosos como um 
testemunho do movimento colonizador grego ocorrido no período arcaico, contado por um personagem 
que lhe foi contemporâneo; os fragmentos 13 e 13a, que apresentam elementos narrativos que aproximam 
a poesia de Mimnermo da épica homérica e reforçam a hipótese da narrativa bélica de um passado recente; 
e, por fim, o fragmento 14, que aprofunda formalmente a relação entre elegia e épica.  Pretendo discutir a 
validade do caráter proto-historiográfico frequentemente atribuído a esses poemas, as suas implicações na 
obra de Mimnermo e na conceituação do gênero elegíaco como veículo para a narração de eventos 
históricos recentes. 
 

A recepção da Antiguidade no discurso abolicionista de Joaquim Nabuco 
Prof. Me. Rafael Vicente Kunst 

Mestre em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 

Resumo: O objetivo da pesquisa apresentada nessa comunicação é analisar a função das referências à 
Antiguidade clássica presentes nos discursos abolicionistas de Joaquim Nabuco. Utilizando elementos da 
análise retórica tratada por autores como Chaim Perelman, Olivier Reboul e Hans Ulrich Gumbrecht, 
investigo como esse político brasileiro utilizou narrativas e exemplos da história e da cultura de gregos e 
romanos para elaborar sua caracterização da escravidão no Brasil e legitimar seu discurso defendendo o 
fim imediato da escravidão. Os estudos provenientes da História da Recepção, principalmente as obras de 
Charles Martindale e Hans Robert Jauss, também foram fundamentais para interpretar as teias de leituras 
tão diversas que formaram o processo de significação traçada por Joaquim Nabuco sobre os elementos da 
Antiguidade clássica utilizados em seus discursos. Minhas conclusões preliminares indicam que a 
interpretação desse abolicionista sobre a escravidão no mundo antigo e seu impacto naquelas sociedades 
teve forte influência tanto em seus projetos políticos para o Brasil do final do Segundo Reinado, como 
também é uma peça fundamental para que possamos compreender uma concepção de História peculiar 
que aponta descontinuidades entre os sistemas escravistas na Grécia, em Roma, na história norte-
americana e no Brasil; e, simultaneamente, profetiza que o seu país teria o mesmo destino trágico do 
Império Romano se a escravidão não fosse eliminada urgentemente. Nesse sentido, a análise retórica 
mostrou-se instrumento essencial para compreender que as referências à Antiguidade clássica não são 
meros “enfeites literários” ou “argumentos de autoridade” de um autor com uma educação que privilegia a 
leitura de clássicos, mas são estratégias de significação de um projeto político e mesmo de um trabalho 
historiográfico de um intelectual fundamental da história brasileira. 
 

O esoterismo: historiografia e origens 
Ramiro Paim Trindade Junior 

Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
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Resumo: Esta comunicação abordará de forma sucinta como se desenvolveu a historiografia que trata a 
respeito do esoterismo, um campo de estudos ainda pouco explorado, mas com grande potencial. Isso 
porque ao longo dos séculos ele se constituiu como um sistema simbólico específico, com linguagem e 
cosmovisão próprias e que, segundo estudos recentes, foi uma dimensão estruturante da história cultural e 
religiosa da Europa, além de ter importância considerável na construção da modernidade ocidental 
(CAMPOS; SILVA, 2015).Um exemplo das abordagens que o campo permite são as recentes pesquisas 
que se propõem a investigar as origens e o desenvolvimento da revolução científica, e da própria ciência 
moderna, no contexto do Renascimento. A apresentação se insere em um projeto de pesquisa em fase 
inicial e que busca tentar compreender a relação entre o esoterismo e formas de pensamento pré-
científicas que surgem durante o Renascimento. Para tal será definida uma fonte desse contexto que 
apresente elementos relevantes para elucidar o assunto e se fará uma análise da mesma.Uma das 
motivações para essa busca é que vários historiadores da ciência defendem há tempos que as raízes da 
revolução científica estariam em correntes esotéricas, como é o caso da pesquisadora inglesa Frances Yates 
(1899 - 1981) que salienta o papel do Hermetismo nesse fenômeno. De fato, ela é diretamente responsável 
pela expansão do campo historiográfico do esoterismo. Quem também contribuiu para o campo são os 
pensadores franceses Pierre Riffard (1946- ), filósofo e especialista em esoterismo, e Antoine Faivre 
(1934), também especialista nessa área, ambos da Universidade de Paris e que criam uma definição 
acadêmica para o conceito de esoterismo. Por último houve ainda o professor holandês de história da 
filosofia hermética Wouter Hanegraaff (1961- ) que igualmente produziu importantes reflexões sobre o 
assunto. Todos eles serão abordados uma vez que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento e 
construção da historiografia esotérica. Ao final se fará um apanhado conciso dos desenvolvimentos do 
esoterismo desde a Antiguidade até meados do século XVII, conceituando algumas correntes como o 
Hermetismo e a Cabala Cristã, e apresentando várias figuras de destaque que estão inseridas nesse recorte, 
como, por exemplo, os filósofos italianos Giovanni Pico della Mirandola (1463 – 1494) e Marsílio Ficino 
(1433 - 1499). 
 

O luto feminino na Antígone de Sófocles: Ismene, Eurídice e Antígone 
Rodrigo de Miranda Pereira 

Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs – CAPES) 
 
Resumo: A lamentação é uma parte fundamental e essencial de cada etapa do rito funerário. Segundo 
Lada Stevanovic, a evidência mais antiga de luto na Grécia remonta ao período micênico (1600-1100 
a.e.c.), em uma pintura que representa esta manifestação, no final da era do Bronze. A lamentação, 
normalmente caracterizada pela intensidade das emoções, é dever das mulheres e pertence à esfera familiar 
e ao espaço tradicionalmente feminino, e o ritual funerário é separado espacial e temporalmente do 
cotidiano. Parte da performatividade do ato inclui a automutilação, o lamento (goos) e o choro (kommos). Já 
os homens, normativamente expressam seu luto através de epitáfios e estelas funerárias, em mensagens 
públicas para os vivos neste contexto de publicização da morte representada pelos cemitérios nas 
cercanias das cidades. Ainda segundo Stevanovic, embora pertencentes à tradição literária, essas 
manifestações de lamentação podem ser confiáveis evidências da prática ritual cotidiana. O historiador 
estadunidense Charles Segal argumenta que, desde a antiguidade até o presente, o lamento das mulheres na 
Grécia possui uma relação ambígua com o resto da sociedade. Por um lado, o lamento assegura auxílio aos 
mortos na passagem do mundo dos vivos ao outro mundo. No entanto, a reação à morte também é 
percebida como fonte de emoções violentas e desordem, o que pode gerar um ciclo de vendetas como se 
pode perceber pelo enredo de Electra, de Sófocles. Na vida cotidiana, de acordo com Plutarco, Sólon 
haveria estabelecido leis que proibiam o lamento descontrolado e desenfreado. Esta restrição em forma de 
leis tinha como uma de suas finalidades controlar o desejo por vingança de sangue. A lamentação grega, 
especialmente a lamentação das mulheres, era considerada danosa para a sociedade. Desde tempos mais 
remotos, a força da lamentação era entendida pela sociedade como um tipo de possessão, daquele que 
lamenta, por perigosos poderes sombrios, existindo uma relação direta entre o lamento e a loucura. Por 
outro lado, parte da razão de se estabelecer através da imposição de leis restrições ao luto das mulheres 
(todas as leis que nos restaram sobre os rituais fúnebres versam sobre a limitação do número de mulheres 
no ritual, para serem mais silenciosas e tão invisíveis quanto possível) era que a cidade-estado era temerosa 
da instituição do lamento precisamente pela dificuldade de controlá-lo. Nas tragédias, podemos perceber 
duas formas distintas de controle da lamentação das mulheres: 1) transformar a voz feminina em uma voz 
cívica aceitável e domesticada; 2) sua supressão pela autoridade masculina. Através da análise do drama 
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trágico Antígone do poeta Sófocles, o que se pretende é identificar quais são as reações à morte das 
personagens femininas (Antígone, Ismene e Eurídice).No presente trabalho, sugiro a possibilidade de 
identificar no comportamento de Antígone uma espécie de virtude característica e paradoxal: por um lado, 
evidencia elementos que a ligam à esfera do oikos em relação ao comprometimento com a família em 
detrimento, até mesmo, da própria vida; por outro, apresenta traços de performatividade masculina ao lhe 
atribuírem predicados genuinamente considerados dos homens no mundo antigo. 

 

Nas planícies do arco e do cavalo: uma análise dos etnômios “cita” e “huno” nos 
fragmentos de Prisco de Pânio 

Rodrigo dos Santos Oliveira 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: Por volta de 441, a região romana dos Balcãs foi invadida pelos hunos de Átila e Bleda, que 
saquearam diversas cidades, chegando até as Termópilas. Todavia, entre 444 e 445, Bleda é assassinado e 
Átila se retira para seu território ao norte do Rio Danúbio, desaparecendo das fontes romanas por dois 
anos. Quando Átila retorna para as fontes, em 447, já era rei único entre os hunos, líder de uma 
confederação política etnicamente diversa formada por grupos turcos, germânicos, iranianos e eslavos, 
com um território que se estendia das fronteiras dos rios Reno e Danúbio até os limites do Mar Cáspio e 
do Rio Ural. Sua capital, localizada nas Grandes Planícies Húngaras, foi visitada por inúmeras embaixadas 
durante os anos de reinado de Átila. Em uma dessas embaixadas esteve presente Prisco de Pânio, 
historiador de origem trácio-romana, nascido por volta de 410 na cidade de Pânio, localizada na costa 
noroeste do Mar de Mármara. As obras de Prisco, no entanto, chegaram a nós apenas através de 
fragmentos que se encontram em diversas outras obras como os Excertos Constantinianos de Constantino 
VII Porfirogênito, a Getica de Jordanes, as Guerras de Procópio, a História Eclesiástica de Evágrio e a Suda. 
Prisco, assim como outros autores do século V como Eunápio, Olimpiodoro e Malco, escreveu dentro de 
uma tradição clássica, remontando conscientemente a autores como Heródoto e Tucídides. Por 
conseguinte, objetivamos com essa pesquisa analisar a perspectiva de Prisco de Pânio sobre os hunos. 
Utilizaremos, para isso, o conceito de etnicidade como apresentado por Frederik Barth (1969), 
primeiramente através da compreensão das identidades e da aplicação de etnômios no contexto do autor e 
dos hunos de Átila, o século V. E, então, analisaremos a aplicação dos etnômios “huno” e “cita” de modo 
a compreender se se tratavam de designações étnicas, políticas ou geográficas. Compreendemos o 
conceito da etnicidade como um fenômeno dinâmico de organização social baseado na mobilidade das 
pessoas e na interação social, onde há um contínuo processo de dicotomização entre membros de uma 
comunidade e “estrangeiros”, que requer ser expressa ou validada através da interação social. 
 

Magia, justiça e vingança:  
Aspectos do discurso jurídico em inscrições epigráficas 

Sarah Silva Tolfo 
Mestranda em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs – CAPES) 

 
Resumo: No presente artigo, analiso a presença de aspectos pertencentes ao discurso judiciário no grupo 
de defixiones classificadas por Versenel como “preces judiciais” (1991). Estas defixiones possuem forma e 
objetivos distintos dos tabletes de maldição clássicos: enquanto estes são voltados para a satisfação de 
desejos pessoais, românticos ou econômicos, aqueles buscam justiça ou vingança através da magia. As 
tabellae defixiorum (Katadesmoi em grego) são um conjunto de inscrições epigráficas, encontradas em todo o 
mundo greco-romano, do Egito até a Grã-Bretanha. Normalmente gravadas em pequenas placas de 
chumbo, continham pedidos de maldição que eram destinados aos deuses da morte, do submundo, do 
Ctónico ou qualquer um que tivesse conexões com a magia. Estes, aparentemente, estariam sujeitos a 
formas de manipulação as quais as divindades olímpicas não tolerariam. Nas defixiones classificadas por 
Versenel como “orações judiciais”, o indivíduo suplica aos deuses de maneira subserviente (normalmente 
usando o termo domina) e pede assistência divina sob a forma de retaliação por uma injustiça sofrida, 
deixando, na grande maioria das vezes, clara a sua motivação. A linguagem utilizada nesse contexto imita a 
que é usada nos tribunais seculares, contendo termos tais como este vindices, etuindices eius mortem, 
(VERSENEL, 1991, p. 71). Essas orações são geralmente dirigidas a deidades locais ou deuses do panteão 
romano identificados como deidades locais (VERSENEL, 1991, p. 62). Como afirma Ribeiro, estes são 
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textos que se situam em uma fronteira, mal definida, na qual “magia”, “religião” e, em certa medida, o 
“direito” se mesclam (2006, p. 239). Mais do que as defixiones clássicas, as orações judiciais seriam mais 
utilizadas pelas camadas mais baixas socialmente. Na Antiguidade não havia uma força policial pública 
como conhecemos hoje, nem prisão de suspeitos. Quem sofria uma injustiça era responsável por juntar as 
evidências e pagar um defensor, o que dificultava a busca por justiça por parte de pessoas menos 
favorecidas financeiramente ou socialmente. Sendo ignoradas pelas autoridades, restava a opção de 
recorrer aos deuses (VERSENEL, 1991, p.68) quando a justiça dos homens, neste caso no sentido estrito 
da palavra, falhava. As outras fontes de inscrições utilizadas serão epitáfios de pessoas que, crêem seus 
parentes, faleceram devido ao ato de feitiçaria (maleficium, veneficium) de alguma “bruxa” (sagae) ou “mago” 
(magi). Nestes epitáfios, a busca por justiça ou vingança se dá por parte da família enlutada e não 
raramente são a única forma que possuem de expressar suas suspeitas com relação a causa da morte de seu 
ente querido. Por fim, a história de Germânico servirá para ilustrar como todos esses elementos mágicos 
funcionavam na vida e nos tribunais romanos. 

 
Interculturalidade sefarad em Al-Andaluz Medieval: saber religioso e filosófico de 

Maimônides (séc. XII) 
Tatiane Santos de Souza 

Mestranda em História – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – CAPES) 
 
Resumo: O centro-sul da Espanha Medieval, sobretudo Al-Andaluz, foi um dos mais importantes celeiros 
intelectuais da literatura e filosofia judaica sefarad, como também um local de intensas trocas e 
experiências culturais entre as três religiões abraâmicas: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, desde o 
século VII. Nesse âmbito, podemos destacar a interculturalidade como um dos maiores e mais 
importantes componentes do mosaico social ibérico baixo governo islâmico. Neste período, interações e 
dissidências religiosas, filosóficas, culturais, artísticas e até mesmo arquitetônicas, propiciaram a posteriori 
construções discursivas idílicas de uma “idade do ouro” medieval baseada na tolerância, como também o 
extremo oposto, a pessimista negação destas convivências e interações. Dados os avanços nas pesquisas 
históricas referentes aos campos da História Social e Cultural da Idade Média, compreende-se que é 
impossível atribuir à Al-Andaluz um perfil homogêneo e absolutamente pacífico. É igualmente errôneo 
entendê-la como uma sociedade que teria servido apenas como receptáculo de valores e práticas outrora 
difundidas pelas Igrejas ibéricas, sem ter alcançado identidades originais. Em contraposição a essas 
historiografias reducionistas ou pendulares, buscamos elucidar essa perspectiva da interculturalidade 
sefarad, e para tal destacamos a figura notável de Maimônides e suas percepções de mundo neste cenário 
histórico. Rabi Moshe ben Maimon, nasceu e viveu com sua família em Al-Andaluz. Nascido de uma família 
cordobesa que gozava de um certo prestígio social, a trajetória intelectual de Maimônides se iniciou cedo 
com tradição cultural judaica, seguido dos estudos de língua e cultura e árabe, e também de filosofia. 
Rambam, o acrônimo de como também chamado, é sem dúvida um das figuras mais proeminentes da 
história judaica, cuja influência em diferentes campos de conhecimento foram notáveis; filósofo 
racionalista, estudioso de Aristóteles e filosofia grega, talmudista, exegeta, jurista, médico e interventor do 
judaísmo, sua trajetória e suas obras podem ser consideradas um marco neste período da história do 
pensamento judaico ou medieval. Isto posto, o objetivo desta comunicação é mapear brevemente o saber 
religioso de Maimônides, bem como suas influências filosóficas apresentando sua trajetória como um 
exemplo da interculturalidade andaluza. 
 

A representação do escravo romano:  
os munera (gladiadores) e escravos analisados segundo a linguagem cinematográfica 

Theo Rosito Machado 
Graduado em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: Esse trabalho tratou do diagnóstico e estudo da representação da escravidão na civilização 
romana, através da análise de dois longas-metragens muito populares, os filmes Spartacus e Gladiador. E 
também se refere ao Trabalho de Conclusão de Graduação em História, do autor, defendido em 
Dezembro de 2017 na UFSM. Esses filmes, lançados em 1960 e 2000, respectivamente, serviram de base 
para a compreensão sobre como escravos e gladiadores eram considerados no período antigo, através da 
forma como foram representados na tela, dialogando com autores que escreveram sobre o tema da 
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escravidão. A principal pesquisadora referenciada no trabalho foi Renata Senna Garraffoni, que escreveu a 
importante obra Gladiadores na Roma Antiga - Dos Combates Às Paixões Cotidianas, de 2005; também foram 
utilizados os trabalhos de Fabio Joly e Norberto Guarinello. Para abordar o tema da representação, foi 
utilizada a obra do pesquisador de cinema, Robert A. Rosenstone, que escreveu o livro A história nos filmes, 
os filmes na história, de 2006, publicado em 2010, no Brasil. Foram estudados conceitos da época dos 
gladiadores, como os Lanistas e os Ludus, entre outros, que aparecem nos dois filmes citados. Assim, pode-
se concluir que, ao dialogar com os autores das obras de referências e os filmes em questão, foi possível 
encontrar pontos que podem ser usados como fonte ou documentos históricos; essas obras, por outro 
lado, também ajudam a eternizar a figura de personagens importantes para o mundo antigo, trazendo-os à 
luz, no mundo moderno.  
 

Noções gerais sobre a conquista e integração do noroeste hispânico 
Prof. Me. Thiago Tolfo 

Mestre em História – Universidade do Minho (U.M.) 
 
Resumo: A conquista do território da Península Ibérica pelos romanos foi um processo lento e gradual, 
cuja ocupação estabeleceu-se de forma diferenciada ao longo de duzentos anos, desde o desembarque em 
Emporiom (Catalunha/Espanha), em 218 a.C., durante o conflito contra Cartago, ao fim das guerras 
cantábricas, entre 19 e 29 a.C., que culminou com uma reorganização administrativa empreendida pelo 
Princeps Augusto (último quartel do séc. I a.C.). Neste espaço de tempo houveram incontáveis investidas 
romanas no território peninsular, sustentadas por critérios econômicos e políticos, sendo, por motivos 
estratégicos, palco de rearranjos administrativos, tendo na criação de províncias o símbolo máximo do 
controle administrativo romano. No tocante ao enquadramento provincial na Hispânia romana, e que, 
comumente se é estudado (Séc. I à meados do séc. III), a Península Ibérica contou com a organização 
administrativa de três províncias, nomeadamente, a Província Citerior Tarraconesis, sob tutela imperial, e as 
Província Ulterior Baetica e Província Ulterior Lusitania, atribuídas ao controle senatorial. No que diz 
respeito ao processo de romanização, a Província Citerior Tarraconensis (pars occidentalis) destaca-se pela 
lenta romanização de suas áreas em comparação as outras duas províncias e a parte meridional da 
Tarraconense. Por ter sido estes territórios da península de mais tardia anexação (as regiões da Callaecia, 
Astúrias e Cantábria), apresenta-se como portadores de uma cultura de alta concentração da componente 
indígena, atestado conforme o auxílio dos estudos arqueológicos, epigráficos e dos próprios testemunhos 
literários. Neste contexto, desta parte da península, a historiografia mais recente tratou de separar um 
novo espaço territorial denominado como Noroeste hispânico, que, em comparação com outras 
províncias, teve como peculiaridade o desenvolvimento urbano mais tardio e uma extraordinária 
composição autóctone representada na cultura castreja. Portanto, a comunicação tem por objetivo expor 
as principais características da ocupação romana na Hispânia enfatizando o espaço geográfico do 
Noroeste no seu âmbito particular de tardia integração ao território da Província Hispânia Citerior 
Tarraconensis, tendo, como principais medidas, a criação dos conventus bracaraugustanus, lucencis e asturicencis, e 
as suas respectivas capitais conventuais, nomeadamente, Bracara Augusta (Braga/Minho/Portugal), Lucus 
Augusti (Lugo/Galícia/Espanha) e Asturica Augusta (Astorga/Leão/ Espanha). Cabe salientar que a 
comunicação propõe um embasamento cronológico linear, realçando os principais eventos e processos 
que explicam de maneira mais elucidativa estes duzentos anos de ocupação, sem maiores 
aprofundamentos. 
 

Elites locais, influências imperiais:  
Eumênio, Ausônio e as relações políticas nas Gálias do século IV d.C. 

Prof. Dr. Thiago Brandão Zardini 
Docente da Faculdade Saberes 

 
Resumo: Diversos professores das escolas de retórica das Gálias, ao longo dos séculos III e IV d.C., 
assumiram cargos imperiais de importância, atuando nas áreas jurídica e administrativa, como preceptores 
dos herdeiros do trono e até mesmo representaram os imperadores em celebrações provinciais. Entre eles, 
Eumênio e, principalmente, Ausônio, deixaram testemunhos ricamente informativos sobre as influências 
que os cargos imperiais proporcionavam aos homens mais eruditos das cidades de Augustodunum e 
Burdigala. Nosso interesse é observar como o enaltecimento da formação retórica, no discurso destes 
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oradores, revela as formas de promoção das carreiras públicas e os meios de obter notoriedade nos 
círculos de poder. 
 
 

A evolução do tema de Atalanta e Peleu na cerâmica Ática sob a ótica de gênero 
Thirzá Amaral Berquó 

Mestranda em Artes Visuais – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs) 
 
Resumo: A relação entre a heroína Atalanta e o herói Peleu é um dos temas que integra o vasto repertório 
dos pintores de vasos áticos entre os séculos VI – IV A. E. C. Atalanta é uma personagem que se destaca 
entre as heroínas gregas por sua conexão com o universo do atletismo e da caça (atividades consideradas 
majoritariamente masculinas na Grécia antiga), o que se traduz em uma singularidade de seus temas 
iconográficos. Peleu, mais conhecido por ser o pai de Aquiles, tomou parte em muitas aventuras em sua 
juventude. É por meio dessas empreitadas heroicas que o mito de Atalanta se liga ao de Peleu. De acordo 
com os autores antigos, tais como Hesíodo, Calímaco, Apolônio de Rodes e Apolodoro, conta-se que 
ambos teriam participado da caçada do javali de Cálidon, da viagem dos Argonautas e dos jogos funerários 
do rei Pélias. Porém, nas fontes literárias não é dada grande importância à relação entre esses heróis: a 
competição de luta de Atalanta e Peleu é referida por Apolodoro, em sua Biblioteca, em apenas uma frase. 
Em contraposição, ela é muito explorada pelos pintores de vasos. Na iconografia, Peleu é o principal 
companheiro de Atalanta: dos 43 vasos áticos em que aparece Atalanta, Peleu a acompanha em 22 deles, 
com cenas de teor atlético (não consideradas as cenas coletivas da caçada). Os motivos principais são a 
caçada ao javali calidônio e, preponderantemente, a competição de luta entre ambos nos jogos funerários 
em honra a Pélias e a convivência atlética no ginásio. Considerando o longo período no qual o tema de 
Atalanta e Peleu foi trabalhado pelos pintores de vasos e a predominância dos motivos atléticos, este se 
mostra como local privilegiado para o exame das codificações de gênero inscritas na representação 
artística corporal da figura humana na cerâmica de Atenas. O presente trabalho analisa a evolução do tema 
de Atalanta e Peleu na cerâmica ática, com foco nas modificações da representação corporal, de 
pathosformel e de temática sobre a heroína Atalanta. Assim, são abordados tanto os tipos de cenas 
envolvendo Atalanta e Peleu quanto as mudanças iconográficas ocorridas ao longo do tempo. 

 

Projeto WikiMedieval: um repositório confiável dos estudos de história medieval e 
renascentista para além dos portões da universidade 

Tiberius Cesar Galhardo de Vasconcellos 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: O Projeto WikiMedieval tem por finalidade promover a extensão universitária e o ensino de 
História Medieval e Renascentista. Acreditamos que as ações, acadêmicas da área de História devam trazer 
a possibilidade de apresentar-se a um público que extrapole os limites universitários. Incluímos ainda, que 
o recorte temporal objeto deste projeto, é mais presente na vida cotidiana do que se imagina, o que serve 
de justificação ao Projeto WikiMedieval. Utilizando-se um espaço de serviço virtual provido pelo 
departamento de informática da UFSM, instalamos o programa MediaWiki desenvolvido pela WikiMedia 
Foundation, disponibilizado por meio da política Creative Commons de compartilhamento de tecnologia, 
soluções e conteúdos digitais no formato Open Source. Estabelecemos o WikiMedieval, um repositório de 
textos acessível por meio de um sistema equivalente ao disposto no Wikipédia, porem com o diferencial 
de ter documentos cuja a fonte possa ser identificada e, portanto, consultada e autenticada. Este 
dispositivo é a fase final de um processo que se inicia nos debates provocados durante as atuações 
realizadas pelas parcerias da universidade e das escolas de ensino dos níveis Fundamentais e Médios que 
conduzem os alunos e professores destas entidades a um aproveitamento dos recursos didáticos a que este 
projeto se propõe. As discussões que tratam os períodos históricos que denominamos Idade Média e 
Renascimento teriam por objetivo a produção de pequenos textos de autoria dos alunos integrantes do 
Virtù sob a orientação do coordenador do grupo. Estes textos por sua vez, devidamente “assinados” por 
seus autores serão dispostos no banco de textos do WikiMedieval e disponibilizado para consultas oriundas 
de qualquer ponto de acesso a rede internet. Ainda neste contexto, os textos produzidos se interligam em 
uma teia de informações por meio da tecnologia de “hiperlinks”, o que permite ao futuro pesquisador deste 
conteúdo avançar ao nível de profundidade contextual que lhe convier e que, logico, esteja disponível no 
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banco de textos do WikiMedieval. Os fatores pedagógicos deste tipo de atividade promovem aos alunos 
integrantes do Virtù um reconhecimento de seus esforços na produção de seu trabalho, pois devido a 
assinatura constante em todos os textos enviados e por sua vez divulgados no WikiMedieval, o aluno vê sua 
obra em exposição, tornando-se assim um fator psicológico de gratificação a este aluno. Desta forma, 
reconhecendo a penetração cada vez maior do alunado que na busca de complementar o seu saber, 
encontra-os nos meios providos pela internet, mostra-se de suma importância que existam fontes que 
possuam respaldo ou no mínimo o reconhecimento curricular de seus autores e orientadores a fim de se 
qualificar o conteúdo pesquisado. Esta é a proposta do Projeto WikiMedieval, ser um canal de 
concentração de informação qualificada e de fonte validada. 
 

Dinheiro, oratória e habilidade militar:  
os recursos de poder nas biografias de César, Pompeu e Crasso no Vidas Paralelas, de 

Plutarco 
Tobias Droste Silva 

Graduando em História – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 
 
Resumo: Este trabalho faz parte de um projeto maior que pretende analisar a forma como “tópicos” da 
Política Romana– notadamente do período republicano – são (re)apropriados no Brasil para “explicar” sua 
realidade atual, quer seja pelo discurso didático-pedagógico, quer seja pelo discussão política 
contemporânea. Parte-se do pressuposto que a principal fonte para estas “leituras” está na produção 
cultural contemporânea sobre a sociedade romana. Sendo assim, a partir da análise acima descrita, 
pretende-se desenvolver ações e estratégicas críticas que potencializem e refinem o uso didático-
pedagógico do cinema e demais produções culturais sobre a antiguidade no Ensino Fundamental e Médio. 
No presente artigo, iremos analisar a forma como o historiador grego Plutarco representa, nas biografias 
de César, Pompeu e Crasso de seu Vidas Paralelas, os principais e diferentes “recursos de poder” 
supostamente empregados pelos formadores do Primeiro Triunvirato. Plutarco mostra características 
positivas e negativas de seus biografados, fato que estimula o desenvolvimento de sua obra comparativa 
entre personagens históricos e a utilização da mesma como exemplo para os líderes políticos. As biografias 
desses “homens ilustres” romanos - César, Crasso e Pompeu - expõem elementos comuns ao final da 
república: dinheiro, oratória e prestígio militar. Para cada um desses atributos, o autor se dedica traçar suas 
propriedades. A ideia é tentar perceber como Plutarco concebe o uso e a importância de cada um dos 
elementos acima como recursos para o jogo político romano e procurar detectar que papel – e se há algum 
– atribuído à “corrupção” neste emprego. O artigo, nas características apresentadas, também propõe ter 
atenção com as palavras usuais e contemporâneas que se fazem presentes na tradução das biografias para 
o português pela editora Paumape (1992 e 1991). A utilização do site Perseus 
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/) oferece a possibilidade de identificar os termos gregos utilizadas 
na obra Vidas Paralelas, a fim de não cometermos anacronismos. Esta escolha se justifica porque as 
biografias de Plutarco são umas das nossas principais fontes para a ação política e as estratégias de poder 
no final da República e, desta forma, constituem fonte privilegiada para a pesquisa para uma suposta 
“corrupção” que avançaria na República Romana neste período, conforme algumas leituras correntes. 
 

Astrologia e fronteiras culturais na Alexandria do Principado Romano:  
estratégias de legitimação do conhecimento astrológico em Ptolomeu e Vettius Valens 

(século II EC) 
Vinícius de Oliveira da Motta 

Mestrando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM – CAPES) 
 

Resumo: Claudio Ptolomeu (100-168) e Vettius Valens (120-188) foram conhecidos astrólogos que 
viveram no século II EC, período de auge da chamada “astrologia helenística”, na cidade de Alexandria no 
Egito durante o Principado Romano, entre os governos dos imperadores Antonino Pio (138-161) e Marco 
Aurélio (161-180). Nessa época, a obra Tetrabiblos, de Ptolomeu, postulou os fundamentos da astrologia 
praticada até os dias atuais no ocidente, além de conter um guia político dos humores e tendências morais 
e comportamentais das regiões do Império. Já a Antologia de Vettius Valens, por sua vez, além de 
apresentar mais de uma centena de mapas astrais de pessoas reais, demonstra uma série de relações entre 
as teorias e práticas astrológicas e as filosofias, cultos e religiosidades do Egito Romano. Ambos os autores 



54 
 

desenvolvem diferentes argumentações para justificar e defender seu conhecimento astrológico 
(άστρονομίας γνωσις), além de seus textos darem exemplos de crenças, valores, comportamentos e 
preocupações existentes naquele momento. Acreditamos que esses astrólogos são representantes de uma 
tradição que se beneficiou especialmente das fronteiras culturais que tinham seu ponto de contato na 
cidade de Alexandria durante a Antiguidade, tanto para desenvolver seus métodos, saberes e técnicas 
quanto para divulgá-los. Portanto, nosso objetivo nesta comunicação é apresentar uma análise, a partir dos 
textos destes autores, em primeiro lugar, das estratégias de defesa da astrologia, e em segundo lugar, das 
demonstrações de crenças filosóficas e religiosas utilizadas para essa legitimação. A pesquisa é feita tendo 
em vista os estudos mais recentes dos processos de integração no Mundo Antigo Mediterrânico, os 
debates da Nova História Cultural e a análise do conhecimento enquanto modalidade fundamental de 
integração em fronteiras culturais. 
 

A instauração do cristianismo em Axum e seus usos políticos 
Vitor Cunha  

Mestrando em História – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGs – CAPES) 
 

Resumo: O presente evento visa abordar questões que aparecem ao longo de toda história da 
humanidade. Corrupção, crimes e crises perpassam os diferentes contextos históricos com as 
particularidades de cada tempo. Dentro desse quadro, em nosso trabalho pretendemos analisar o 
momento e conjuntura da adoção do cristianismo como religião oficial do Reino de Axum, localizado no 
Chifre da África - medida esta tomada pelo então negus Ezana (IV d.C.). Desse modo, nosso objetivo é 
compreender o motivo pelo qual sua institucionalização ocorreu. O que nossas leituras e análises apontam 
como hipótese é que sua adoção se insere em um contexto em que dois pontos aparentam se destacar. O 
primeiro seria o de tentativas de centralização do Reino de Axum: após se expandir entre os séculos II e 
IV, o território comportava diferentes grupos populacionais, cujas expressões culturais, entre elas as 
religiosas, variavam em grande medida. A religião cristã, portanto, serviria como forma de unir tais grupos. 
Para isso, ela mesma se moldou, assimilando diferentes questões e expressões culturais. O segundo ponto 
destacado é sobre a inserção do Reino em um contexto de expansão do cristianismo em diferentes regiões 
próximas ao Reino de Axum, o que fica evidenciado no Concílio de Niceia (325). Dentro desses dois 
pontos, cujo caráter, à primeira vista, parece conciliatório e político, é possível perceber dois 
desdobramentos: (1) a perseguição a expressões religiosas consideradas heréticas e (2) a formação de uma 
rede de proteção e auxílio a incursões belicosas. Como veremos, o cristianismo etíope perseguiu e 
condenou outras formas de culto divino que não se adequavam aos seus interesses, além de contar com o 
auxílio de outros povos cristãos em ações militares a outras populações. Apesar dessas questões estarem 
mais presentes a partir dos séculos posteriores, nos quais encontramos menções a incursões contra Reino 
do Himyar, na Península Arábica, e tentativas de conversão dos povos do Damot adeptos do Däsk, 
visíveis nas gädla de Täklä Haymanot, escritas no século XV-XVI sobre o santo etíope do século XII e nas 
crônicas sobre a vida dos negus Zar’a Ya’eqob (1434-1468) e Ba’eda Maryam (1468-1478), suas bases 
originaram-se no período de adesão ao cristianismo, no século IV. 
 

Sexualidades, heresia e ortodoxia no discurso de Agostinho de Hipona contra os 
pelagianos em De Civitate Dei (século V) 

Prof. Me. Wendell dos Reis Veloso 
Doutorando em História – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – CAPES) 

 
Resumo: Escrita de maneira descontínua entre os anos de 413 e 427 da Era comum a obra A Cidade de 
Deus (De Civitate Dei) é considerada a mais extensa e a mais completa de Aurélio Agostinho. Este, nem 
sempre esteve associado ao cristianismo protocolar, posto que se identificou como cristão maniqueu 
durante 9 anos de sua vida. Contudo, à época do penejar inicial do tratado em questão já se encontrava há 
quase uma década no exercício do cargo episcopal da região de Hipona, no Norte da África. Considerada 
integrante capital do que se denomina convencionalmente de literatura patrística, A Cidade de Deus aborda 
muitos temas e possui diversos interlocutores, dentre eles os pagãos que intentavam uma espécie de 
retomada; e cristãos alegadamente heréticos, tais como os maniqueístas e os pelagianistas. A teologia 
pelagiana, forjada por Pelágio na região de Roma em fins do século IV, centrava-se na prática cristã e suas 
relações com o livre arbítrio e a natureza humana. Em síntese, Pelágio argumentaria que as semelhanças da 



55 
 

humanidade com a personagem da fábula bíblica Adão seriam fruto da vontade e não de uma condição 
congênita. Em resposta a Pelágio o bispo de Hipona escreveu o livro XIV de A Cidade de Deus, no qual 
empreende uma nova interpretação sobre o mito bíblico da criação, interpretação esta menos 
espiritualizada e que impactou mesmo as concepções sobre as sexualidades no pensamento agostiniano ao 
desenvolver o que chamo de teoria da desordem, a qual o afastava de maneira mais convincente das 
especulações maniqueístas (das quais frequentemente seria acusado de nunca ter se desvencilhado 
completamente) e das defendidas pelos seguidores de Pelágio. Desta maneira, o objetivo desta 
comunicação é, através de uma hermenêutica histórica simples, analisar a narrativa criacionista presente no 
Livro XIV de A Cidade de Deus, erigida em resposta às proposições pelagianistas, para verificar qual a 
dinâmica que as sexualidades humanas assumem nesta nova interpretação do bispo Aurélio Agostinho 
sobre as narrativas mitológicas da criação e do pecado original atentando-se para a maneira como ele se 
vale destas proposições no reclame pela ortodoxia frente aos demais requerentes pelo uso supostamente 
legítimo do adjetivo ortodoxo, neste caso os cristãos pelagianistas. 
 

Teatro Medieval: o desenvolvimento das representações teatrais do final da Antiguidade 
ao Renascimento 

Wladimir D’Ávila Uszacki 
Graduando em História – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 
Resumo: O Teatro medieval é um conjunto de tradições de espetáculos majoritariamente religiosos, que 
inclui os gêneros teatrais litúrgico, mistério, milagre e moralidade, que se desenvolveram principalmente entre os 
Sécs. IX e XV na Europa ocidental, distintas da tradição Greco-romana (o teatro “Clássico” europeia), que 
“sobreviveu” no teatro Bizantino, e das tradições asiáticas durante o mesmo período. A tradição do teatro 
medieval foi, por muito tempo, considerada “não clássica” por ser diferente do teatro da Antiguidade. Suas 
formas de expressão desafiavam os padrões de harmonia anteriores, e por isso era frequentemente 
considerado inferior, enquanto teóricos enalteciam apenas o teatro Greco-romano (o teatro “Clássico”) como 
única fonte e influência valiosa do teatro Renascentista. Entretanto, ignorar toda a tradição medieval apenas 
por ser diferente, é ignorar uma riqueza de culturas e os contextos onde foram criados. O teatro romano 
foi abolido pela igreja, e ela logo junta vestígios das tradições de representação teatral ainda vivas no 
continente europeu para criar seu próprio teatro dentro das igrejas, o teatro litúrgico. Esse novo teatro 
cristão tem valores morais distintos daqueles presentes em Homero, como adaptar o povo à nova religião 
e aproveitar o caráter lúdico dos espetáculos para maravilhar os fiéis. Quando a igreja perde o domínio 
absoluto das representações, e os homens comuns começam a produzir e interpretar, eles dão origem aos 
gêneros dos milagres—vidas e feitos de santos—e dos mistérios—eventos bíblicos encenados. O último 
grande gênero medieval é a moralidade, que mistura o cômico com a doutrina cristã, gerando as bases do 
teatro Renascentista. A continuação do teatro pela igreja e, eventualmente, pelo povo, foi o que permitiu a 
formação de novos gêneros teatrais, e de novas profissões e mercados através das guildas, dos teatros e 
das trupes de atores, que ajudaram a transformar o vernáculo em mais que “mera língua inculta”: em uma 
ferramenta de expressão cultural, artística, religiosa e política. O teatro medieval não é um abismo entre as 
artes da Modernidade e da Antiguidade, mas sim uma ligação entre elas, que propiciou a formação das 
artes da Renascença e, inevitavelmente, das posteriores. Se não houvesse o teatro litúrgico, não haveria as 
moralidades, e sem elas não haveria Shakespeare como o conhecemos. 
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