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Manifestações da fé
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Idade Média
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Poder
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ST4: Os
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virtude: práticas e
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Baixa Idade Média

16h
ST3: Modelos de
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feminino na Espanha
Moderna / Modelos
de Virtude: o
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Sexta-feira
09.10
9h30
Mesa 6: A Escrita e
seus meios de
circulação

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 07.10.2020

9h15 – Abertura – Prof. Dr. Leandro Alves Teodoro (UNICAMP/UNESP)

9h30 – MESA 1 – Instituições e Relações de Poder
Prof. Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa (IEM-UNL) – A construção do Portugal Medievo: Poder,
Território, Reino
Profa. Dra. Maria Filomena Coelho (UNB) – O Estado Virtuoso: corpos e pluralismo político em
Portugal (séc. XII-XIII)
Mediador: Prof. Dr. Leandro Alves Teodoro (UNICAMP/UNESP)

11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 – Arte, Religião e Poder
Coordenadores: Sarah Dume (FAPESP/UNICAMP) e Doglas Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
Dragoncillos en letras capitales: dispositivos visuales en la cultura libraría medieval ibérica –
Nadia Mariana Consiglieri (Universidad de Buenos Aires – CONICET)
O desvio que conduz: operações da imagem medieval para fora e para dentro de si – Fabiana
Pedroni (UNESP)
Cristo-Imagem: Presença real e potencialidade “vivente” da matéria sagrada – Debora Gomes
Pereira Amaral (CAPES/ USP)

11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 – Entre o temporal e o espiritual: poder e autoridade do século
VIII ao XI
Coordenadores: Vitor Boldrini (UNICAMP) e Rafael Bosch Batista (UNICAMP)
Narrativas de Viagem: As interações entre nórdicos e povos árabes na região do rio Volga no
processo de constituição do principado de Rus no século X – Antônio Chiavelli Neto (UNIFESP)
Poder Régio, Poder Religioso e Suas Relações na Gesta Danorum – Fábio Henrique Barbosa
(UFMG)
A Conversão ao Cristianismo de Haraldr Dente Azul e o Fortalecimento do Poder Real na
Dinamarca – Sara Hosana Oderdenge (USP)

13h – MESA 2 – A Ação Moralizadora de Cultos E Orações
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Profa. Dra. Maria Amélia Álvaro de Campos (CHSC/UC) – Espiritualidade cristã e memória
fúnebre no obituário da colegiada de São Bartolomeu de Coimbra (séculos XIV e XV)
Prof. Dr. Douglas Mota Xavier de Lima (UFOPA) – A Capela Real como expressão do reino
virtuoso: apontamentos a partir dos capelães-mores quatrocentistas portugueses
Dra. Letícia Gonçalves Alfeu de Almeida (FAPESP/UNICAMP) – A meditação sobre a morte como
esteio da devoção dos leigos (França, século XV)
Mediadora: Dra. Simone Ferreira Gomes de Almeida (FAPESP/UNICAMP)

16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 – Reinos Virtuosos: A Formação do Bom Soberano/ Modelos de
Vida e Morte: A Virtude no Ideal de Santidade
Coordenadores: Franco A. Biondi (UNICAMP) e Lívia Torquetti (UNICAMP)
Bruxaria e Política: James VI e I e a Construção do Reino Ideal – Andrezza Canova Pigaini
(UNICAMP)
Pensando as virtudes de Alfonso, o usurpador, no momo de Gómez Manrique – Camille Ferreira
Leandro (UFRRJ)
“Pois grandes líderes requerem Grandes instruções": Virtude e Abstinência na pena de Nicéforo
I, Metropolita de Kiev (1104-1121) – Leandro César Santana Neves (UFRJ)
A virtude dos santos protestantes: o discurso hagiográfico de Jean Crespin (1570) – João
Guilherme Lisbôa Rangel (UFRRJ)
“Que a alma encontre o seu repouso”: morte e virtude no século XV – Thaíse Colletti Pavani
(UNICAMP)
Prodígios e virtudes: a moralidade dominicana e a construção do contraste entre santos e magos
na Legenda Aurea (c. 1260-1298) – Willian Vidal Reis (UFRJ)

16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 – Hierarquia e Ordem na Baixa Idade Média
Coordenadores: Rodrigo Prates de Andrade (UFSC) e Thiago Henrique Alvarado (UNESP/Franca)
A palavra como pecado e remissão (Portugal no século XV) – Eduardo Lima de Souza
(UNESP/Franca)
Códigos de conduta para mouros e cristãos nos sínodos portugueses quatrocentistas – Bruno de
Oliveira César Leal (UNESP/Franca)
A condenação dos pecados da carne em opúsculos anti-islâmicos do século XIII – Guilherme
Barbosa (UNICAMP)
As artes de morrer entre construções teóricas e configurações sociopolíticas na Baixa Idade
Média – Alisson Sonaglio (UFPR)
Prescrições para a correção dos leigos nos sínodos bracarenses (final do século XV e início do
XVI) – Flávia Catusso Daisson Santos (FAPESP/UNICAMP)
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Entre os desmandos dos clérigos e as necessidades do reino português trecentista – Rodolfo
Nogueira da Cruz (FAPESP- UNESP/Franca)
Traduções alcobacenses e a coesão dos cistercienses em Portugal (século XV) – Vitória Maria
Rodarte (CAPES- UNESP/Franca)

19h30 – MESA 3 – A formação de modelos de conduta no final da Idade Média
Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães (USP): Martírio e peregrinação: os cinco mártires do
Marrocos e a cultura religiosa portuguesa (século XIII)
Profa. Dra. Susani Silveira Lemos França (UNESP/Franca): A adesão às regras para a boa vida e a
vida boa no Portugal quatrocentista
Mediadora: Profa. Dra. Carolina Coelho Fortes (UFF)

QUINTA-FEIRA – 08.10.2020

9h15 – MESA 4 – A fé e seus intermediários
Prof. Dr. João Luís Fontes (IEM/UNL): Mediadores improváveis: os eremitas e a divulgação da
pobre vida como experiência religiosa no Portugal tardomedieval
Profa. Dra. Carolina Coelho Fortes (UFF): Domingos e as Monjas: considerações sobre a carta ao
convento de Madri (c.1220)
Mediadora: Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães (USP)

11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 – Arte, Religião e Poder
Coordenadores: Sarah Dume (FAPESP/UNICAMP) e Doglas Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
O Sermão plástico e a catequese dos africanos da Vila de São José: interpretação iconográfica
das pinturas de forro da capela do Rosário de Tiradentes, MG (c.1775 a c.1820) – Luciana
Giovannini (UFMG)
Reis de Israel em um Pátio da Contra-Reforma: discurso de legitimação da monarquia no Patio
de los Reyes do Escorial – Camila Cristina Souza Lima (USP)
Norma versus tradição: a representação da Anunciação de Cristo na Península Ibérica após a
Contrarreforma – Clara Habib de Salles Abreu (UFRJ)

11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 – Entre o temporal e o espiritual: poder e autoridade do século
VIII ao XI
Coordenadores: Vitor Boldrini (UNICAMP) e Rafael Bosch Batista (UNICAMP)
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A relação entre Carlos Magno e os agentes reais nas normas dos capitulares carolíngios –
Marcelo Moreira Ferrasin (USP)
Para além dos concílios: o envolvimento político na Controvérsia Eucarística do séc. XI – Diego
Pereira (FAPESP/UNICAMP)
Usos políticos do tema da vingança no reinado de Carlos, o Calvo – Isabela Alves Silva
(FAPESP/USP)

14h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 – Os compromissos com a virtude: práticas e discursos políticos
na Baixa Idade Média
Coordenadoras: Ana Luísa Lourenço (UNB) e Scarlett Almeida (UNB)
As virtudes do verso: cantigas e o poder monárquico em Portugal (1279 – 1325) – Felipe Ferreira
de Paula Pessoa (UNB)
A cura na mira dos tratados pastorais castelhanos do século XV – Nicollas Douglas de Souza
Pereira (FAPESP/UNICAMP)
O significado da doutrina dos Sete Pecados Capitais a partir do texto alcobacense O Virgeu De
Consolaçon – Portugal - Séc. XV – Darlan Pinheiro de Lima (UFSC)
Virtudes idealizadas no Reinado de Alfonso VIII: uma análise do Poema de Mio Cid – Lívia Maria
Albuquerque Couto (CNPq/UFS)
Cuidados com o corpo em tempos de pestilência: uma análise sobre prescrições presentes nos
regimentos sobre a peste em Castela do século XV – André Silva Ranhel (UNESP/ Franca)

14h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 6 – Escritos Moralizantes entre a Europa e a América
Coordenadores: Luis Guilherme Assis Kalil (UFRRJ) e Maria Emília Granduque José
(UNESP/Franca)
A crônica de Pedro de Feria (c. 1524-1588) e o problema da impunidade aos índios “idólatras”:
um estudo sobre escritos eclesiásticos do final do século XVI – Ana Carolina Machado de Souza
(FAPESP/UNICAMP)
Produzir e enviar informações: quando a moralidade perturba a política. O Novo Reino de
Granada no Século XVI – Thiago Bastos de Souza (UERJ)
Moralidade cristã no Vice Reino do Peru: o processo de evangelização dos povos nativos –
Lorena Gouvea (UERJ)
História e Prudência no século XVII: estudo sobre La Mothe Le Vayer – André Sekkel Cerqueira
(USP)

16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 – Modelos de Virtude: o ideal feminino na Espanha Moderna /
Modelos de Virtude: o contato com Novos Mundos
Coordenadores: Franco A. Biondi (UNICAMP) e Lívia Torquetti (UNICAMP)
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Modelos de Santidade Feminina no Renascimento Espanhol (séc. XVI) – César Augusto Mendes
Cruz (UNICAMP)
Virtudes do Lar: deveres e obrigações da mulher na Espanha Moderna – Nara Barrozo Witzler
(UNICAMP)
Teresa de Jesus, modelo de santidade para quem? – Luciana Lopes dos Santos (UFVJM)
Aqueles de "Altos, Bons e Ardidos Corações" nas Terras da África entre os séculos XV e XVI –
Paula Esposito Almeida (UNESP/Franca)
A Gesta de Anchieta: A Virtude de um missionário em uma “vinha estéril, perigosa...”, em uma
“terra tão ocasionada ao mal” – Thereza Baumann (Museu Nacional/ UFRJ)

16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 – Hierarquia e Ordem na Baixa Idade Média
Coordenadores: Rodrigo Prates de Andrade (UFSC) e Thiago Henrique Alvarado (UNESP/Franca)
As guerras de reis contra infantes: conflitos em torno do poder régio em Portugal e Castela (XIIIXIV) – Carlos Eduardo Zlatic (CAPES/UFPR)
Lugares de sepultura, lugares de memória: o mosteiro da batalha e os panteões régios
castelhanos de Toledo e de Miraflores no século XV – Hugo Rincon Azevedo (CAPES/UFG)
Representar e ordenar: o papel dos irmãos na iniciação dos nobres nos valores cortesãos em
Portugal (século XV) – Yasmin de Andrade Leandro (UNESP/Franca)
O uso de leis como ferramentas de ordenação das terras da Coroa de Castela (séculos XIV e XV)
– Waslan Sabóia Araújo (FAPESP- UNESP/Franca)
A vontade comum dos súditos e as trocas régias na Inglaterra do século XV – Vitória de Sant’Ana
Amorim Ramos (CNPq - UNESP/Franca)
Atlas catalão: uma cosmologia medieval judaica – Bianca Klein Schmitt (UNITWIN/UNESCO UFSC)
Passados presentificados: a figuração de Gérião na Divina Comédia – Daniel Lula Costa (UFSC)

19h30 – MESA 5 – Manifestações da fé e a construção de Reinos Virtuosos
Prof. Dr. Gabriel Castanho (UFRJ): Escrever e governar as almas a partir do termo: a “sociologia
mística” de Guigo I
Profa. Dra. Renata Cristina de Sousa Nascimento (UFG/ PUC Goiás): Espaços sublimes: A
reinvenção de uma toponímia sagrada
Mediador: Dr. Thiago Magela (UFF)

SEXTA-FEIRA – 09.10.2020
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9h30 – MESA 6 – A Escrita e seus meios de circulação
Profa. Dra. Ana Isabel Buescu (CHAM/UNL): A circulação do livro em Portugal no século XVI. O
manuscrito permanente
Profa. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses (UNICAMP): Antonio Manetti (1423- 1497) e Florença:
uma relação entre literatura e política
Mediador: Prof. Dr. Rui Luís Rodrigues (UNICAMP)

11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 – Arte, Religião e Poder
Coordenadores: Sarah Dume (FAPESP/UNICAMP) e Doglas Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
Projetar e construir em defesa do território e da fé: A atuação dos arquitetos em Portugal aos
reinados de D. João III (1502-1557) e D. Sebastião (1554-1578) – Sarah Dume
(FAPESP/UNICAMP)
A Missa de São Gregório: representação, milagre e suas funções no final da Idade Média – Doglas
Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
As renovações da Sé do Porto no século XVIII: o impacto da arquitetura medieval no imaginário
barroco – Mateus Alves Silva (UNICAMP)

11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 – Entre o temporal e o espiritual: poder e autoridade do século
VIII ao XI
Coordenadores: Vitor Boldrini (UNICAMP) e Rafael Bosch Batista (UNICAMP)
As leituras de Folcuíno sobre as abadias de Saint-Bertin e Lobbes por meio de suas Gestae – Vitor
Boldrini (UNICAMP)
Interações Populacionais em Lisboa, no contexto do cerco de 1147 – Carolina Minardi de
Carvalho (CAPES/UFMG)
Cristina de Markyate e Burchwine de Finchale: a participação ativa de mulheres no contexto da
santidade eremítica, na Anglia entre os séculos XI e XII – Raimundo Carvalho Moura Filho (UFG)
A tradição literária das cruzadas: uma análise da escrita de Guilherme de Tiro (século XII) – Bruna
Zucherato (UFOP)

14h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 – Os compromissos com a virtude: práticas e discursos políticos
na Baixa Idade Média
Coordenadoras: Ana Luísa Lourenço (UNB) e Scarlett Almeida (UNB)
Os dois Sóis de Dante Alighieri: a separação entre as virtudes cardeais e teologais na concepção
dualista de poder no tratado “De Monarchia” – Rodrigo Pucci Müller (PUC/SP)
A plasticidade da virtude: os exemplos de Hierão II de Siracusa e Michele Di Lando em Maquiavel
– Pedro Eduardo Batista Ferreira da Silva (UNB)
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O judeu e o pecado da blasfêmia na naturalização da moral católica – Letícia Daniele Diniz Vítor
(UNICAMP)
“Digno de governar uma terra”: cavalaria, política e virtude em Le Baker e Froissart – Ives
Leocelso Silva Costa (CNPq/UFS)
Sem virtudes de rei: a construção da imagem de Pedro II, de Aragão, em crônicas da Cruzada
Albigense – Magda Rita Ribeiro de Almeida Duarte (IFTM)
O papel das Virtudes para a compreensão do conjunto iconográfico do sepulcro de Juan II na
Cartuxa de Miraflores – Cinthia Marina Moreira da Rocha (UFF)
16h – MESA 7 – Parâmetros de Virtudes e Ações Condenáveis
Profa. Dra. Rita Costa Gomes (Towson University): Conselho, virtude régia e artes de governar
no século XV português
Profa. Dra. Ana Paula Torres Megiani (USP): Quando as virtudes saem às ruas: emblemas e
alegorias nas entradas régias e cortesãs dos Filipes em Lisboa (1581 e 1619)
Prof. Dr. Rui Luís Rodrigues (UNICAMP): A virtude persegue o tirano: O elogio da educação na
virtude e a condenação da tirania no adágio ‘Scarabeus aquilam quaerit”, de Erasmo de
Rotterdam (1515, 1533)
Mediador: Prof. Dr. Aldair Carlos Rodrigues (UNICAMP)
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CADERNO DE RESUMOS
PROGRAMA DETALHADO

QUARTA-FEIRA 07.10.2020
9h30 – MESA 1 – As Instituições e Relações de Poder
Prof. Dr. Bernardo Vasconcelos e Sousa (IEM-UNL) – A construção do Portugal Medievo: Poder,
Território, Reino
A historiografia tradicional portuguesa erigiu a “Fundação da Nacionalidade” como um dos
tópicos fundamentais da Idade Média. Procurou-se mesmo encontrar uma data exacta para o
“nascimento” de Portugal, entre acontecimentos políticos, em episódios militares e, até,
nalgumas manifestações de carácter transcendente e sobrenatural. Mas a construção do reino
foi um processo diferido no tempo e complexo, com várias componentes que se foram
conjugando e articulando ao longo da época medieval. Assim se constituiu uma entidade política
independente, com identidade própria e uma fronteira das mais antigas, estáveis e duráveis da
Europa. É desse processo histórico multifacetado que trata a presente comunicação: desde a
afirmação do poder régio à formação e consolidação do território, passando pela singularidade
da língua.
Profa. Dra. Maria Filomena Coelho (UNB) – O Estado Virtuoso: corpos e pluralismo político em
Portugal (séc. XII-XIII)
Nesta palestra pretende-se retomar o problema que a utilização do conceito de Estado coloca
aos historiadores, com base na experiência histórica da construção do reino de Portugal, entre
os séculos XII e XIII. As concepções das quais se costuma partir circunscrevem o Estado a
definições próprias de nossa contemporaneidade, com resultados interpretativos que
frequentemente transformam em "pecados" políticos, aquilo que eram "virtudes" de um
modelo diferente do atual. Compreender e explicar os conceitos no tempo e no espaço, com a
necessária reflexão crítica que a inter-relação entre o presente e o passado exige, são tarefas
obrigatórias das quais o historiador não pode se esquivar, sob risco de que a interpretação não
passe de mero reflexo anacrônico. Com o objetivo de enfrentar esse desafio se tratará de
destacar, relativamente ao período histórico recortado, alguns aspectos que permitem
configurar um modelo de Estado assentado em bases que institucionalizam a "coisa pública",
por meio de lógicas políticas de tipo pluralista.
Mediador: Prof. Dr. Leandro Alves Teodoro (UNICAMP/UNESP)
11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 – Arte, Religião e Poder
Coordenadores: Sarah Dume (FAPESP/UNICAMP) e Doglas Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
Dragoncillos en letras capitales: dispositivos visuales en la cultura libraria medieval ibérica –
Nadia Mariana Consiglieri (Universidad de Buenos Aires – CONICET)
La imagen del dragón resultó un tópico común y ampliamente extendido en el Occidente
medieval. No sólo su figura fue representada en capiteles claustrales, en pinturas murales e
incluso en la heráldica, sino también fue utilizada bajo diversos aspectos discursivos y estéticos
en manuscritos iluminados. Sus características físicas vinculadas al mundo de las serpientes e
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igualmente combinadas con una importante multiplicidad de otras especies animales, fueron
exploradas por los monjes miniaturistas de diferentes maneras. Una vertiente de representación
particular fue aquella basada en demarcar su protagonismo en letras iniciales miniadas. En ellas,
las formas de grandes dragones, así como de pequeños dragoncillos entremezclados con roleos
y elementos florales invistieron creativos diseños destinados a llamar la atención y a reconducir
la mirada al texto. En este encuentro, propongo examinar algunos casos puntuales en los cuales
el dragón aparece plasmado en letras capitales de códices ibéricos medievales, procurando
reflexionar sobre sus grados de interacción y dinamismo en relación con la puesta en página.
O desvio que conduz: operações da imagem medieval para fora e para dentro de si – Fabiana
Pedroni (UNESP)
Na teologia cristã, o desvio é um recurso usado para trazer um conhecimento vedado pela
intangibilidade de Deus e dos seres divinos. Esse desvio, segundo Didi-Huberman (1994, p.167)
é “[...] forçado pela figura fora da coisa... para a reencontrar.” São Paulo, em sua primeira
epístola a Coríntios, fala desse desvio como recurso temporário, que deixará de existir quando
o terreno e o divino se encontrarem no mesmo plano, no dia do Juízo Final: "Hoje vemos como
por um espelho, em enigmas, mas então será face a face" (1 Cor. 13, 12). É pelo desvio que a
imagem medieval se torna uma linguagem adequada à linguagem do Verbo. Aquela que
caminha entre o divino e o terreno, que possui poderes ritualísticos e simbólicos para alcançar
os homens na terra sem perder sua referência com o modelo intangível. Neste sentido,
abordaremos de que forma as imagens do Beatus de Facundus, manuscrito produzido em Leão
e Castela no século XI, usam o desvio para conduzir ao divino e, ao mesmo tempo, a uma lógica
interna das imagens em série.
Cristo-Imagem: Presença real e potencialidade “vivente” da matéria sagrada – Debora Gomes
Pereira Amaral (CAPES/ USP)
Quando João diz “olharão para aquele que transpassaram” (João, XIX, 37), refere-se àqueles que
se encontravam no Calvário e que puderam, por meio da visão do sofrimento de Cristo,
contemplar a glória de seu sacrifício. A cruz, para os cristãos, deixara de ser um símbolo de
infâmia e passou a ser o símbolo do Salvador. O crucifixo, Cristo-imagem em sofrimento/morto,
torna-se, para a fé cristã, objeto visual de devoção por excelência e já no primeiro milênio
surgem relatos em que esses objetos visuais sagrados operavam milagres, como o relato da
Passio Imaginis (ou Cristo de Beirute). Apresentada no Segundo Concílio de Nicéia (787) como
um exemplo para a manutenção do culto às imagens cristãs, esta lenda narra que um grupo de
judeus teria atacado um crucifixo com a intenção de simular a Paixão de Cristo, e em resposta a
imagem teria suado e sangrado. Diferentemente da eucaristia, em que a confirmação da
presença real de Cristo se dá pelo dogma da transubstanciação (definido no IV Concílio de Latrão
em 1215), o crucifixo tem essa presença real reconhecida não institucionalmente, mas através
dos relatos de crucifixos milagrosos, como a citada Passio Imaginis, de cunho antijudaico,
marcados pelo topos do judeu deicida. Nossa proposta para essa comunicação é apresentar uma
reflexão sobre como os cristãos compreendiam e aceitavam a possibilidade da presença real do
corpo de Cristo em sua imagem, e que era expressa através da capacidade daquele material
inorgânico se transformar em algo orgânico – por meio de lendas como a do Santisimo Cristo
del Salvador de Valencia, derivada da narrativa milagrosa da Passio Imaginis. Pretendemos,
portanto, problematizar a intercambialidade entre a representação e o representado (o
protótipo poderia se manifestar por meio de sua imagem?) e as potencialidades “viventes” da
matéria inerte dos crucifixos milagrosos na Península Ibérica do século XIII.
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11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 2: Entre o temporal e o espiritual: poder e autoridade do século
VIII ao XI
Coordenadores: Vitor Boldrini (UNICAMP) e Rafael Bosch Batista (UNICAMP)
Narrativas de Viagem: As interações entre nórdicos e povos árabes na região do rio Volga no
processo de constituição do principado de Rus no século X – Antônio Chiavelli Neto (UNIFESP)
Este projeto tem por objetivo compreender a forma como as hostes nórdicas são descritas no
contexto de formação do Principado de Rus por determinados viajantes árabes. As relações dos
nórdicos com os povos árabes na região do Rio Volga na primeira metade do século X são
múltiplas e complexas, mas enfatizaremos apenas um dos níveis de discussão, a saber, a
comparação de distintas narratividades. Nos utilizaremos basicamente da análise de discurso. É
particularmente importante para a pesquisa o texto atribuído a Ahmad Ibn Fadlan (877 – 960),
“Viagem ao Rio Volga”, bem como o texto “Os Prados de Ouro e Minas de Pedras Preciosas”,
creditado ao autor Al Masúdi (896 – 956), o texto “As Regiões do Mundo”, cuja autoria é incerta,
e a obra “A Crônica Primária Russa – Textos Laurentianos” também de autoria incerta, traduzido
e editado por Samuel Hazzard Cross e Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor. As fonte principais são a
“Viagem ao Rio Volga”, que se constitui em um relato de viagem escrito entre 921 – 922 d.C. por
Ahmad Ibn Fadlan, emissário do califa de Bagdá, oferecendo uma combinação de considerações
de fundo etnográfico e de descrições bem detalhadas do espaço que possibilitam tratar de uma
situação de contato tão complexa como a do região do rio Volga, e “A Crônica Primária Russa –
Textos Laurentianos”, de autoria incerta, porém que apresenta aspectos sociais, culturais e
políticos dos Rus, desde seu surgimento. A abordagem oferecida pela História Global é
metodologicamente rica e profícua para a compreensão de uma dinâmica que é ao mesmo
tempo local e ligada a relações culturais e econômicas de longo curso que transcendem os
limites de um reino ou de um bloco cultural específico.
Poder Régio, Poder Religioso e Suas Relações na Gesta Danorum – Fábio Henrique Barbosa
(UFMG)
A Dinamarca, apesar de inserida no cenário europeu cristão a menos tempo que os reinos da
Europa Central, tem um avanço considerável do cristianismo frente ao poder secular e ao
compartilhamento de poder entre clero e coroa. No século XII, a Igreja estava fortemente
inserida na estrutura governamental da Dinamarca. O Arcebispo Absalon contratou Saxo
Grammaticus, para que o mesmo pudesse produzir sua Gesta Danorum , enaltecendo a posição
da Igreja em sua função de governar ao lado do Rei. Este enaltecimento aconteceu em diversos
momentos, começando de forma sutil, em referência a eventos anteriores à própria
cristianização da Dinamarca, apontando a importância dos amigos e conselheiros do rei no
sucesso do governo. Esta relação foi personificada, na obra de Saxo Grammaticus, pelo
relacionamento entre o bispo William e o rei Svend. Para o autor da Gesta, William era, além de
mão direita e conselheiro do rei, alguém que nutria laços de amor e amizade profundos com o
governante. Por vezes, porém, William excomungou o rei e fez com que o mesmo se
arrependesse de seus atos e tomasse medidas para expiar seus pecados, delimitando uma
relação de ambiguidade em que o poder e a afeição se alternavam e coexistiam. Esta relação
serviu para que Saxo pudesse, mais tarde, traçar um paralelo entre a relação de Absalon e o Rei
Valdemar I, a quem o Arcebispo serviu como conselheiro e amigo próximo, liderando até mesmo
o exército do Rei contra os Eslavos Ocidentais. A obra de Saxo Grammaticus, como um todo,
serviu ao propósito de um Espelho de Príncipes, indicando não somente às figuras régias entre
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os daneses como, também, ao clero, estabelecendo como a relação entre ambos os poderes
deveria ser.
A Conversão ao Cristianismo de Haraldr Dente Azul e o Fortalecimento do Poder Real na
Dinamarca – Sara Hosana Oderdenge (USP)
Na grande pedra rúnica do complexo real de Jelling (DR 42), localizado na região central da
Jutlândia, Haraldr Dente Azul (r. 958-987) se anuncia konungr [rei], explicita sua descendência
nobre e acrescenta que “ganhou para si toda Dinamarca e Noruega e fez os daneses cristãos”.
Em seu discurso, que inclui as imagens de uma besta e de Cristo crucificado sem a cruz, o
primeiro rei danês a aceitar o batismo não só tornou o cristianismo a religião oficial em seus
domínios, como se colocou como o responsável pela conversão de seus súditos. Também
confere a si a conquista da unidade territorial do reino da Dinamarca, consequentemente
finalizando o processo de centralização do poder régio na Dania, iniciado no século XIII. A
pesquisa tem por problema analisar o processo de conversão religiosa e sua relação com o
fenômeno de fortalecimento da administração real da Dinamarca sob governo de Haraldr,
discutindo os fatores internos e externos que colaboraram para esses acontecimentos. Para tal,
além da pedra rúnica, apelidada “certidão de nascimento da Dinamarca”, analisamos também a
Gesta Hammaburgenseis Ecclesiae Pontificum (1075-76), de autoria do cronista Adam de
Bremen, que narra os feitos dos bispos da Arquidiocese de Hamburgo-Bremen, a quem cabia o
dever institucional de cristianização da Escandinávia. A Gesta nos fornece evidências para
compreensão do relacionamento dos monarcas daneses com os agentes da cristianização,
incluindo os imperadores otônidas, e das atividades missionárias nos territórios nórdicos.
Buscamos ainda entender as razões de Adam e da igreja hamburguesa para representação de
Haraldr como rei santo e mártir.
13h – MESA 2: A Ação Moralizadora de Cultos E Orações
Profa. Dra. Maria Amélia Álvaro de Campos (CHSC/UC) – Espiritualidade cristã e memória
fúnebre no obituário da colegiada de São Bartolomeu de Coimbra (séculos XIV e XV)
O calendário obituário da colegiada de São Bartolomeu de Coimbra é um dos mais antigos
exemplares desta tipologia documental, produzido e conservado em Portugal. Ao trabalhar na
sua edição, recentemente publicada (https://doi.org/10.14195/978-989-26-1699-5), sobressaiu
o seu enorme valor para o estudo de temas como: a caracterização do rito litúrgico; a
composição das comunidades laicas e eclesiásticas; a administração da propriedade eclesiástica;
as práticas da escrita e da circulação de manuscritos; as correntes culturais que esta tipologia
de manuscritos integrava; e a cronologia e organização do tempo na Idade Média europeia.
Conscientes da relevância religiosa, social e económica que o culto dos mortos assumia na Idade
Média, nesta comunicação analisa-se este instrumento escrito destacando as suas funções na
vivência da espiritualidade cristã e na comemoração dos mortos, dentro da paróquia de São
Bartolomeu de Coimbra, nos séculos XIV e XV. Tal abordagem será precedida de uma
caracterização desta tipologia de fontes, devidamente enquadrada no estado da arte sobre os
obituários medievais, produzidos na Península Ibérica e no centro da Europa.
Profa. Dra. Douglas Mota Xavier de Lima (UFOPA) – A Capela Real como expressão do reino
virtuoso: apontamentos a partir dos capelães-mores quatrocentistas portugueses
A corte régia medieval agrupava os serviços destinados ao cuidado do monarca, concentrava
instâncias da administração do reino, abarcava a dimensão religiosa e reservava lugar especial
para o âmbito cultural e cerimonial. Desse amálgama, destaca-se para estudo a Capela Real,
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instituição amplamente difundida nas cortes de finais da Idade Média e lugar privilegiado onde
a realeza afirmava a sua natureza sacerdotal. Durante o medievo o termo capela remetia a três
realidades distintas: o conjunto de objetos litúrgicos utilizados no culto, o pessoal eclesiástico
atribuído a esse culto e o espaço reservado para a sua celebração. Em Portugal, foi ao longo do
século XV, sob a dinastia de Avis, que a Capela Real passou a apresentar uma estrutura
organizada e institucionalizada que permitiu significativos avanços no culto realizado na corte.
Diante desses elementos, a comunicação procura apresentar os principais acúmulos
historiográficos sobre a instância, concentrando a atenção nos elementos humanos inseridos na
Capela Real quatrocentista portuguesa, particularmente na figura dos capelães-mores. Afinal,
como orientavam os espelhos de príncipe, a virtude do rei também estava ligada aos homens
que o cercavam.
Dra. Letícia Gonçalves Alfeu de Almeida (FAPESP/UNICAMP) – A meditação sobre a morte como
esteio da devoção dos leigos (França, século XV)
No ocidente dos séculos XIV e XV, uma amplitude de textos religiosos e moralizantes iniciavam,
nas diversas línguas vernáculas, a difusão de exortações para que os cristãos se lembrassem da
morte. Para além da iconografia e da pregação, terrenos mais familiares aos fiéis comuns, os
livros xilográficos e impressos passavam a repercutir e aprofundar, na língua do povo, a máxima
latina Memento mori. No reino da França, onde a produção escrita religiosa se expandia pela
pena de autoridades teológicas como Jean Gerson, certos textos vernáculos cristalizaram mais
veementemente a preocupação de instruir e emendar os fiéis por meio da referida
admoestação, ganhando inclusive numerosas edições e traduções para outras línguas. Textos
como o tratado L'Art de bien mourir, o poema da Danse Macabre (des hommes et des femmes),
o Dict Des trois morts et des trois vifs – para citar apenas os mais difundidos –, valendo-se da
tópica do encontro pessoal entre o homem e a própria morte, encorajavam os leitores a refletir
diariamente sobre a fugacidade da vida terrena e a necessidade de encaminharem suas ações
no sentido da salvação e da virtude. Com base nesse conjunto documental, esta apresentação
pretende explorar como tais escritos, mais do que ensinar os cristãos a morrer, isto é, a se portar
no leito de morte, ensinava-os a viver virtuosamente a partir da prática diária da meditação
sobre a morte.
Mediadora: Dra. Simone Ferreira Gomes de Almeida (FAPESP/UNICAMP)
16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 – Reinos Virtuosos: A Formação do Bom Soberano/ Modelos de
Vida e Morte: A Virtude no Ideal de Santidade
Coordenadores: Franco A. Biondi (UNICAMP) e Lívia Torquetti (UNICAMP)
Bruxaria e Política: James VI e I e a Construção do Reino Ideal – Andrezza Canova Pigaini
(UNICAMP)
A ideia de que o monarca seria o representante de Deus na Terra veio de uma tradição que
percorreu boa parte do medievo e que pôde ser vista também na Primeira Modernidade,
quando ganhou fôlego e novos traços. A sensação de desordem, expressada por boa parte da
Europa Ocidental, por exemplo, auxiliou na consolidação da crença no direito divino dos reis.
Possuindo uma linha interpretativa baseada em antíteses, a Primeira Modernidade pensou o
mundo em opostos, como Deus e diabo, ordem e desordem, divino e profano. Esse modo de
interpretação intensificou a concepção do direito divino do rei e fez dele o principal responsável
por estabelecer a ordem e os desígnios divinos. James VI da Escócia e I da Inglaterra foi um
exemplo de monarca que assumiu a imagem de representante divino e restaurador da ordem.
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Em seu projeto político, a ideia de que a bruxaria seria uma das causas da desordem no mundo
foi de grande importância. No início de seu reinado viu na bruxaria o principal alvo a ser
derrotado para conquistar um reino ideal e virtuoso. O diabo era inimigo de Deus, então a bruxa
era inimiga do rei. Na apresentação, será analisado o papel político da bruxaria no reinado de
James VI e I e de que forma sua participação nas perseguições fortaleceu a ideia de seu direito
divino e estabeleceu o estereótipo de bruxaria continental em terras escocesas.
Pensando as virtudes de Alfonso, o usurpador, no momo de Gómez Manrique – Camille
Ferreira Leandro (UFRRJ)
No período de ebulição da guerra civil castelhana (1465-1468), diversos grupos que compunham
o tecido nobiliárquico, descontentes com o governo de Enrique IV (c.1425 – c.1474), lutaram
entre si e também contra o rei a favor do seu meio irmão, Alfonso. Os embates que se sucederam
correspondiam, ainda, a uma busca partidária pelos fundamentos da legitimidade da respectiva
causa. À época, o poeta Gómez Manrique (c.1412 – 1491?), em consonância com o
posicionamento de sua distinta família, teve atuação destacada nos eventos políticos,
integrando parte do grupo de los grandes responsáveis pela cerimônia da Farsa de Ávila que em
1465 destronou o então monarca. Quando Alfonso cumpriu quatorze anos de idade, Manrique,
a pedido da irmã do príncipe e futura rainha Isabel, a Católica, escreveu um momo – espécie de
jogo cênico acompanhado de trajes, máscaras, gestos e danças – para ser representado pela
infanta e pelas damas da corte em Arévalo, no ano de 1467. Certamente, a exortação do venturo
reinado – senão fosse à morte de Alfonso no ano seguinte – foi uma temática privilegiada pelo
autor. Nove musas ofertaram virtudes como justiça, fortaleza e generosidade ao jovem rei,
aproximando, ainda, o momo da narrativa neotestamentária da Natividade. O presente estudo
tem como objetivo apresentar aspectos simbólicos e discursivos que Manrique utiliza para
exaltar e dar legitimidade ao governo de Alfonso, o usurpador.
“Pois grandes líderes requerem Grandes instruções": Virtude e Abstinência na pena de
Nicéforo I, Metropolita de Kiev (1104-1121) – Leandro César Santana Neves (UFRJ)
Em sua herança manuscrita que sobreviveu aos nossos dias, o metropolita Nicéforo I de Kiev
(1104-1121) parece ter dedicado grande parte de seu tempo à escrita sobre comportamentos
cristãos considerados corretos, especialmente no tocante à prática da abstinência de carne e
laticínios. A presente comunicação visa apresentar o vínculo entre o caráter virtuoso e a prática
do jejum em uma dessas fontes, mais precisamente sua epístola endereçada ao rei Vladimir
Vsevolodovitch Monômaco de Kiev (1113‒1126) sobre o mérito do jejum. Ao escrever para o
monarca, Nicéforo demonstra certa preocupação em instruir-lhe sobre a importância da
abstinência e temperança, considerada pelo clérigo como a “maior de todas as virtudes”, no
cuidado da alma, ao mesmo tempo que admoesta Vladimir sobre possíveis desvios de conduta
sobre o clérigo alega ter ouvido de terceiros relacionados ao descontrole emocional do monarca.
Inferimos então que para o metropolita, o bom governo é indissociável de um governante que
trata divinamente de seu corpo, associando, pois, a disciplina religiosa à uma teoria política em
Rus de Kiev.
A virtude dos santos protestantes: o discurso hagiográfico de Jean Crespin (1570) – João
Guilherme Lisbôa Rangel (UFRRJ)
A partir da temática das “virtudes” presente tanto na idade média, quanto na primeira
modernidade, o presente trabalho pretende refletir a presença dessas virtudes no bojo da
Reforma Protestante do século XVI. Amplamente conhecidas e divulgadas no período medieval,
a hagiografias, dentre muitas características, veiculavam todo um catálogo de virtudes o qual
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sempre estava relacionado ao ambiente que a produziu. Com o advento da Reforma, propagouse uma suposta ruptura no discurso hagiográfico o qual, a partir daquele momento, diria
respeito única e exclusivamente ao “mundo católico”. Contudo, esse discurso permanece no
meio protestante e, tal como as hagiografias medievais, continuou a veicular virtudes que
ajudaram a afirmar a própria Reforma. No caso em questão, a reforma genebrina cujo grande
expoente foi João Calvino.
“Que a alma encontre o seu repouso”: morte e virtude no século XV – Thaíse Colletti Pavani
(UNICAMP)
O cuidado da alma e do corpo são temas recorrentes na sociedade ocidental cristã de fins da
Idade Média e inícios da Modernidade. De acordo com a perspectiva devocional, viver era uma
oportunidade de redenção ao pecado original; bem aventurado seria, então, aquele que
possuísse uma postura altiva e disciplina religiosa. Nesse contexto, o que garantiria a elevação
do homem? A disciplina seria suficiente para o propósito da salvação? Qual o impacto de uma
vida virtuosa no momento da morte? A comunicação proposta para esse evento tem como
objetivo elucidar as relações entre corpo, alma e virtude com base nas reflexões sobre a morte
apresentadas em tratados de confissão ibéricos do século XV. Para isso, além das informações
expressas em nossa fonte procuraremos adicionar à discussão referências teológicas clássicas,
como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A partir dessa compreensão ampliada, além de
reconhecermos a grande contribuição da literatura patrística ao debate, é possível notar
determinadas especificidades nas instruções sobre a morte e o morrer na Modernidade.
Prodígios e virtudes: a moralidade dominicana e a construção do contraste entre santos e
magos na Legenda Aurea (c. 1260-1298) – Willian Vidal Reis (UFRJ)
A Ordem Dominicana, durante o século XIII, teve atuação frequente na vida cívica das cidades
italianas, dialogando com questões políticas e religiosas. Sua fixação nesses territórios passava
diretamente por sua aceitação como mediadora e construtora de valores morais. A Legenda
Aurea, uma compilação hagiográfica organizada por Jacopo de Varazze (1226-1298), figurou
como uma importante ferramenta de formação dos frades e também como repositório auxiliar
na pregação, uma vez preenchida com inúmeros exempla, pequenas narrativas frequentemente
mobilizadas para auxiliar a composição de sermões, dada sua carga edificante e moralizadora.
O conteúdo presente neste documento relaciona-se fortemente ao interesse de legitimação da
Ordem em bases históricas, contribuindo para sua fixação e aceitação nas comunidades. A
unidade moral dos cristãos nas narrativas encontra-se alinhada aos ideais dominicanos de
virtude os quais constroem-se por contraste com os vícios de personagens antagônicos aos
santos nas historietas. Nesse sentido, buscaremos compreender como os ideais de virtude
dominicanos se apresentam nas narrativas de conflito entre santos e magos como
demarcadores de antagonismo, fornecendo legitimidade para a qualificação dos prodígios
cristãos frente aos atos mágicos de seus opositores.
16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 – Hierarquia e Ordem na Baixa Idade Média
Coordenadores: Rodrigo Prates de Andrade (UFSC) e Thiago Henrique Alvarado (UNESP/Franca)
A palavra como pecado e remissão (Portugal no século XV) – Eduardo Lima de Souza
(UNESP/Franca)
Um dos primeiros efeitos da imprensa portuguesa, na segunda metade do século XV, foi a
divulgação de obras de piedade popular, tais como os tratados religiosos e de moral prática.
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Essas obras concentravam diversas prédicas para iniciar os cristãos nos rudimentos da fé católica
a partir, sobretudo, dos pecados mortais, dos sentidos do corpo e dos dez mandamentos da lei
de Deus. Em um período como o da Idade Média, em que a maioria da população era composta
por iletrados, e as relações sociais eram perpassadas por pactos e compromissos pessoais, bem
como alicerçadas em convenções de caráter oral, a palavra era ao mesmo tempo valorizada e
mantida sob suspeita. Desse modo, a presente comunicação tem como objetivo analisar o peso
conferido, especificamente, aos pecados cometidos oralmente, conhecidos como pecados da
língua, em confronto com as formas de arrependimento, correção e instrução igualmente
sustentadas sobre a explicitação na forma oral, nomeadamente no momento da confissão
auricular e individual, expressos nos manuais impressos da doutrina cristã, para buscar
compreender os padrões de conduta aceitos ou condenados na sociedade portuguesa de
meados do século XV.
Códigos de conduta para mouros e cristãos nos sínodos portugueses quatrocentistas – Bruno
de Oliveira César Leal (UNESP/Franca).
Em decorrência de seu passado árabe-islâmico, o Portugal do século XV foi marcado por uma
série de empreendimentos administrativos que intentavam regulamentar as relações cotidianas
entre cristãos, judeus e mouros. A partir de preceitos apregoados pela Igreja, seja por meio das
cartas forais, como as promulgadas por Dom Afonso Henriques em 1170, seja por meio das
cortes, como as de Dom João I e de Dom Pedro I, reis e prelados portugueses buscaram
estabelecer a ordem social distinguindo cada comunidade religiosa e criando regras para o
contato, sem pecado, com o “infiel”. Nesse sentido, os sínodos, percebidos à época como uma
ferramenta fundamental para a vida das sociedades cristãs, aparecem como notáveis registros
sobre o modo como esse tenso e delicado convívio aparecia para as autoridades religiosas.
Cumpre analisarmos as formas de comportamento social prescritas por cada arcebispo nas
Constituições Sinodais de Lisboa (1403) e Braga (1477), dois dos documentos eclesiásticos mais
fundamentais que buscaram legislar sobre o tema.
A condenação dos pecados da carne em opúsculos anti-islâmicos do século XIII – Guilherme
Barbosa (UNICAMP)
Num contexto em que diferentes reinos católicos adotaram as diretrizes estabelecidas pelo IV
Concílio de Latrão (1215) sobre a institucionalização da confissão auricular e de uma pastoral
voltada à formação dos fiéis, ensinamentos relacionados ao sacramento do Matrimônio, entre
outras regras e doutrinas, começaram a ser gradualmente disseminados pela ação de
confessores e pregadores. Com ênfase em admoestações que denunciavam práticas
matrimoniais muçulmanas, especialmente aquelas associadas aos pecados da carne, dois
opúsculos anti-islâmicos ganharam vida em Castela na segunda metade do século XIII: De Seta
Machometi e El obispo de Jaén sobre la seta mahometana. Em ambos os tratados, destaca-se
um direcionamento retórico que utiliza os costumes muçulmanos como contraexemplo para a
fixação de um modelo ideal de vida conjugal aceito pelas autoridades cristãs do período.
Partindo dessas obras, o objetivo principal desta comunicação será examinar em que medida
essas obras catequéticas que denunciaram práticas islâmicas taxadas de pecaminosas na época
contribuíram para o aprendizado e a vivência de um determinado modelo de vida matrimonial
na Castela da segunda metade do século XIII.
As artes de morrer entre construções teóricas e configurações sociopolíticas na Baixa Idade
Média – Alisson Sonaglio (UFPR)
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Nessa apresentação buscamos relacionar representações da morte com os debates teóricos e
configurações sociopolíticas da Baixa Idade Média em prol de perceber as conexões que essa
temática estabeleceu com o discurso das artes de morrer – estes manuais produzidos a partir
da primeira metade do século XV com origem vinculada às localidades franco-germânicas – que
enfatizavam preceitos e sacramentos cristãos para que a alma do moribundo fosse salva.
Mesmo produzidos e dispersados durante a primeira metade do século XV, tais livretos traziam
consigo vestígios de uma longa tradição pautada na leitura e interpretação de autores clássicos
advindos tanto do próprio medievo como da Antiguidade. Diante disso, propomos analisar a
inserção desse manual em um contexto mais amplo que foi marcado por disputas e construção
de posicionamentos no âmbito político, social e religioso, sobretudo no tocante as relações de
poder existentes entre as esferas temporal e espiritual, e como esse debate pode ser pensado
também no que diz respeito à morte, principalmente a partir da análise das representações de
quem (e como) foi representado nas artes de morrer, para quem tais orientações foram
indicadas e qual a importância de se preocupar com a morte na Baixa Idade Média.
Prescrições para a correção dos leigos nos sínodos bracarenses (final do século XV e início do
XVI) – Flávia Catusso Daisson Santos (FAPESP/UNICAMP)
Entre os séculos XV e XVI, os bispos portugueses e os reis da dinastia de Avis empreenderam um
conjunto de medidas para reformar as práticas cotidianas dos clérigos e promover uma ação
pastoral mais eficiente e direcionada para atender às necessidades dos leigos. Com ênfase nas
constituições sinodais de dois arcebispos de Braga, D. Luís Pires (1477) e D. Diogo de Sousa
(1505), o alvo desta comunicação consistirá em examinar os caminhos percorridos por essas
autoridades com o objetivo de estimular os clérigos da região para serem intermediários de suas
palavras. Mais precisamente, o presente trabalho visará não apenas serializar as críticas
direcionadas aos leigos no âmbito dos sínodos, mas também mapear as soluções propostas para
a correção desses homens e mulheres, enfatizando especialmente o papel instrutivo da
confissão e da penitência. Em outras palavras, este estudo analisará tanto as impressões de dois
arcebispos portugueses sobre a profissão da fé em Braga quanto as suas recomendações que
deveriam ser transmitidas aos leigos por meio dos clérigos presentes em seus sínodos.
Entre os desmandos dos clérigos e as necessidades do reino português trecentista – Rodolfo
Nogueira da Cruz (FAPESP- UNESP/Franca)
Dirigindo-se aos reis nas reuniões de Corte e aos bispos nas reuniões sinodais, os súditos, fiéis e
pessoas eclesiásticas de Portugal reclamaram, durante o Trezentos, dos descuidos e desmandos
das terras do reino por parte dos clérigos. De herdades abandonadas e destruídas aos serviços
mal realizados ou não prestados nas igrejas, as falhas dos clérigos expressas em capítulos de
Cortes e constituições sinodais faziam transparecer as necessidades dos homens e mulheres do
reino de produzirem bens para seu sustento e de receberem os sacramentos para a salvação da
alma. Presentes nos mesmos relatos, os prelados e procuradores régios apontavam, ainda, no
período que abarca o reinado de D. Afonso IV e D. Fernando I, problemas com produção agrícola,
desordens nos comércios, destruições de casas, capelas e igrejas causadas pelas guerras com
Castela, bem como o estabelecimento de moinhos, expansão das fronteiras, aumento de ofícios
junto a mourarias e judiarias localizadas extramuros das cidades e vilas do reino. Embora os
problemas e as crises descritas não estivessem restritos ao cotidiano clerical, o ofício desses
homens os colocava com responsáveis por garantir o sustento espiritual e corporal dos súditos
do reino, além de necessitarem, eles próprios, da virtuosa e honesta governança dos bens
sagrados. Tendo isso em vista e cotejando as reuniões entre todos os estados registradas nos
reinados de D. Afonso IV, D. Pedro I e D. Fernando e os sínodos das dioceses portuguesas
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realizadas no século XIV, o objetivo desta comunicação é observar, por meio dos problemas
causados pelos clérigos, quais as necessidades portuguesas eram tidas como primordiais
naquele tempo e quais soluções as autoridades seculares e temporais sugeriram aos clérigos
para melhor atender os súditos fiéis.
Traduções alcobacenses e a coesão dos cistercienses em Portugal (século XV) – Vitória Maria
Rodarte (CAPES- UNESP/Franca)
Textos prescritivos e regulamentadores sempre estiveram presentes na cultura escrita
monástica, sobretudo com a difusão e uso restrito da Regra de São Bento em vários mosteiros
europeus. No século XI, reformulações da regra beneditina promoveram a criação de uma nova
ordem monástica, que encontrou terreno fértil para fixar suas Abadias na Península Ibérica,
sobretudo em Portugal, em processo de reconquista e delimitação de suas fronteiras. Com o
desenvolvimento da ordem e a fundação de novos mosteiros em Portugal, os cistercienses, que
desde seu estabelecimento no reino tinham contribuído para a criação de uma economia
agrícola, continuaram a auxiliar o poder régio, mas, nessa altura, impulsionando o saber escrito,
por meio da realização de cópias e traduções de escritos para língua vernácula, em especial no
século XV. Levando em conta a rígida hierarquia cisterciense e a padronização dos ritos,
trabalhos e hábitos cotidianos, interessa-nos compreender o papel das traduções de escritos
basilares do latim para a língua portuguesa, realizadas no mosteiro de Santa Maria de Alcobaça,
para a coesão e uniformização da Ordem de Cister em Portugal.
19h30 – MESA 3 – A formação de modelos de conduta no final da Idade Média
Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães (USP): Martírio e peregrinação: os cinco mártires do
Marrocos e a cultura religiosa portuguesa (século XIII)
A história do cristianismo medieval é uma história de trânsito e de migrações de pessoas e de
ideias, sobre um amplo arco cronológico e espacial. Ao mesmo tempo, o martirológio cristão,
aspecto ligado à genética e ao desenvolvimento da fé, encontraria mecanismos que garantiriam
seu prolongamento sob contextos históricos diversos. Um exemplo importante do século XIII
consistiu na concepção de martírio associada à Ordem Franciscana, que resultaria em favorecer
o martírio como aspecto da prática missionária. Neste contexto, assumiu destaque o relato dos
cinco mártires do Marrocos, missionários franciscanos enviados ao norte da África e supliciados
nos primeiros dias de fevereiro de 1220. A narrativa vincula-se à construção da monarquia
portuguesa e à consolidação do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra como núcleo de poder. Os
mártires franciscanos do Marrocos, todos de origem italiana, passariam por um processo de
apropriação por parte da cultura religiosa portuguesa, com o traslado dos corpos e a difusão do
culto a partir da distribuição das relíquias pelo reino português.
Profa. Dra. Susani Silveira Lemos França (UNESP/Franca): A adesão às regras para a boa vida e
a vida boa no Portugal quatrocentista
Ao refletirem sobre o papel e a constituição da ordem na condução da vida dos reinos, muitos
estudiosos analisam-na por associação às leis que a garantem, dado que os princípios
fundadores da existência estão necessariamente articulados às regras que a conduzem. Tal
abordagem, frequentemente, tende a enfatizar tanto os fundamentos da moral quanto as
normas como simples imposições dos dirigentes e dos letrados, tendo em vista a manutenção
do poder ou o controle dos fiéis ou súditos. A presente comunicação, entretanto, tem como alvo
examinar como, no jogo histórico da segunda metade do século XV em Portugal, em que se
assiste a um processo de centralização monárquica, o estabelecimento da ordem dependeu em
grande parte da convicção das gentes do reino de que a ordem não era boa apenas para quem
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prescrevia ou pregava, pois simplificava a vida e garantia segurança e previsibilidade à
existência.
Mediadora: Profa. Dra. Carolina Coelho Fortes (UFF)

QUINTA-FEIRA 08.10.2020
9h15 – MESA 4 – A fé e seus intermediários
Prof. Dr. João Luís Fontes (IEM/UNL): Mediadores improváveis: os eremitas e a divulgação da
pobre vida como experiência religiosa no Portugal tardo-medieval
Desde a segunda metade do século XIV que se documental, no sul de Portugal, um número
crescente de homens, na sua maioria leigos, que procuram na solidão, na pobreza, na
contemplação e no trabalho um caminho de perfeição religiosa. Isolados ou em pequenos
grupos, estes homens, ditos "pobres" ou "da pobre vida", atraem um número crescente de
adeptos (seguidores ou companheiros) mas também a atenção das populações dos núcleos
urbanos em cujos termos se instalam e das respectivas autoridades civis e eclesiásticas.
Recusando a submissão a uma Regra aprovada pela Igreja e a clericalização presente em muitas
ordens e movimentos religiosos ou mesmo a conventualização das comunidades, estes eremitas
são procurados pelas populações, que os beneficiam com doações e se confiam às suas orações.
Ao mesmo tempo, o seu ideal de vida acaba por ter repercussões entre os públicos femininos
igualmente desejosos de uma maior radicalidade religiosa, mas também de alternativas face ao
modelo monástico. A "pobre vida" acaba assim por designar uma mais lata experiência religiosa,
ligando leigos e clérigos, tutelada pelas autoridades concelhias, pelos próprios monarcas e pela
Sé Apostólica. Na nossa intervenção, procuraremos perceber as lógicas de implantação e difusão
deste ideal de vida e desta experiência religiosa, e também o modo como os diferentes poderes
e os distintos estratos sociais se relacionam e olham estes grupos, inclusive como conselheiros
e mediadores.
Profa. Dra. Carolina Coelho Fortes (UFF): Domingos e as Monjas: considerações sobre a carta
ao convento de Madri (c.1220)
Domingos de Gusmão, a quem se atribui a fundação da Ordem dos Frades Pregadores em 1216,
provavelmente escreveu muitas cartas, uma vez que se deslocava amiúde pelos territórios onde
despontava a sua comunidade de religiosos. No entanto, apenas três romperam a barreira dos
séculos, chegando até nossos dias. Uma delas, sobre a qual trataremos em nossa exposição, foi
dirigida ao convento de em Madri, e tratava de dar instruções para a vida espiritual das mulheres
que ali se encontravam. A partir da análise dessa carta e da relação que o fundador estabeleceu
ainda com outros grupos femininos, pretendemos refletir sobre o status da vida religiosa
feminina na primeira década de existência da Ordem dos Pregadores.
Mediadora: Profa. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães (USP)
11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 – Arte, Religião e Poder
Coordenadores: Sarah Dume (FAPESP/UNICAMP) e Doglas Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
O Sermão plástico e a catequese dos africanos da Vila de São José: interpretação iconográfica
das pinturas de forro da capela do Rosário de Tiradentes, MG (c.1775 a c.1820) – Luciana
Giovannini (UFMG)
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No princípio do século 18, na Vila de São José da Comarca do Rio das Mortes, começou a ser
construída uma igreja dedicada à Virgem do Rosário, erguida e decorada por iniciativa da
irmandade do Rosário, composta especialmente por africanos originários de diversas etnias, a
maioria escravizados e alguns libertos. Os negros que aportaram na antiga vila não falavam a
mesma língua e, muitas vezes, não compartilhavam das mesmas concepções religiosas,
partilhando, no mesmo espaço, as diversas devoções negras. Foi nesse universo de grande
diversidade cultural e religiosa que os irmãos foram instruídos na fé cristã pela própria confraria
da qual faziam parte, pois foram as irmandades leigas as responsáveis pela evangelização dos
gentios no período colonial, em Minas Gerais. Essa catequese, muito possivelmente, ocorreu
por meio de uma associação perfeita entre os Sermões de P. António Vieira e as narrativas dos
15 Mistérios do Rosário pintadas no teto da nave da capela e três ladainhas dedicadas à
Santíssima Virgem Maria. O sermão plástico orientava o caminho a ser percorrido pelo fiel no
corpo da igreja conduzindo-o até a capela-mor, onde ele poderia contemplar a visão celestial do
paraíso: a falsa cúpula com um óculo aberto para o céu, onde encontram-se a Virgem com o
Menino e os santos Domingos de Gusmão e Francisco de Assis. Com o intuito de promover o
estudo da obra de arte e, a partir dela, vislumbrar o processo de catequese dos negros, a
comunicação apresenta o estudo iconológico das pinturas de forro da igreja, cujo programa
iconográfico possivelmente respaldou-se em literatura religiosa: a Bíblia, os Evangelhos
Apócrifos, a Legenda Áurea, as Letanias Lauretanas e os Sermões da série Maria Rosa Mística de
P. Antônio Vieira.
Reis de Israel em um Pátio da Contra-Reforma: discurso de legitimação da monarquia no Patio
de los Reyes do Escorial – Camila Cristina Souza Lima (USP)
A memória dos antigos governantes é parte dos recursos discursivos de legitimação do poder
dos monarcas. Além de retomar a imagem dos antigos reis ibéricos e de destacados governantes
da Cristandade, nos textos de Cabrera de Córdoba (1559-1623) e Jose de Siguenza (1544-1606),
ao apresentarem o Monastério de San Lorenzo El Real del Escorial, os reis bíblicos do Antigo
Testamento têm espaço de destaque. Essa casa da Ordem de São Jerônimo, que também
abrigava um palácio real e o panteão dinástico (sendo ainda hoje local de sepultamento dos
monarcas espanhóis), foi fundada sob iniciativa do monarca Felipe II de Espanha (1527-1598).
Ao transpor a entrada principal do complexo se abre um pequeno pátio antes de se adentrar à
basílica, centro de todo o Escorial. Esse espaço ficou conhecido como Patio de los Reyes, pois é
marcado pela imagem de seis estátuas de reis do Antigo Testamento, sendo Davi e Salomão ao
centro, acompanhados por Josafá, Manassés, Josias e Ezequias. A escolha dessas figuras em local
de destaque a partir do que foi escrito por Siguenza e Cabrera será o tema de nossa
comunicação, relacionando o retorno à antiguidade judaica ao discurso de defesa da fé cristã no
contexto da Contrarreforma.
Norma versus tradição: a representação da Anunciação de Cristo na Península Ibérica após a
Contrarreforma – Clara Habib de Salles Abreu (UFRJ)
Meu atual trabalho de pesquisa estabelece uma relação entre teoria e prática da arte no
contexto do Concílio de Trento na Península Ibérica. Busco entender se a severidade que marcou
o campo teórico/intelectual do cristianismo nesse período foi assimilada pela esfera prática de
produção e uso das imagens cristãs. Nesta apresentação mostrarei as orientações teóricas para
a produção de imagens da Anunciação feitas a partir do Concílio de Trento e analisarei se os
artistas do período atenderam tais prescrições. Meu objetivo é entender se a esfera prática
respeitou a severa normativa teórica ou se a tradição representativa do tema teve mais força.
Essa reflexão gira em torno, principalmente, da análise da incidência, após a contrarreforma, de
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um insólito detalhe presente em muitas Anunciações do final da Idade Média e do
Renascimento: a representação do Menino Jesus sendo “lançado” em direção a Virgem Maria.
Tal detalhe foi fortemente desaconselhado por religiosos e tratadistas da arte no contexto
contrarreformista, inclusive pelos espanhóis Francisco Pacheco e Interián de Ayala. Mesmo
proibido, tal elemento continuou, em certa medida, sendo representado pelos artistas.
Mostrarei algumas obras e levantarei discussões sobre as possíveis razões para a continuidade
dessa condenada tradição.
11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 – Entre o temporal e o espiritual: poder e autoridade do século
VIII ao XI
Coordenadores: Vitor Boldrini (UNICAMP) e Rafael Bosch Batista (UNICAMP)
A relação entre Carlos Magno e os agentes reais nas normas dos capitulares carolíngios –
Marcelo Moreira Ferrasin (USP)
Nesta apresentação, discutiremos alguns aspectos da relação entre o rei Carlos Magno (768814) e os seus agentes à luz das fontes chamadas de capitulares. O objetivo é compreender a
natureza da comunicação feita entre o rei e os delegados reais, especialmente por meio das
normas veiculadas pelos capitulares. A comunicação realizada entre o rei e os seus agentes - a
distância ou localmente - foi demarcada pelo dinamismo e flexibilidade dos mandamentos
veiculados. Os preceitos destinados aos agentes reais visavam criar um controle mais estrito
tanto dos grupos aristocráticos quanto dos territórios de seu reino. Pretendemos demonstrar
que a normatização das atribuições dos agentes reais buscava hierarquizar o serviço de laicos e
eclesiásticos em um diversificado reino/império. Também, entendemos que o poder real
carolíngio objetivava integrar politicamente os territórios, principalmente via administração
realizada por uma aristocracia de função, concebida como uma interface entre o poder central
e os poderes das regiões.
Para além dos concílios: o envolvimento político na Controvérsia Eucarística do séc. XI – Diego
Pereira (FAPESP/UNICAMP)
Ocorrida a partir de meados do século XI, a Controvérsia Eucarística do período ficou marcada
pelos questionamentos do mestre de escola Berengário de Tours sobre o corpo e o sangue de
Jesus Cristo consagrados no altar. Para ele, o problema da transformação do pão e do vinho em
corpo e sangue divinos estaria em uma interpretação realista do sacramento, e não em algo
entendido apenas pelo intelecto. No entanto, as questões doutrinais não parecem suficientes
para a compreensão da querela. Condenado em diversos concílios diferentes, impossibilitado
de comparecer em um deles por estar preso pelo rei francês e com uma estreita ligação com o
condado de Anjou – condado que, durante boa parte da disputa, esteve envolvido em conflitos
territoriais com o ducado da Normandia –, Berengário colecionou relações políticas ao longo dos
anos, o que pode ajudar a explicar a controvérsia em uma perspectiva mais ampla. Desta forma,
nossa comunicação buscará analisar o contexto político local e as possíveis interferências deste
nas disputas teológicas que se deram entre Berengário e outros mestres. Para isso, partiremos
da análise dos tratados teológicos de Lanfranco de Bec, Alberico de Monte Cassino e Guitmundo
de Aversa, além de cartas trocadas entre os mestres e documentos conciliares.
Usos políticos do tema da vingança no reinado de Carlos, o Calvo – Isabela Alves Silva
(FAPESP/USP)
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Os conflitos políticos violentos do reinado de Carlos, o Calvo (843-877), da dinastia carolíngia,
seja entre os membros de sua própria família ou entre os aristocratas e os reis (envolvendo, por
exemplo, vinganças, guerras, homicídios, condenações ao exílio, tonsuras e punições pela
cegueira) contribuíram para a interpretação do século IX como época de instabilidade política,
decadência monárquica e difusão da violência na Europa Ocidental. Nas últimas décadas, no
entanto, no debate historiográfico, o tema da violência na Alta Idade Média tem sido
reinterpretado, entendendo-se que a existência de práticas violentas interpessoais, como a
vingança, não implicava o esfacelamento da organização social. No que diz respeito à vingança,
ela envolvia, então, em termos gerais, a retaliação violenta (como sob a forma de um homicídio)
contra uma ofensa sofrida, e esse tipo de conflito poderia abranger tanto indivíduos oponentes
quanto seus grupos familiares. Nas fontes que tratam das disputas políticas do reinado de
Carlos, essa prática violenta foi associada a ação de reis, imperadores, duques, condes, bispos e
também a Deus. Nesta apresentação, pretendo discutir como esses mesmos relatos fizeram uso
do tema da violência, particularmente da vingança, para diferenciar a autoridade do rei das
demais personagens políticas no reino. Ao estudar a descrição e qualificação da vingança,
pretendo discutir como o tema foi instrumentalizado pelos autores para, entre outros objetivos,
defender uma superioridade e diferenciação para o rei, contribuindo, assim, para a construção
de sua autoridade. Os documentos analisados são: os Anais de Saint-Bertin, de Prudêncio de
Troyes e Hincmar de Reims, de 882; as Histórias de Nitardo, de 843, e o Manual de Duoda, de
843.
14h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 – Os compromissos com a virtude: práticas e discursos políticos
na Baixa Idade Média
Coordenadoras: Ana Luísa Lourenço (UNB) e Scarlett Almeida (UNB)
As virtudes do verso: cantigas e o poder monárquico em Portugal (1279 – 1325) – Felipe
Ferreira de Paula Pessoa (UNB)
As cantigas galego-portuguesas caracterizaram a cultura das cortes senhoriais e reais
peninsulares durante o final do século XII até meados do século XIV. Entre cantares d’amor,
d’amigo e de escarnio e maldizer, valores e virtudes desta sociedade eram entoados pelos
poetas. Ainda que os trovadores não representem uma classe social homogênea, na lírica ibérica
se destacam nomes de grandes senhores e reis. Dentre eles, Dom Dinis (1261 – 1325), de
Portugal, visto pela historiografia como um bom rei, seja no que tange ao exercício do poder
político, seja em suas virtudes pessoais. Contrapondo-se à periodização característica que insere
a produção poética da corte dionisina como momento de declínio da tradição galegoportuguesa, as trovas de D. Dinis e dos trovadores de sua corte marcam generosa presença nos
cancioneiros, revelando um momento bastante vívido dessa tradição. Dessa forma, verificamos
que a prática trovadoresca possuiu funções importantes em seu reinado. Propomos, a partir da
análise de três cantigas de D. Dinis, um debate sobre o papel das cantigas na afirmação de
valores associados à nobreza; como a distinção de trovador se relaciona com a condição de rei;
e como trovar está associado ao exercício do poder político.
A cura na mira dos tratados pastorais castelhanos do século XV – Nicollas Douglas de Souza
Pereira (FAPESP/UNICAMP)
Em um momento notabilizado pelo fortalecimento das estruturas administrativas da Coroa de
Castela, bem como pelo uso da língua vernácula e produção de obra de grande fôlego
moralizador, a corte D. Juan II assistiu ao aumento de uma política de admoestação do clero e
de criação de critérios de comportamento para os fiéis dessa plaga. Com ênfase no El tractado
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del dormir e despertar e del soñar e El tractado de adevinanças e agueros e profeçia; ambos
redigidos pelo Bispo de Cuenca, D. Lope de Barriento, o objetivo desta comunicação será
serializar as lições contidas nessas obras sobre a possibilidade de curar as enfermidades do
corpo e da alma a partir da identificação nos sonhos de cada fiel. Além disso, o presente estudo
não deixará de enfatizar as prescrições que o médico ou confessor poderiam elaborar com base
nas visões noturnas de homens e mulheres do século XV. Mais precisamente, o alvo deste
trabalho consistirá em examinar o papel dos sonhos na cura das doenças que afligiam o corpo e
alma, o físico e o espiritual.
O significado da doutrina dos Sete Pecados Capitais a partir do texto alcobacense O Virgeu De
Consolaçon – Portugal - Séc. XV – Darlan Pinheiro de Lima (UFSC)
Durante a Dinastia de Avis foram produzidos em Portugal uma grande quantidade de textos que
tinham como objetivo divulgar a prática de comportamentos de acordo com o que se
considerava o bom cristão, ou talvez ainda o bom cristão português. Foram textos voltados para
a tarefa de divulgação dos preceitos divinos e morais, de cunho doutrinários, disciplinares e
literários, abarcando uma diversidade de conteúdos e exemplos que abrangiam a totalidade da
vida de um ser humano. A abadia de Santa Maria de Alcobaça foi um dos centros monásticos
cistercienses que mais contribuíram para a cultura religiosa portuguesa na Baixa Idade Média.
Isto ocorreu, principalmente, devido ao grande número de textos produzidos e copiados por
seus monges. Esta pesquisa visou identificar o quanto a doutrina dos Sete Pecados Capitais se
mantinha ou não como fonte de inspiração para a Ordem dos cistercienses, a partir de um
exemplo, que é Alcobaça. A permanência e importância da doutrina é evidenciada no texto de
caráter doutrinário/disciplinar intitulado O Virgeu de Consolaçon, produzido e/ou copiado em
fins do século XV em Alcobaça. Por se tratar de um documento pouquíssimo estudado, ainda
inédito em Portugal, apresento também o seu histórico.
Virtudes idealizadas no Reinado de Alfonso VIII: uma análise do Poema de Mio Cid – Lívia Maria
Albuquerque Couto (CNPq/UFS)
Buscaremos demonstrar em nossa apresentação, como Alfonso VIII se utilizou da literatura de
corte com o objetivo de melhorar os tensionamentos com a aristocracia e o auxiliar na
legitimação do seu poder. Para tal, patrocinou a produção do Poema de Mio Cid, com a tentativa
de atribuir características propagandistas como, por exemplo: Equilíbrio, Lealdade, Cortesia,
Generosidade Religiosa e o ideal de Herói/Guerreiro. Dessa forma, o monarca castelhano
buscou moldar a realidade social a seu favor. É necessário pensar o conteúdo poético do
documento dentro de um contexto, relacionando o seu discurso ao social e às relações de poder
específicas de Castela do século XIII. Sendo necessário destacar que o documento foi produzido
entre as duas principais guerras do reinado de Alfonso VIII (Alarcos e Las Navas).
Cuidados com o corpo em tempos de pestilência: uma análise sobre prescrições presentes nos
regimentos sobre a peste em Castela do século XV – André Silva Ranhel (UNESP/ Franca)
Os cuidados com o corpo estiveram recorrentemente presentes nas preocupações do medievo.
Diversos discursos foram elaborados a fim de regulamentar quais seriam as práticas adequadas
e virtuosas, que auxiliariam na preservação da saúde do corpo, prerrogativa de muito valor na
caminhada espiritual de um bom cristão. Invariavelmente, o homem e seu meio estavam
intimamente interligados, podendo sua saúde ser influenciada pela posição dos astros, desvio
da conduta moral do reino, entre outros. A partir do século XIV, o advento da Peste Negra
colocou os homens medievais em um contexto tanto de medo da doença que se alastrava, como
da constatação de que o mundo a sua volta, seja físico ou espiritual, se encontrava em
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desequilíbrio. Como bem cuidar do corpo nesse contexto? O presente trabalho visa explorar
regimentos sobre a Peste Negra escritos em Castela no século XV, buscando compreender como
as prescrições sobre alimentação, condutas e tratamentos para a doença, para além de serem
meras receitas de prevenção ou cura, podem ser entendidas como orientações de bons hábitos
em uma realidade de tamanha desordem. Valendo-se de explanações sobre o mundo espiritual,
da teoria humoral dos antigos, de uma boa dieta e de tratamentos variados, como a sangria, os
regimentos apresentaram diversas prescrições para um cuidado virtuoso com o corpo em
tempos de pestilência.
14h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 6 – Escritos Moralizantes entre a Europa e a América
Coordenadores: Luis Guilherme Assis Kalil (UFRRJ) e Maria Emília Granduque José
(UNESP/Franca)
A crônica de Pedro de Feria (c. 1524-1588) e o problema da impunidade aos índios “idólatras”:
um estudo sobre escritos eclesiásticos do final do século XVI – Ana Carolina Machado de Souza
(FAPESP/UNICAMP)
A comunicação tem como objetivo abordar a crônica escrita pelo frei espanhol dominicano
Pedro González (c. 1524-1588), nascido em Feria em cerca de 1583. A Relación que hace el
obispo de Chiapa sobre la reincidencia en sus idolatrías de los indios de aquel pais después de
treinta años cristianos foi um relato sobre o comportamento religioso “idolátrico” e ritualístico
da população de Chiapas que, na sua visão, ia de encontro com os dogmas cristãos ensinados
pelos eclesiásticos. O autor foi convidado para participar do III Concílio Provincial Mexicano de
1585, que debatia quais seriam as consequências do encontro tridentino ocorrido entre 15451563 para a realidade da Nova Espanha. A hipótese que será apresentada aqui é a de que o texto
manuscrito de Feria, que só foi publicado de fato em 1892 no sexto tomo dos Anales del Museo
Nacional de México, fez parte dos memoriales do concílio mexicano. Dessa forma, ajudou a
construir uma tradição que delineou os princípios morais que a sociedade novo-hispana,
inclusive e sobretudo a indígena, deveria seguir.
Produzir e enviar informações: quando a moralidade perturba a política. O Novo Reino de
Granada no Século XVI – Thiago Bastos de Souza (UERJ)
O interesse em ser informada e congregar saber para melhor governar fez com que a Monarquia
Espanhola estivesse empenhada em solicitar e coletar informações provenientes de seus reinos
espalhados pelas Índias Ocidentais durante a modernidade. No século XVI, na região do Novo
Reino de Granada, podemos observar a produção de diversos tipos de escritos encaminhados
pelos que lá viviam ao Conselho de Índias, em função da necessidade de se comunicarem com
a Monarquia. Esses escritos forneciam informações úteis à governação e também notícias
relativas à moralidade, especificamente atos de conhecimento público que deveriam ser
evitados e, muitas vezes, corrigidos. Com essa comunicação, buscamos evidenciar como temas
que perturbavam moralmente o cotidiano no Novo Reino de Granada estavam vinculados às
informações que tratavam da administração política daquela região. Para isso, serão
apresentados aspectos da crônica Recopilación Historial (1570-1580), confeccionada pelo
provincial da ordem franciscana no Novo Reino, Frei Pedro de Aguado, além de
correspondências de outros agentes históricos pertencentes à região da Audiência de Santa Fé
e remetidas ao Conselho.
Moralidade cristã no Vice Reino do Peru: o processo de evangelização dos povos nativos –
Lorena Gouvea (UERJ)
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Nesta apresentação, discutiremos acerca do processo de evangelização dos nativos andinos,
especialmente no que diz respeito à influência da moralidade cristã europeia e dos manuais
demonológicos na cultura autóctone peruana. Em um período de reformulações dogmáticas
(século XVI) e de sistemático combate a Satán na Europa, a cosmovisão andina será interpretada
como uma representação americana de atividades demoníacas já perseguidas na sociedade
europeia pré-industrial. A não compreensão das diversas agência, humanas e não-humanas,
naturais nos Andes, rendeu a estes povos uma incisiva cristianização de suas almas e de seu
comportamento social. Tal imposição se torna ainda mais perceptível quando envolvemos o
feminino nativo, que terá suas práticas culturais interpretadas à luz dos discursos sermonais.
História e Prudência no século XVII: estudo sobre La Mothe Le Vayer – André Sekkel Cerqueira
(USP)
Desde Cícero, no século I a. C., a história é considerada magistra uitae. Sua fórmula foi sendo
repetida constantemente e até hoje é usada para defini-la. No século XVII, diversos tratados
sobre o gênero histórico foram publicados e todos eles imitam o preceito ciceroniano, com
algumas variações. La Mothe Le Vayer, filósofo cético que foi tutor de Luís XIV e seu irmão
Philippe, em seu Discours de l´Histoire afirma que a história é superior à filosofia moral porque
enquanto esta se preocupa apenas em definir o que seria a moral e uma vida virtuosa, a História
faria o mesmo e ainda mais: ela fornece os exemplos, capazes de realmente mover o pathos das
pessoas. Nossa proposta, é, portanto, analisar algumas passagens do texto de Le Vayer e fazer
essa relação entre prudência, a virtude que regularia todas as outras, e história. Em diversos
tratados a prudência é vista como uma das principais virtudes, principalmente para a política.
Nos séculos XVI e XVII, com o processo de centralização do poder absoluto em alguns reinos
europeus, como Espanha e França, a discussão sobre prudência, história e razão de Estado
tomou conta das obras de muitos autores, desde Maquiavel e Botero a Hobbes, La Mothe Le
Vayer, Ribadeneyra, Saavedra Farjado, entre outros. Nesses tratados, entende-se que a
prudência é adquirida pela experiência. Esta, por sua vez, é adquirida de duas formas: pelas
experiências pessoais de vida e, portanto, é limitada; ou, de forma mais ampla, pelo
conhecimento dos acontecimentos do passado, adquirido pela leitura dos historiadores antigos
e modernos. A história, então, é compreendida como um repositório de exemplos, bons ou
ruins, morais ou políticos, que pode ser aplicado a quaisquer situações. A pessoa prudente é
aquela que tem um grande conhecimento do passado e, por isso, consegue tomar as melhores
decisões no presente.
16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 – Modelos de Virtude: o ideal feminino na Espanha Moderna /
Modelos de Virtude: o contato com Novos Mundos
Coordenadores: Franco A. Biondi (UNICAMP) e Lívia Torquetti (UNICAMP)
Modelos de Santidade Feminina no Renascimento Espanhol (séc. XVI) – César Augusto Mendes
Cruz (UNICAMP)
A presente comunicação tem por objetivo principal a circunscrição das especificidades
modelares da santidade feminina durante o período do chamado Renascimento (séc. XVI) nas
regiões que compõem a atual Espanha (coroas de Castela e Aragão). Quais as permanências e
as rupturas dos parâmetros devocionais propostos às mulheres do Renascimento ibérico? Quais
as reminiscências da santidade medieval e que ‘inovações’ surgem no contexto moderno? Em
vista de responder a estas perguntas, perscrutaremos as fontes que alimentam as vias da
santidade quinhentista, seja por meio da leitura ou da escritura: bibliotecas, livros e leituras
femininas; produção e circulação de manuscritos; autobiografias. Por fim, haveremos de nos
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ater aos modelos devocionais propostos às freiras, tipo sociorreligioso muito valorizado à época,
e aos conventos como veículos de promoção e transgressão das santidades institucionalmente
referendadas. Ambiente de propagação e apropriação das orientações oficiais, o claustro é
também espaço de manipulações e das regras, comportando alteridades, interpretações,
negociações e desvios às normas.
Virtudes do Lar: deveres e obrigações da mulher na Espanha Moderna – Nara Barrozo Witzler
(UNICAMP)
Desde o início da chamada Primeira Modernidade, vemos uma intensificação em toda a Europa
do cuidado tanto com o corpo quanto com a alma. Seja no âmbito das Reformas Protestantes
ou no contexto da Contra Reforma Católica, é possível observarmos o crescimento de certos
discursos que contribuíram para esse maior cuidado de si. Desse contexto, a Espanha moderna
não passou alheia. Tanto as reuniões do Concílio de Trento e suas resoluções no que dizem
respeito à confissão, quanto as reformas religiosas propostas pelo Rei Felipe II ajudaram a dar
forma a esse sentimento. É nesse contexto que Tratados Comportamentais como os de Juan de
la Cerda (Libro intitulado vida politica de todos los estados de mugeres...) e Joseph de Jesus Maria
(Primera Parte de las Excelencias y victorias de la virtud de la castidade) se fazem presentes. Ao
discorrerem a respeito do comportamento esperado da mulher para que esta fosse tida como
virtuosa – como deveria ser conduzida sua educação, seus deveres dentro do lar e para com a
comunidade, além de como deveriam amar e cuidar do próximo – tais autores reforçam a
emergência escatológica que se fazia presente. Era preciso, mais do que nunca, adequar os
comportamentos e condutas dos fiéis à nova postura que a Igreja adotara nesse período pósTrento.
Teresa de Jesus, modelo de santidade para quem? – Luciana Lopes dos Santos (UFVJM)
Dentre os tipos de modelos de virtude da época moderna, se destaca o de santidade. Com o
Concílio de Trento e, principalmente, a partir de 1588, com a criação da Sagrada Congregação
de Ritos, houve a tentativa de maior centralização nas decisões a respeito das canonizações de
novos santos pela Igreja Católica. Esta política demonstra a revalorização e reafirmação dos
santos, suas imagens e relíquias, elementos muito discutidos pelo protestantismo. Santa Teresa
de Jesus, monja carmelita nascida como Teresa de Cepeda y Ahumada, foi beatificada em 1614
e canonizada em 1622 já nesta nova conjuntura. Esta comunicação tem como objetivo analisar
os principais grupos participantes da causa pela proclamação da santidade teresiana, a partir do
estudo dos depoimentos dos processos de beatificação e canonização, realizados entre 1591 e
1611. A pesquisa a ser apresentada dará um breve panorama de quem são estes depoentes. O
enfoque será dado sobre os leigos, que contabilizam quase 36% do total de testemunhas,
considerando as especificidades locais de cada uma das dioceses nas quais foram realizados os
processos. Assim, também poderá ser entendida e discutida a relação da imagem forjada sobre
Teresa de Jesus nestas declarações e os distintos modelos de santidade da Contra Reforma,
pensados por Peter Burke.
Aqueles de "Altos, Bons e Ardidos Corações" nas Terras da África entre os séculos XV e XVI –
Paula Esposito Almeida (UNESP/Franca)
Desde os tempos da Reconquista, um tipo específico de nobreza de cavalaria e conquista se
constituiu no reino de Portugal, e o nobre que empreendia grandes feitos se tornou um modelo
a ser seguido por muitos. O manual da Ensinança de Bem Cavalgar toda Sela da autoria de D.
Duarte, relaciona os valores que deveriam nortear a conduta do bom cavaleiro e, assim,
remetendo também aos tempos de outrora. Entretanto, a partir do século XV, o contato mais
27

intenso com a África e o contexto das viagens ultramarinas e do encontro com novos espaços e
povos, estremeceu as estruturas aparentemente sólidas de alguns dos grandes valores
compartilhados, bem como das relações sociais bem estabelecidas que se tinha até então. Nesse
mesmo sentido, também no coração dos homens que se arriscavam em viajar aos lugares
longínquos, a concepção sobre os modelos virtuosos que conheciam se tornou difusa ou acabou
sendo adaptada ao contexto de suas próprias experiências. Sendo assim, neste trabalho, o que
se pretende é interrogar os escritos que narram esses episódios e demonstram uma
preocupação maior com determinados comportamentos virtuosos e seus possíveis desvios. Por
fim, busco compreender quais eram as virtudes mais estimuladas e os vícios recorrentes que
deveriam ser combatidos em terras tão distantes.
A Gesta de Anchieta: A Virtude de um missionário em uma “vinha estéril, perigosa...”, em uma
“terra tão ocasionada ao mal” – Thereza Baumann (Museu Nacional/ UFRJ)
Os relatos sobre Anchieta são marcados pela presença de mirabilias que conferem à sua vida e
obra um tom hagiográfico, excedendo o de uma biografa. Os seus feitos ganham a dimensão de
uma gesta na acepção básica do termo: canções que celebram heroicos feitos, extraordinárias
virtudes. Em fins do século XVI e inícios do XVII, o exemplo de Anchieta representou um sopro
renovador (Renovatio spiritus) imprescindível à Companhia de Jesus em sua árdua tarefa
missionária. Anchieta era a imagem do “Pastor desejado” que se mantivera puro, casto,
virtuoso, aquele que seria capaz de reativar o “fogo santo” aceso em tempos imemoriais por
São Tomé (o Sumé). Aquele que vencera por amor a Cristo o combate com as forças do mal;
que, embora “mergulhado no caos tenebroso do vicio”, ao apelo da Virgem ousara erguer a
cerviz e com ela caminhar “aos umbrais do Senhor...” Nesta comunicação trabalhamos,
principalmente, com os autos catequéticos, observando, como Anchieta buscou contemplar o
propósito expresso por Loyola: “...a conservación y augmento no solamente del corpo, id est, lo
exterior de la Compañia, pero aun del spíritu della, y para la consecución de lo que pretende,
que es ayudar las ánimas a que consigam el último e supernatural fin suyo”...
16h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 – Hierarquia e Ordem na Baixa Idade Média
Coordenadores: Rodrigo Prates de Andrade (UFSC) e Thiago Henrique Alvarado (UNESP/Franca)
As guerras de reis contra infantes: conflitos em torno do poder régio em Portugal e Castela
(XIII-XIV) – Carlos Eduardo Zlatic (CAPES/UFPR)
Considerando o percurso histórico de Portugal e de Castela ao longo da Idade Média, é possível
notar subsequentes episódios de conflito em torno do poder régio, tanto no que dizia respeito
ao seu exercício, quanto às prerrogativas que orientavam a sucessão dinástica. Desde finais do
século XIII até as primeiras décadas da centúria seguinte, aqueles dois reinos experimentaram
convulsões sociais distintas em seus impactos políticos sobre a capacidade de atuação dos reis
portugueses e castelhanos, mas que partilharam um elemento importante em suas centelhas:
os infantes. Partindo dessa constatação, pretende-se propor interpretações acerca do estatuto
sócio-político dos filhos dos reis em seu potencial aglutinador de apoios, principalmente por
parte da nobreza, a fim de compreender a ordenação do exercício de poderes no seio da própria
linhagem régia. Para tanto, serão analisados os contextos dos governos de D. Dinis (1279-1325),
rei de Portugal, e de Alfonso X (1252-1284), Sancho IV (1284-1295) e Fernando IV (1295-1312),
reis de Castela, com recurso às fontes chancelares e cronísticas, a partir das perspectivas de
análise da História Política, História Cultural e História dos Conceitos.
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Lugares de sepultura, lugares de memória: o mosteiro da batalha e os panteões régios
castelhanos de Toledo e de Miraflores no século XV – Hugo Rincon Azevedo (CAPES/UFG)
Um dos principais mecanismos de propagação do poder real durante a Baixa Idade Média
consistiu na edificação de panteões régios, imensos templos religiosos sediados em basílicas,
mosteiros e catedrais, que deveriam abrigar os corpos dos reis e dos membros da realeza após
as suas mortes, guardando e cultuando as suas memórias para a eternidade. Nas décadas finais
do século XIV, os reinos de Portugal e de Castela passaram a ser governados pelas dinastias de
Avis e de Trastâmara, casas fundadas por reis de "origem ilegítima", D. João I (1385 - 1433) de
Portugal e D. Henrique II (1369 - 1379) de Castela e Leão. Em ambos os reinos, a memória
funerária tornou-se um significativo recurso de propaganda e de legitimação dinástica,
especialmente a partir da consolidação do Mosteiro da Batalha como panteão régio da Casa de
Avis e da Capilla de los Reyes Nuevos na Catedral de Toledo e da Cartusiana de Miraflores como
mausoléus reais dos Trastâmaras. Nesse sentido, dentro de uma proposta de história
comparada, questionamos como esses monumentos enquanto lugares de memória
manifestaram-se como um instrumento de afirmação política das monarquias portuguesa e
castelhana no século XV.
Representar e ordenar: o papel dos irmãos na iniciação dos nobres nos valores cortesãos em
Portugal (século XV) – Yasmin de Andrade Leandro (UNESP/Franca)
Entre os séculos XIV e XV, a corte dos reis de Avis notabilizava-se pela promoção de diferentes
tratados de caráter didático-moral direcionados à formação dos fiéis católicos do reino,
especialmente daqueles homens e mulheres mais próximos aos monarcas. Visando formar as
bases de um reino virtuoso, os príncipes dessa dinastia buscaram constranger esses nobres para
saber como cuidariam de seus corpos e espíritos, bem como da formação moral de seus filhos e
filhas. Ao explorar os tratados escritos pelos filhos de D. João I, nomeadamente o Leal
Conselheiro, de D. Duarte, e a Virtuosa Benfeitoria, de D. Pedro, Duque de Coimbra, dois letrados
da Ínclita Geração, e diversas crônicas escritas por Gomes Eanes de Zurara e Frei João Álvarez,
o alvo deste trabalho será serializar os conselhos que eles escreveram para estimular os irmãos
a partir dos seus próprios exemplos a iniciar seus semelhantes tanto nos rudimentos da fé
quanto nas regras elementares dessa corte. Em outras palavras, este estudo visará mapear os
instrumentos que os homens e as mulheres possuíam para educar os futuros condutores do
reino de Portugal. Mais precisamente, nosso principal objetivo será esquadrinhar o papel dos
irmãos na formação de homens e mulheres que os deveriam suceder na gestão das principais
instituições desse reino cristão.
O uso de leis como ferramentas de ordenação das terras da Coroa de Castela (séculos XIV e
XV) – Waslan Sabóia Araújo (FAPESP- UNESP/Franca)
A partir da segunda metade do século XIV, os domínios da Coroa de Castela foram palco de um
novo momento em relação ao entendimento das delimitações dos reinos e regiões que
compunham a Coroa. O novo contexto geográfico constituiu-se da definição de intangibilidade
territorial entre as divisões internas, bem como de um melhor firmamento das fronteiras
externas por meio de acertos políticos e do apaziguamento bélico, tanto com as porções
ocupadas pelos mulçumanos, como com reinos cristãos limítrofes. Deste modo, ao observar as
terras castelhanas, entre os séculos XIV e XV, depara-se com uma jurisdição mais homogênea e
bem delimitada que demandava, contudo, ferramentas que ordenassem essa vasta e diversa
extensão. Nesse processo de busca por uma maior coesão administrativa, as Cortes
desempenharam um papel decisivo, sobretudo pela outorga de leis gerais apresentadas por
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demandas locais. Tendo em vista que essas assembleias atuavam, em alguma medida, na
concessão de uma justiça única para todas as unidades territoriais da Coroa, o objetivo desta
comunicação é o de indagar qual foi o papel da elaboração de normas jurídicas no ordenamento
do próprio espaço castelhano, que ganhava contornos mais definidos. Assim, busca-se averiguar
através do fazer legislativo – em especial por meio dos cadernos em que se registravam as
resoluções das Cortes – se os castelhanos, dos séculos XIV e XV, enxergavam o território em si
como um alvo da ação de leis pensadas para implementar a devida ordem entre os homens e
coisas, em outras palavras, busca-se vislumbrar a existência de uma percepção acerca do
território enquanto um espaço que se almejava justo.
A vontade comum dos súditos e as trocas régias na Inglaterra do século XV – Vitória de
Sant’Ana Amorim Ramos (CNPq - UNESP/Franca)
Na Inglaterra dos séculos XIV e XV, percebe-se uma alteração nos valores que norteiam a relação
entre a coroa, os nobres e os demais súditos com a crescente interferência do Parlamento em
assuntos do trono e da conduta do soberano, que culminou em novas formas de legitimação
régia. A nova maneira com que as autoridades inglesas passaram a escolher o próximo rei, exigia
que a vontade régia estivesse em constante harmonia com o bem dos homens ingleses. Durante
a Guerra das Rosas (1455-1485) é perceptível a presença dessas novas autoridades que, estando
descontentes com as políticas aplicadas pelo rei Henry VI, anunciam a necessidade de substituílo por Edward IV da casa de York, nobre que possuía virtudes almejadas por eles. Descrito na
crônica History of the Arrival of Edward IV in England and the final recovery of his kingdoms from
Henry VI (1471), o relato da reconquista do trono inglês das mãos do rei da dinastia de Lancaster
pelo guerreiro de York assinalava os motivos pelos quais Edward Plantagenet seria melhor
governante para o reino. Ao desenrolar dos eventos, o autor anônimo fornecia algumas
especulações sobre os motivos pelos quais os súditos ingleses, apoiadores ou não da sua causa,
teriam permitido a sua passagem pelos territórios do reino em seu retorno, destacando como
Edward IV era amado e apoiado pelos nobres e demais súditos ingleses. A presente comunicação
tem como objetivo expor como se configurou esta nova relação entre os poderes no reino inglês,
apresentando, por meio dos relatos da crônica, como ela teria contribuído para a legitimação
do novo soberano.
Atlas catalão: uma cosmologia medieval judaica – Bianca Klein Schmitt (UNITWIN/UNESCO UFSC)
Ao longo de todo o milênio do período medieval, muitas foram as cosmologias desenvolvidas.
Elas podem possuir um caráter estritamente textual, embora a maior parte das cosmologias
tenha a imagem como elemento central. Em 1375, o judeu maiorquino Cresques Abraham
desenvolveu o famoso Atlas Catalão, uma cosmologia onde encontra-se elementos
astronômicos, astrológicos, medicinais, filosóficos e geográficos. No primeiro fólio do Atlas
Catalão encontramos um homem zodiacal. O homem zodiacal foi uma imagem muito recorrente
no período medieval. Junto dessa imagem - mas não exclusivamente com ela -, a percepção de
uma intrínseca relação entre um grande mundo e um pequeno mundo estava imersa, diluída no
pensamento da época. Assim como as demais representações do homem zodiacal representam
uma relação de micro e macrocosmos, com a imagem já citada não é diferente. Contudo,
pequenos detalhes encontrados no homem zodiacal de Cresques Abraham, articulados com o
conjunto da fonte, apontam a especificidade do homem zodiacal do Atlas Catalão, a exemplo
dos gestos de seus pés, mãos e olhos, de suas características corporais e de uma tradição da
mística judaica presente na performática da imagem. Tais elementos são analisados
metodologicamente por meio da iconologia, com suporte teórico de Erwin Panofsky, Aby
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Warburg e John Brian Harley. A partir desse pequeno contexto, propomos que o homem
zodiacal de Cresques Abraham é um vetor entre o micro e macrocosmos, mas o mais
importante: é uma representação, uma performance que deixa a marca da presença da cultura
judaica ibérica através do Atlas Catalão.
Passados presentificados: a figuração de Gérião na Divina Comédia – Daniel Lula Costa (UFSC)
A Commedia é uma narrativa mítica escrita por Dante Alighieri no início do século XIV. Dividida
em três partes, Inferno, Purgatório e Paraíso, a obra narra a viagem de Dante pelo pós-morte
medieval. Na primeira parte, Inferno, Dante é guiado por Virgílio, poeta romano, pelos nove
círculos infernais, conhecendo os danados, a justiça divina, os ambientes de cada círculo e seus
guardiões. Cada um desses círculos é guardado por um ser híbrido da mitologia greco-romana.
O objetivo deste trabalho é analisar a revelação figural do ser híbrido antropobestial Gérião,
guardião do oitavo círculo do inferno, enquanto detentor de transtemporalidades que confluem
as presenças de passado antigas relacionadas às obras romanas com as mitologias medievais
como, por exemplo, os Bestiários. Isso será realizado por meio do conceito de revelação figural,
compreendido com base na teoria dos seguintes autores: Auerbach e suas ideias sobre préfiguração e figuração, Gumbrecht por meio do conceito de presença do passado e a alegoria de
Benjamin.
19h30 – MESA 5 – Manifestações da fé e a construção de Reinos Virtuosos
Prof. Dr. Gabriel Castanho (Prof. Adjunto (MCF/Asst. Prof) – Instituto de História/ UFRJ,
Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais - LATHIMM): Escrever e governar as almas
a partir do ermo: a “sociologia mística” de Guigo I
Do que é feito um reino virtuoso? Nossa contribuição ao convite à reflexão proposto por esse
Encontro necessariamente será parcial, ainda que pretenda explorar um aspecto chave da
questão, a saber, a relação entre idealização moral e organização social. Na Idade Média
ocidental a moralização das relações sociais incontornavelmente passava pelo cristianismo e
pela Igreja (em especial a partir do século XI). Os membros do corpo clerical que abordavam tal
questão muitas vezes o faziam a partir de um quadro específico de pensamento que hoje
conhecemos pelo termo “eclesiologia”. Esta podia se declinar em diferentes formas, dentre as
quais os escritos monásticos que tratavam primeiramente de questões espirituais. De fato, se,
por um lado, tratados “de ecclesia” passaram a ganhar espaço na produção eclesiástica, por
outro, escritos espirituais também manifestavam a preocupação com o governo das
comunidades religiosas. Esse é o caso do compêndio de pensamentos escritos por Guigo I, prior
da Grande Cartuxa na primeira metade do século XII. Produzidos no isolamento de sua célula
situada no coração do ermo cartuxo, tais escritos testemunham, a partir de sua experiência
pessoal no governo de sua comunidade, a preocupação do religioso com o governo das almas
de forma mais geral. Para compreender como Guigo pensava o governo virtuoso da comunidade
de fé realizamos um levantamento vocabular e semântico dos termos empregados em suas
meditações. Tal levantamento mostra, paradoxalmente, o papel preponderante que o corpo
adquire no pensamento do monge-eremita posto a refletir sobre os aspectos salutares das
relações sociais. Ao final de nossa exposição defenderemos que a eclesiologia de Guigo
presente em suas meditações se apresenta como uma espécie de “sociologia mística” que pode,
nos quadros do atual evento acadêmico, ser associada ao ideal de formação de um “reino
virtuoso” neste mundo.
Profa. Dra. Renata Cristina de Sousa Nascimento (UFG/ PUC Goiás): Espaços sublimes: A
reinvenção de uma toponímia sagrada
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Na Península Ibérica a presença das relíquias dos santos e de vestígios ligados a história de
Cristo, contribuiu para a sacralização simbólica desta região. Impulsionados por interesses
amplos a exaltação de santidades territoriais de origem hispânica e/ou portuguesa, colaboraram
na invenção de uma tradição. Na época moderna as rivalidades entre Espanha e Portugal, e
entre estes e o restante da Europa, também foram permeadas por disputas pela posse,
qualidade e quantidade de santos. Pretende-se inicialmente analisar duas fontes que tiveram a
intenção de mapear o patrimônio sacro ibérico: O relato da viagem realizada por Ambrósio de
Morales em 1572, à serviço do rei Felipe II e o chamado Mappa de Portugal Antigo, e Moderno
de João Bautista de Castro, uma fonte do século XVIII que nos oferece um panorama da
distribuição de relíquias pelo território português. A tentativa de forjar um passado sublime,
através de corpos e objetos considerados sagrados, serviu para legitimar a narrativa política,
criando uma identidade particular para esta região.
Mediador: Dr. Thiago Magela (UFF)

SEXTA-FEIRA – 09.10.2020
9h30 – MESA 6 – A Escrita e seus meios de circulação
Profa. Dra. Ana Isabel Buescu (CHAM/UNL): A circulação do livro em Portugal no século XVI. O
manuscrito permanente
Apesar do advento da arte tipográfica em meados do século XV e das profundas mutações na
produção e circulação da palavra escrita, a cultura manuscrita permanece. O que significa que
qualquer inquérito sobre a cultura escrita nos primórdios da Época Moderna tem de ter em
conta esta realidade, e não operar segundo uma lógica de exclusão (com a tipografia, a cultura
manuscrita desaparece). No caso português, a tipografia, surgida em finais do século XV, tem
um alcance e um dinamismo restritos ("ao serviço dos poderes", António José Saraiva), pelo que
considerar e estudar as modalidades de circulação da cultura escrita terá forçosamente de
contemplar, para lá do impresso, as dinâmicas de produção e circulação dos chamados "livros
de mão".
Profa. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses (UNICAMP): Antonio Manetti (1423-1497) e Florença:
uma relação entre literatura e política
Antonio di Tuccio Manetti (1423-1497) é conhecido principalmente pela biografia que escreveu
sobre o arquiteto Filippo Brunelleschi, nas últimas décadas do século XV. Mas arte e arquitetura
não eram seus únicos interesses. Manetti estudou astronomia, matemática e literatura
florentina, especialmente o trabalho de Dante Alighieri. Sua vida intelectual evoluiu em torno
de dois objetivos principais: (1) formar uma biblioteca pessoal, copiando laboriosamente
manuscritos e (2) comemorando notáveis florentinos do passado. Nesta apresentação,
considerarei os vários títulos e manuscritos na biblioteca de Manetti, a fim de discutir qual
memória do estado de Florença ele pretendia preservar para a posteridade.
Mediador: Prof. Dr. Rui Luís Rodrigues (UNICAMP)
11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 – Arte, Religião e Poder
Coordenadores: Sarah Dume (FAPESP/UNICAMP) e Doglas Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
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Projetar e construir em defesa do território e da fé: A atuação dos arquitetos em Portugal aos
reinados de D. João III (1502-1557) e D. Sebastião (1554-1578) – Sarah Dume
(FAPESP/UNICAMP)
A arquitetura portuguesa ocorrente na segunda metade do século XVI está inserida num
contexto de mudanças políticas, sociais e culturais. Dada a necessidade de defesa do poder
territorial ampliado ao passo das expansões marítimas no início do Quinhentos, a matéria da
projeção e da construção desenvolvera-se sendo parte essencial das medidas protetivas das
conquistas portuguesas e se estabelecera como a principal porta de entrada para as ideias
pautadas nos preceitos construtivos italianos. O trabalho dos mestres de obras e arquitetos
portugueses desse período localiza-se compreendido na resposta as necessidades do império
católico, onde, tal saber constituído por meio da experiência nos estaleiros de obras e da leitura
de tratados, passa a transitar entre construções defensivas e religiosas. Por meio desta
comunicação, buscaremos discutir as consonâncias da arquitetura militar e da arquitetura
religiosa ao longo do século XVI em Portugal, a partir da atuação dos mestres de obras Miguel
de Arruda (?-1563) e Antônio Rodrigues (?-1590), expoentes da circulação do arquiteto entre a
arquitetura militar e religiosa em Portugal e parte integrante dos meios de manutenção do
poder régio português entre os reinados de D. João III (1502-1557) e D. Sebastião (1554-1578).
A Missa de São Gregório: representação, milagre e suas funções no final da Idade Média –
Doglas Morais Lubarino (FAPESP/UNICAMP)
Embora pouco conhecida a iconografia da Missa de São Gregório é uma representação
comumente encontrada nas imagens tardo-medievais. Essa iconografia figura um milagre
eucarístico ocorrido durante uma missa: a aparição de Cristo, em geral estigmatizado e chagado,
a São Gregório Magno. Essas imagens frequentemente apresentam também os instrumentos da
Paixão, denominados Arma Christi. O milagre representado nessas imagens, juntamente com os
Arma Christi e com a característica representação crística, evidencia-nos que a reprodução dessa
iconografia buscou uma ligação entre o sacramento do pão e a Paixão de Cristo. Segundo a breve
bibliografia especializada, tal associação tratava-se de um esforço eclesiástico de afirmar a
presença real de Cristo no sacramento eucarístico. Nosso objetivo, portanto, será o de estudar
essas questões a partir de algumas propostas de análise desenvolvidas em nossa pesquisa de
doutorado em relação ao tema iconográfico estudado.
As renovações da Sé do Porto no século XVIII: o impacto da arquitetura medieval no
imaginário barroco – Mateus Alves Silva (UNICAMP)
A Catedral da Sé do Porto, em Portugal, cujos primórdios construtivos remontam ao século XII,
foi alvo de um expressivo processo de renovação arquitetônica durante o século XVIII, no
período de Sede Vacante (1717-1741). A memória dessas remodelações foi descrita em uma
série de quatro documentos que pretendiam registrar as principais intervenções e, sobretudo,
celebrar a modernização que a catedral teria, distanciando-a de parte de suas características
consideradas de mau gosto naquela primeira metade do século XVIII. Partindo da análise
documental, os objetivos desse trabalho são: apresentar como se deu esse processo de
renovação da catedral a partir dos indícios das descrições dessas memórias; discutir a
importância do papel da arquitetura sacra nos mecanismos de poder do período, com especial
atenção aos discursos produzidos e ações tomadas para justificar a renovação; e explicitar as
relações de poder que se valeram da ausência de um bispo para promover as reformas. Como
boa parte dessas intervenções foi também alvo de um restauro sistemático no século XX, que
objetivava restituir a igreja à sua suposta "forma original" e românica, importa reconhecer
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nesses documentos de memória do século XVIII um importante registro das mudanças que o
monumento conheceu ao longo do tempo.
11h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 – Entre o temporal e o espiritual: poder e autoridade do século
VIII ao XI
Coordenadores: Vitor Boldrini (UNICAMP) e Rafael Bosch Batista (UNICAMP)
As leituras de Folcuíno sobre as abadias de Saint-Bertin e Lobbes por meio de suas Gestae –
Vitor Boldrini (UNICAMP)
Os estudos medievais sobre a Alta Idade Média, especialmente no que se refere aos séculos X e
XI, têm buscado, nos últimos anos, acentuar o papel ativo desempenhado pelas elites
eclesiásticas. Se antes as autoridades dos membros da Igreja eram interpretadas apenas através
da ação política dos Imperadores Germânicos ou dos aristocratas laicos proeminentes, a
historiografia mais atual sinaliza que abades e bispos foram indivíduos que desenvolveram
estratégias próprias para se posicionarem diante das dinâmicas sociais do período. Partindo
desse suporte metodológico, a presente comunicação visa analisar duas das obras do monge
Folcuíno (935-990): a Gesta abbatum Sithiensium, de 962, composta durante o período em que
ele foi oblato na abadia de Saint-Bertin, no Condado de Flandres, e a Gesta abbatum Lobiensium,
escrita entre 968 e 980, quando ele era o abade de Lobbes. Cada documento em sua
singularidade expressa a tentativa de Folcuíno de edificar uma identidade histórica através da
reconstrução do passado dos monastérios, moldando assim formas de memória comunal e
social. Ao fazer isso, ele visou reforçar o prestígio desses locais e fortalecer sua posição como
abade, criando uma leitura específica que o favorecesse.
Interações Populacionais em Lisboa, no contexto do cerco de 1147 – Carolina Minardi de
Carvalho (CAPES/UFMG)
A legitimação do poder régio de Afonso Henriques contou, significativamente, com o êxito de
seu projeto expansionista e teve, na conquista da cidade de Lisboa, de 1147, um dos momentos
de maior relevância. A combinação ostensiva dos projetos políticos dos reinos cristãos ibéricos
e a aparente fragilidade muçulmana na Península Ibérica e no norte da África, com o declínio da
dinastia Almorávida, transformaram o momento do cerco em um símbolo de poder, largamente
citado em fontes coetâneas e posteriores ao mesmo. Na ocasião da referida batalha, o papa
Eugênio III, ao convocar a Segunda Cruzada, autorizou que os cruzados assumissem a guerra
ibérica como missão equivalente à cruzada no Oriente. Além disso, muitos residentes de
Santarém buscaram, em Lisboa, refúgio após a tomada de sua cidade. Desse modo, foi composto
um complexo esquema de fluxos populacionais na cidade, cujo estudo é objeto de apreciação
da presente proposta de comunicação. Tendo como foco as interações políticas e culturais,
ocasionadas pelos deslocamentos de indivíduos internos e externos ao território peninsular, são
aqui analisadas as relações entre alguns dos diferentes grupos componentes do conflito. A
observação das interações entre os grupos oriundos de localidades diversas nos leva a pensar
em como se delimitavam as identidades dos povos componentes do conflito e das relações
políticas e sociais estabelecidas entre eles, bem como a questionar quais fatores seriam
decisivos na delimitação dos estrangeiros, viessem eles de dentro ou fora da Península Ibérica,
e como os mesmos seriam recebidos e, em alguns casos, integrados às sociedades receptoras.
Cristina de Markyate e Burchwine de Finchale: a participação ativa de mulheres no contexto
da santidade eremítica, na Anglia entre os séculos XI e XII – Raimundo Carvalho Moura Filho
(UFG)
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Nesta comunicação, propõe-se uma reflexão acerca das representações sobre a atuação de duas
religiosas que se dedicaram, em certo momento de suas vidas, ao ideal eremítico, uma forma
ascética de vida religiosa que tomou impulso entre os séculos XI e XII. Com efeito, a análise
incidirá no documento “A Inicial de Cristina de Markyate”, que é o saltério de número 105 da
coletânea “Saltério de Saint Albans”, atribuído à abadia de St. Albans, no século XII. A referida
fonte indica a participação da asceta e eremita Christina de Markyate (1097-1161 d.C), que foi
considerada uma santa no post mortem, na comunidade de monges de St Albans, o que pode
lançar luz sobre a participação feminina no movimento eremítico que, frequentemente, é
considerado restrito à atuação masculina. Outra asceta da Anglia, Burchwine de Finchale, que
atuou no século XII, e cujas informações são apreendidas por meio da “Vida de São Goderico”,
evidencia a participação ativa de mulheres no contexto da santidade eremítica. Burchwine viveu
em Finchale como asceta ao lado do seu irmão e também eremita, Goderico de Finchale. A
referida Vita foi composta no século XII pelo monge beneditino Reginaldo de Durham (?-1190
d.C.), no priorado de Durham. Diferentemente de Cristina, Burchwine não foi considerada uma
santa local, o que explica a ausência de uma hagiografia sobre ela.
A tradição literária das cruzadas: uma análise da escrita de Guilherme de Tiro (século XII) –
Bruna Zucherato (UFOP)
Pretendemos, nesta comunicação, discutir determinados aspectos da escrita do arcebispo
Guilherme de Tiro (1130-1186) e como esta se insere no interior do que Cristopher Tyerman
(2011) chamou de uma tradição literária das Cruzadas. O autor escreveu sua obra de maior
importância, conhecida como “Historia rerum in partibus transmarinis gestarum”, durante a
segunda metade do século XII. O objetivo era narrar a história do Reino de Jerusalém,
destacando os grandes feitos dos cristãos no Levante Latino. A mesma é considerada pelos(as)
historiadores(as) da Idade Média um corpus fundamental para o estudo daquela região durante
aquele período. O arcebispo era residente em Jerusalém e ocupou cargos importantes junto à
realeza. Essas especificidades explicaram à influência e a repercussão de seus relatos no
decorrer dos séculos. Tendo em vista isto, propomos, de maneira restrita, analisar a perspectiva
de Guilherme de Tiro acerca das relações entre os templários e os muçulmanos. Ao tratar desses
assuntos, o arcebispo expressaria, através de seu recurso à escrita, uma posição significativa
quanto às questões do reino de Jerusalém. Portanto, consideramos fundamental examinar
determinados aspectos como sua formação, os meios como combinou as pesquisas que realizou
com sua vivência. Desse modo, poderemos problematizar Guilherme de Tiro e sua escrita
histórica do Levante Latino do século XII.
14h – SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 – Os compromissos com a virtude: práticas e discursos políticos
na Baixa Idade Média
Coordenadoras: Ana Luísa Lourenço (UNB) e Scarlett Almeida (UNB)
Os dois Sóis de Dante Alighieri: a separação entre as virtudes cardeais e teologais na
concepção dualista de poder no tratado “De Monarchia” – Rodrigo Pucci Müller (PUC/SP)
Dante Alighieri escreveu o “De Monarchia”, por volta de 1313, no âmbito das discussões de
comentadores da tradição escolástica, que se debruçavam em tratados políticos para achar
soluções para as querelas de poder que envolviam os poderes universalistas (papado e império).
Na divisão que se estabeleceu entre esses comentadores, hierocratas ou dualistas, Dante surgiu
com a ideia de total independência dos dois poderes universalistas de acordo com a natureza
de cada um, pois eles almejavam fins distintos. Retomando Aristóteles, Dante, então, estabelece
uma divisão entre os fins morais-filosóficos do regime secular, e os fins espirituais do regime
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eclesiástico. Implícita nesses “fins” a ideia de eudaimonia aristotélica, é preciso compreender
que para alcançá-los, os guias desses poderes deveriam se valer das virtudes cardeais (da
tradição clássica) no caso secular, e das virtudes teologais (da tradição medieval) no caso
espiritual, sem a interferência de um poder sobre o outro.
A plasticidade da virtude: os exemplos de Hierão II de Siracusa e Michele Di Lando em
Maquiavel – Pedro Eduardo Batista Ferreira da Silva (UNB)
Tendo produzido boa parte de seus textos em uma corda bamba entre a História e a Crônica,
Nicolau Maquiavel (1469 - 1527) é um dos mais prolíficos autores de seu tempo. Escritor, dentre
muitas obras, de uma brilhante síntese histórica, a História de Florença (publicado
postumamente em 1532), e do mais famoso tratado político retórico do humanismo
renascentista, O Príncipe (finalizado em 1513 e publicado também postumamente em 1532),
Maquiavel incorporou elementos de mais de uma das tradições e gêneros historiográficos
disponíveis no quattrocento. Portanto, reconhecendo que essa pluralidade referencial se faz
visível em diversos momentos da obra do pensador florentino, o objetivo de nossa comunicação
será demonstrar que há plasticidade na mobilização do conceito de virtude, na retórica do
exemplo maquiaveliana. Para isso, centralizar-nos-emos na descrição de dois bastante opostos,
porém, na interpretação de Maquiavel, virtuosos homens: Hierão II (270 - 215 a.C.), tirano de
Siracusa, e o líder da Revolta dos Ciompi, de 1378, Michele di Lando (1343 – 1401). Cumpre
destacar que os textos essenciais ao nosso trabalho foram o livro terceiro da História de Florença
e O Príncipe, em sua integralidade.
O judeu e o pecado da blasfêmia na naturalização da moral católica – Letícia Daniele Diniz Vítor
(UNICAMP)
Entre os séculos XIII e XIV, num momento de promoção da fé cristã no âmago das diferentes
dioceses da Coroa de Castela, crescia a produção de obras em castelhano que visavam a
desnaturalização de costumes judaicos e, ao mesmo tempo, converter judeus ao Cristianismo.
Foi nesse período que o rabino converso Afonso de Valladolid legou um conjunto de tratados,
como El libro del zelo de Dios e Las respuestas al blasfemo , em que condenou a fala cotidiana
dos judeus e inventariou práticas desse grupo taxadas de pecaminosas. Com ênfase na produção
desse letrado, o objetivo da presente comunicação consistirá em analisar em que medida a
palavra articulada pelo judeu em diferentes esferas de sua vida foi vista como síntese do pecado
blasfêmia nesse período. Mais precisamente, partindo dos escritos do converso Afonso de
Valladolid e catalogando sobretudo uma casuística da blasfêmia, este estudo procurará
examinar as prescrições elaboradas para a correção dos pecados da língua nessa plaga.
“Digno de governar uma terra”: cavalaria, política e virtude em Le Baker e Froissart – Ives
Leocelso Silva Costa (CNPq/UFS)
Em nossa pesquisa de Mestrado, intitulada “The Most Noble Knights of the World”: a Cavalaria
na Campanha de Crécy (1346), destacamos o elemento político da Cavalaria na Baixa Idade
Média, tema ainda pouco discutido na historiografia. Consideramos que a Cavalaria, além de
força militar e distinção social, permeava as relações de poder da aristocracia anglo-francesa,
informando a conduta de reis e príncipes, especialmente durante a Guerra dos Cem Anos (13371453). Aderir às virtudes Cavaleirescas proporcionava aos aristocratas fama e reputação que
contribuíam para legitimar suas reivindicações e assegurar seu status diante dos conflitos das
elites políticas tardo-medievais. Assim sendo, nesta comunicação analisaremos os comentários
feitos pelos cronistas Geoffrey Le Baker e Jean Froissart a respeito da atuação do Príncipe de
Gales, Eduardo de Woodstock, na Batalha de Crécy (1346). Para estes autores, a habilidade
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bélica – identificada com a virtude da proeza – estava associada ao direito, e à capacidade, de
governar. Deste modo, buscaremos realizar uma reflexão sobre as dimensões políticas e morais
da ação guerreira aristocrática na Baixa Idade Média.
Sem virtudes de rei: a construção da imagem de Pedro II, de Aragão, em crônicas da Cruzada
Albigense – Magda Rita Ribeiro de Almeida Duarte (IFTM)
A participação de Pedro II, rei de Aragão (1196 – 1213), nas campanhas militares denominadas
Cruzada Albigense (1209 – 1229) é bastante emblemática. Como vassalo da Sé Romana desde
1204, quando foi coroado e jurou defender a fé católica, esperava-se que o rei aragonês
estivesse à frente dos exércitos que partiram para o Languedoc e assolaram a região naquele
conturbado período. Ao contrário, Pedro, também cognominado O Católico, morreu à frente
dos cavaleiros meridionais, considerados como os inimigos dos cruzados, na Batalha de Muret
(1213). Desde então, sua imagem passou a ser propagada nas narrativas da época em
contraponto à representação do Conde Simão de Montfort. Este último é tido como o maior
líder militar da dita cruzada e a ele são atribuídas todas as virtudes de um rei. Em contrapartida,
Pedro, que portava a coroa, é assinalado pela marca do pecado e da culpa por não defender,
como um bom e honrado rei católico, os interesses da fé. Para este trabalho, apresentamos uma
interpretação da construção da imagem dessas duas lideranças nas principais crônicas sobre
aquelas campanhas, particularmente na Historia Albigensis, de Pierre des Vaux-de-Cernay, e no
Llibre dels Fets, atribuído a Jaime I, sucessor de Pedro II, de Aragão.
O papel das Virtudes para a compreensão do conjunto iconográfico do sepulcro de Juan II na
Cartuxa de Miraflores – Cinthia Marina Moreira da Rocha (UFF)
A Cartuxa de Miraflores, localizada em Burgos, foi fundada no século XV pelo rei Juan II com a
finalidade de torná-la seu local de sepultamento. No entanto, a construção e a ornamentação
de todo o espaço ocorreram por encargo de Isabel I, tanto no que diz respeito aos monumentos
funerários, quanto ao restante das estruturas que compõem a capela do local, como o retábulo
e os vitrais, todos construídos entre as décadas de 1480 e 1490, formando um conjunto coeso,
em estilo Tardogótico. O sepulcro de Juan II e sua segunda esposa, Isabel de Castela, realizado
por Gil de Siloé, está composto por um complexo conjunto iconográfico, influenciado pela
religiosidade e pelos rituais cartuxos, no qual a representação das Virtudes cobra um importante
papel para a criação de um discurso político moralizante, em que se pode antever uma
perspectiva providencialista, assentada no ideal de “rei cristianíssimo” e de “rei virtuosíssimo”.
Esta comunicação visa apresentar algumas considerações sobre elementos que compõem esse
sepulcro, discutindo como o estudo do referido conjunto pode contribuir para a compreensão
da ideologia monárquica elaborada durante o reinado dos Reis Católicos.
16h – MESA 7 – PARÂMETROS DE VIRTUDES E AÇÕES CONDENÁVEIS
Profa. Dra. Ana Paula Torres Megiani (USP): Quando as virtudes saem às ruas: emblemas e
alegorias nas entradas régias e cortesãs dos Filipes em Lisboa (1581 e 1619)
Durante o período em que Portugal foi incorporado à monarquia hispânica e governado pelo
ramo espanhol da casa Habsburgo (1580-1640), os monarcas realizaram duas jornadas a
Portugal. Nessas ocasiões os reis e seus herdeiros foram aclamados e procederam ao juramento
das Cortes do reino luso em Tomar (1581) e Lisboa (1619). Ao longo dessas jornadas os cortejos
de Filipe II e Filipe III – de Espanha – passaram por diversas cidades portuguesas, na maioria das
quais foram recebidos com cerimônias de rua e festas organizadas pelas corporações
municipais. Nas duas ocasiões foram elaborados programas cenográficos que contavam um
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considerável número de arquiteturas efêmeras representando emblemas e alegorias das
virtudes, distribuídas no percurso pelos quais passaria o cortejo. Pretendo discutir nesta
comunicação, o modo como justiça, fortaleza, prudência e temperança foram apresentadas
nesses eventos, a partir das descrições e representações realizadas pelos autores que
escreveram e imprimiram obras acerca deles. Também considero necessário discutir o papel
dessas cerimônias como representação do processo de construção e reafirmação dos vínculos
políticos, nem sempre harmônicos e pacíficos, entre o reino de Portugal e a Monarquia
Hispânica.
Prof. Dr. Rui Luís Rodrigues (UNICAMP): A virtude persegue o tirano: O elogio da educação na
virtude e a condenação da tirania no adágio ‘Scarabeus aquilam quaerit”, de Erasmo de
Rotterdam (1515, 1533)
Ao contrário de muitos intérpretes de Erasmo, que supuseram na forma final desse adágio uma
denúncia do poder imperial, esta comunicação pretende assinalar como o humanista propõe
uma educação na virtude capaz de fazer valer, no seio da respublica, a aliança entre o príncipe
e o populus. Quando lido sem lentes distorcidas, o adágio nos mostra um Erasmo preocupado
com o equilíbrio entre o crescente poderio monárquico e o respeito aos diferentes corpora
constitutivos da sociedade. De forma muito humanista, Erasmo se vale das concepções de
governo virtuoso, típicas da Antiguidade e mediadas pela chave de leitura do humanismo
cristão, para fazer frente a um dos principais problemas políticos de sua época (os desafios que
o crescente poder dos reis oferecia contra os direitos e privilégios dos diferentes corpora).
Mediador: Prof. Dr. Aldair Carlos Rodrigues (UNICAMP)
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