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APRESENTAÇÃO 

  

A V edição do Seminário de Estudos Medievais da Paraíba propõe discutir as 

multidimensionalidades do período medieval invisibilizadas pela historiografia, 

considerando, sobretudo, a espacialidade, a temporalidade e as relações de gênero. 

Como fomo principal, buscará debater acerca da importância da noção de 

decolonialidade para os estudos medievais, no sentido de desconstruir preconceitos 

oriundos da retórica da colonial/modernidade, de base patriarcal, racista e 

scriptocêntrica. A historiografia sobre a Idade Média excluiu ou tornou ilegítimas 

importantes contribuições de agentes sociais não pertencentes à supremacia 

branca, europeia, de gênero masculino. 

O Seminário pretende trazer ao centro das discussões pesquisas que 

contemplem autores, obras e experiências pertencentes a outros espaços não 

europeus. Em relação à temporalidade, busca-se pensar a permanência de 

elementos medievais em outros períodos históricos, como é o caso do movimento 

neotrovadoresco no século XX, ou ainda a ideia de uma Longa Idade Média, como 

propôs Jacques Le Goff. Em relação à dimensão de gênero, interessa ao debate a 

visibilização da rida e variada produção de mulheres nos diversos campos de 

conhecimento e seu alcance no período medieval e para além dele. O objetivo é 

desconstruir a falsa ideia de uma Idade Média masculina (Mâle Moyen Âge), como 

majoritariamente ficou conhecida entre os públicos leigo e especializado. Os eixos 

temáticos propostos serão baseados nas três dimensões contempladas, abrindo 

espaço, não obstante, para outras contribuições que possam acrescentar ao debate 

sobre as múltiplas Idades Médias.  

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

-Dimensão espacial: África, Euroaásia e América Medievais 

-Dimensão temporal: A longa Idade Média sob perspectivas historiográficas 

-Dimensão temporal: A longa Idade Média sob perspectivas literárias 

-Dimensão de gênero: Protagonismo de mulheres na Idade Média 

-Múltiplas Idade Média: pensamento decolonial 

-Tradução, Edição e Ressignificação de textos medievais 

-Performance e Poéticas da Oralidade 

http://www.cchla.ufpb.br/semp/contents/paginas/traducao-edicao-e-ressignificacao-de-textos-medievais
http://www.cchla.ufpb.br/semp/contents/paginas/performance-e-poeticas-da-oralidade
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CONFERÊNCIA 1 

 

O eixo transaariano: circulação de pessoas, idéias e bens entre o Magrebe e a 
Bacia do Níger (séculos XIV-XV) 

Prof. Dr. José Rivair Macedo (UFRGS) 
 
Integradas a uma concepção alargada do Dar al-islam, no período situado entre a 
emergência das formações estatais afro-magrebinas Almorávida e Almôada, à 
margem do Mediterrâneo,  e da  antiga  formação estatal mandinga, no Sahel e  Bacia 
do Níger, pessoas de origem africana (magrebinas, egípcias, sudanesas) e européia 
(granadinas), pertencentes a diferentes grupos etno-linguísticos e a diferentes 
tradições culturais e sistemas religiosos (judaico, muçulmano, religiões 
tradicionais), estabeleceram contatos (econômicos, políticos, culturais) através das 
rotas tradicionais que interligavam em diferentes sentidos o Deserto do Saara. A 
conferência tratará das modalidades trânsito, troca e contato entre pessoas, bens e 
idéias, tendo em referência os processos de “islamização da África” e de 
“africanização do islã”. O aspecto principal a ser destacado dirá respeito aos atores 
envolvidos na extração, comércio e circulação de ouro e de sal no contexto de 
expansão da área de influência local e internacional do antigo estado mandinga nos 
séculos XIII-XIV.   
 
Palavras-chave: Rotas transaarianas; islamização; comércio de ouro; comércio de 
sal; Bilad al-Sudan 
  
CONFERÊNCIA 2 
 
Lourdes Ramalho 1919 – 2019 - uma homenagem 
 
Desde os anos setenta do século passado temos a consciência de que cada época e 
sistema político-social-inteletual inventam a sua versão da História oficial da 
Literatura sob forma de novas narrações que tentam (Hayden White, Metahistory, 
1973) , - com base em estratégias narrativas continuamente re-inventadas -, adaptar 
a interpretação das obras literárias aos interesses políticos (no sentido lato do 
termo)  da época. São esses interesses e preocupações, de individuais a sócio-
culturais a científicos, que criam uma tradição interpretativa, tanto das obras e 
autores individuais quanto do seu lugar nessa História oficial do momento. Ao impor 
essas ¨lentes-de-leitura¨ ao individuo-leitor como às jovens gerações através do 
ensino formal, esses quadros interpretativos formatam a recepção da obra, ao 
sobrevalorizar certos elementos favoráveis ao sistema vigente, tornando invisíveis 
outros capazes de o questionar ou até invalidar. Para a minha homenagem à grande 
dramaturga Lourdes Nunes Ramalho, falecida no dia 7 de setembro deste ano, 
queria evocar a linda aventura intelectual que vivi com ela ao preparar, à convite da 
Universidade de Coruña, o volume 67 do Arquivo teatral Francisco Pillado Mayor 
que reúne obras teatrais e estudos sobre dramaturgos do mundo inteiro. A partir 
dessa pesquisa-depoimento, queria colocar a dramaturga e a sua obra no contexto 
dos grandes debates da atualidade internacional, tais como: a crise dos estados-
nações, as questões de gênero, educação e violência,  o debate sobre decolonialidade 
e epistemologias do Sul,  com o objetivo de propor, da dramaturga e da sua obra, 
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uma leitura mais respeitosa da sua voz, das vozes que ela criou, da visão do mundo 
e da arte que ela trazia através da sua prática educativa e teatral. 
 
Palavras-chave: Lourdes Ramalho; dramaturgia; decolonialidade; historiografia 
 
 
CONFERÊNCIA 3 

 
A invenção da América: figurações do medieval e do moderno 

Prof. Dr. Alfredo Cordiviola (UFPE) 
 
O surgimento da uma quarta parte da terra, até então ignorada na episteme europeia 
vigente, supõe uma transcendental ruptura, de enormes consequências nos modos 
de pensar, conhecer e retratar o orbe. As grandes navegações atlânticas, que 
paulatinamente abrem os horizontes da apropriação ibérica, inglesa e francesa, 
criam as condições de possibilidade para a instauração de um novo sistema-mundo, 
que rege e se consolida ao longo do século XVI. Mas nessa nova ordem estabelecida 
pelas tramas da colonialidade, persistem diversos traços dos tempos medievais,que 
se superpõem e se condensam nas configurações geopolíticas decorrentes da 
expansão imperialista. Nesta apresentação revisaremos alguns desses traços, e 
tentaremos ver como se inserem na vida americana ao longo do período colonial. 
 
Palavras-chave: sistema-mundo planetário; época colonial; traços medievais  
 
 
 
MESA 1: Idade Média: perspectivas historiográficas 

 
A história da circulação monetária e a “tese de Pirenne” 

Prof. Dr. Renan Marques Birro  
UPE/Mata Norte 

 
Este trabalho pretende discutir a historiografia da "tese de Pirenne", considerada por alguns 
eruditos como a maior controvérsia historiográfica do século XX. Em suma, qualquer análise 
ponderada da questão deve avaliar o cenário acadêmico e histórico no cenário das grandes 
guerras, as disputas entre historiografias nacionais, as leituras pós-coloniais e, por fim, os 
desdobramentos dela dentro e fora do mundo francófono. Entrementes, é possível estimar 
as contribuições da numismática, aventadas pelo próprio Pirenne, por seus apoiadores e 
por seus críticos, sobretudo na perspectiva intitulada “história da circulação monetária”, 
proposta pelo historiador ítalo-americano Robert Sabatino Lopez (1986). 

 
Palavras-chave: Circulação monetária; Henri Pirenne; historiografia. 

 
 

A historiografia institucionalista e a documentação senhorial-episcopal 
castelhano-leonesa: o século XII mergulhado no XIX 

 
Prof. Dr. Bruno Gonçalves Alvaro 

UFS 
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O trocadilho é infame, porém, não vejo outro caminho: é notório que o século XIX e 
sua nascente historiografia tem um impacto fundamental e profundo na 
documentação notarial dos senhorios conduzidos pelos arcebispos e bispos – para 
nos fixar apenas nesses exemplos de poder senhorial. Notório e notarial. Essa 
tipologia de documento, muitas vezes é vista como fria, monótona, sem traços 
narrativos que possibilitem uma (re)construção de um passado muito mais ativo 
que os termos jurídicos das doações e pactos ali descritos nos cartulários medievais. 
Ilusoriamente, muitos pensam que só os juristas viram alguma coisa ao seu próprio 
modo num momento específico de nossa história da historiografia medievista. Em 
minha fala apresentarei algumas nuanças da influência marcante entre o 
pensamento moderno e institucionalista – no seu sentido mais clássico – e nas cores 
que pintaram o quadro analítico da História Medieval quando esbarramos no 
complexo conceito de senhorio. Ao mesmo tempo, procurarei demonstrar como 
novas braçadas têm sido dadas nesse grande mar de uma velha-nova historiografia 
institucionalista. Finalmente, ressalto publicamente que a apresentação deste 
trabalho só me foi possível graças ao financiamento advindo do Edital 
CAPES/FAPITEC/SE N° 11/2016, via PROHIS-UFS, onde atuo como docente. 
 
Palavras-chave: Documentação; Historiografia; Século XII; Século XIX.  
 
 
Relações entre letramento, oralidade e auralidade nas regras monásticas da 

Gália, da Península Ibérica e da Península Itálica (sécs. V-VII): algumas 
considerações 

Prof. Dr. Bruno Uchoa Borgongino 
UFPE 

 
Entre os séculos V e VII, houve intensa dispersão do monaquismo cristão. 
Fundadores de mosteiros e seus apoiadores da elite clerical escreveram códigos 
normativos que incidiam sobre a conduta dos monges – as regras monásticas. No 
decorrer dessas centúrias, foram produzidos um conjunto, que pretendo analisar 
neste trabalho, de vinte e um documentos desse tipo na Gália, na Península Ibérica 
e na Península Itálica. Dentre os elementos presentes nesse corpus, prescrevia-se 
que os monges tivessem contato com textos escritos, ainda que por vezes se 
reconhecesse a inaptidão de alguns para sua leitura adequada. Por isso, previa-se 
usos da comunicação oral e condutas de escuta que possibilitassem o acesso e a 
compreensão dos textos cujo conhecimento era indicado. O objetivo desta 
apresentação é expor algumas considerações sobre essas relações entre letramento, 
oralidade e auralidade previstas nas regras monásticas compostas no recorte 
espaço-temporal delimitado. 
 
Palavras-chave: Letramento; oralidade; regras monásticas. 
 
 
MESA 2: Dimensão de gênero1: Pensadoras da Idade Média 
 

Luzes da Cidade das Damas para a bioética 
Profa. Dra. Ana Miriam Wuensch  
Departamento de Filosofia/UnB 
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Pode um texto medieval, escrito por uma mulher, oferecer alguma contribuição para 
a bioética, uma disciplina contemporânea? Considerando a Encyclopedia of Bioethics 
(4ª ed., 2014), o Diccionario latinoamericano  de bioética (2008) e a Declaração 
Universal de Bioética e  Direitos  Humanos (2005), percebemos o quanto é  moderna 
a bioética, como área de estudos interdisciplinares, e como são contemporâneas as 
questões éticas e políticas que esta área de conhecimento formula às ciências e 
tecnologias da vida e da saúde. Todavia, as narrativas bioéticas acerca de si mesma, 
como um novo saber e seu ensino, na medida em que recorrem à reflexão filosófica 
e à história da humanidade para formular problemas bioéticos atuais, buscando 
estabelecer orientações de conduta pública para o futuro, também estabelecem fios 
condutores com um passado persistente em nosso tempo, e duradouro em nosso 
mundo. Isto nem sempre é bem compreendido; por vezes parece que o passado já 
passou, definitivamente.... Nesse sentido, a leitura da obra A cidade das damas 
[1405], de Christine de Pizan, pode ser valiosa para a bioética contemporânea, na 
justa medida em que a ética pública, laica e prática, reivindicada por uma variedade 
de orientações bioéticas atuais conecta-se com os humanistas medievais, e a 
fundação das primeiras sociedades científicas, no limiar da era moderna. Esta obra 
pode ser lida, pelo menos, em duas direções: 
a) Como forma de cultivar a sensibilidade para as questões morais na educação 
bioética de longo alcance, em seu aspecto formativo e não somente informativo. 
Neste sentido, o relato do projeto de Martha Nussbaum, em Poetic Justice (1995),  é 
uma inspiração que buscamos realizar de outra maneira, em filosofia e bioética, por 
meio da literatura de mulheres. 
b) Como forma de pensar alguns conceitos fundamentais da bioética, tais como 
vulnerabilidade e proteção, dignidade humana e integridade pessoal, por exemplo. 
Principalmente, como prática filosófica que identifica e desconstrói preconceitos 
culturalmente arraigados, especialmente a misoginia e as múltiplas formas de 
violência contra as mulheres, tão persistentes em nosso tempo, e cujas justificativas 
teológicas, filosóficas e literárias Christine de Pizan soube tão bem elencar e contra-
argumentar com coragem, razão, retidão e justiça.  
 
Palavras-chave: conceitos bioéticos, ética pública, literatura de mulheres, Christine 
de Pizan. 
 

O pensamento de Christine de Pizan sobre a educação feminina na obra A 
cidade das damas (1405) 

Prof. Dr. Luciano José Vianna 
UPE/Petrolina 

Há uma intrínseca relação entre as tendências historiográficas e os acontecimentos 
na História. A atuação do movimento feminista da década de 1960 serviu para 
estabelecer, anos mais tarde, já vinculados a um âmbito universitário, os estudos 
sobre as mulheres como um campo definido de atuação investigativa para os 
historiadores, fato que já se tornaria visível como um movimento de estudos a nível 
mundial naquele mesmo contexto. De certo modo, duas das conquistas realizadas 
por este movimento foram a criação um novo âmbito historiográfico que tornou 
visível os estudos sobre as mulheres e também a inserção da história das mulheres 
em outros campos historiográficos. No que se refere aos estudos medievais sobre a 
temática feminina, uma das grandes obras de peso já publicadas e traduzidas para a 
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língua portuguesa é o livro História das mulheres. A Idade Média organizada por 
Georges Duby e Michelle Perrot e publicado pela Edições Afrontamento em 1992. 
Como herdeiros de um mundo ocidental, estamos de certa forma vinculados ao 
contexto social e cultural medieval, uma vez que parte de nossas raízes foram 
herdadas deste âmbito territorial. Neste sentido, esta comunicação apresenta como 
proposta a análise de um dos objetos historiográficos de produção feminina mais 
conhecidos do Medievo, ou seja, a obra A cidade das damas (1405) de Christine de 
Pizan. Um dos principais pilares nos quais A cidade das damas se fundamenta é a de 
apresentar uma perspectiva questionadora sobre a situação da mulher em seu 
tempo, começo do século XV, principalmente a partir das características 
encontradas em uma literatura misógina formulada em sua maior parte por homens 
vinculados ao âmbito religioso e de formação religiosa, ou seja, homens que 
estabeleciam em seus escritos preceitos apreendidos a partir de um viés religioso e 
obviamente contrário à predominância, presença e atuação feminina nos diversos 
âmbitos do mundo social. Especificamente, esta palestra abordará o viés 
educacional, ou seja, tentando delinear o projeto de educação feminina proposto por 
Pizan em sua obra.  
 
Palavras-chave: Christine de Pizan; A Cidade das Damas; Educação; História das 
mulheres  
 
 

Tradução como (re)conhecimento: lições de Trotula para a história das 
mulheres e da medicina 

Profa. Dra. Karine Simoni  
UFSC/UFRJ 

 
A busca pelo alívio das dores e males causados por doenças e acidentes é tão antiga 

quanto a própria humanidade, como atesta, a título de exemplo, a sepultura de 

Shanidar, no Iraque, onde há 50 mil anos foi sepultado um indivíduo envolto em 

flores, o que indicaria a tentativa de vencer a morte. (LE GOFF, 1985, p. 343). 

Progressivamente, mas não de modo linear, o exercício da medicina foi aprimorando 

suas técnicas, o que foi possível principalmente através de observações no leito 

do(a) paciente, reflexões a respeito da natureza dos fenômenos patológicos e 

compreensão da estrutura e funções do organismo (ALLAMEL-RAFFIN ett ali, 2011, 

p. 11). Dentre os nomes que se destacam na história das mulheres e da medicina, 

Trotula de Ruggiero, que no séc. XI desempenhou suas atividades de médica e 

professora na Escola de Medicina de Salerno, sul da Itália, e que teve a sua presença 

histórica negada por longo período, parece alcançar cada vez mais notoriedade nos 

séc. XX e XXI, a considerar estudos e traduções advindos de diferentes partes do 

mundo e em diferentes línguas. O presente estudo pretende evidenciar como a 

tradução é uma importante ferramenta e meio para o (re)conhecimento da obra de 

mulheres como Trotula. Será realizada uma reflexão a partir do tratado De 

passionibus mulierus [Sobre as doenças das mulheres] escrito por Trotula, no qual ela 

trata de elementos que permeiam a saúde, a doença e a beleza das mulheres, visando 

analisar em que medida a defesa da cura pelas plantas, a utilização de ensinamentos 
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de Hipócrates, Galeno e também de médicos da tradição oriental, a busca do 

equilíbrio entre o quente e o frio para tratar e prevenir as doenças, a defesa da 

importância da higiene e da boa alimentação e o cuidado do organismo em sua 

relação com o social podem se constituir em lições de Trotula para as mulheres do 

seu e do nosso tempo 

Palavras-chave: Trotula di Ruggiero; Tradução; História da Medicina; Lições 
 
 
MESA 3: Residualidade e Ressonâncias medievais 
 

O Amor Cortês na longa duração: intertemporal e multidimensional 
Profa. Dra. Elizabeth Dias Martins  

UFC 
 
O amor cortês, no sentido do fino amor, do amor refinado, seja na delicadeza dos 
costumes ou no serviço amoroso da vassalagem, daquele que para merecer o amor 
da dama se mostrará fiel, exemplar e servidor em todas as ações para com a dama 
do seu desejo, inspirado no amor dos cavaleiros medievais pelas mulheres amadas, 
em especial no do amor de Lancelote e Guinevere, considerado um amor perfeito, 
inspirou os trovadores da Idade Média e vem inspirando poetas de todas as épocas. 
Na Idade Média foi tematizado pelos trovadores que devotaram seu amor a damas 
inacessíveis, casadas ou solteiras, de castas superiores, como se lê nas cantigas de 
amor trovadorescas em que o eu poético se apresenta a serviço da mulher amada, 
“A mia senhor”, a quem serve como um cavaleiro a seu rei e senhor, rendendo-lhe 
verdadeiro culto.  
À luz desta mesma atitude de homenagem e devoção a uma dama adorada, outros 
poetas de épocas bem distintas e posteriores veneraram as suas idolatradas através 
de versos de inúmeros poemas em que temos uma atitude vassala de serviço 
amoroso ao modo do que fizeram os poetas medievais. 
Camões o fez no classicismo em sonetos como “Dai-me ũa lei senhora de querer-
vos”, e muitos outros. Garrett, em pleno Romantismo, se fez vassalo e prestou 
homenagem à mulher amada em textos como o do poema “Preito”. Dando um largo 
passo temporal, chegamos ao Modernismo brasileiro com Vinícius de Moraes e o 
“Poema em três pavimentos”, que se configura numa insinuante vassalagem a se 
concluir com a demonstração do desejo de posse de amante carnal, um drut, fase a 
ser conquistada após a experiência do assag, “provação da castidade” que antecede 
a “alegria final”, a mesma dos que medievicamente deveriam passar pela fase do 
fenhedor, do precador e do entendedor.  Daí, chegamos ao erotismo cortês de poemas 
como o “Cantiga de amor” de Roberto Pontes, em que os amantes se encontram em 
pleno colóquio e no ato amoroso, em que o amante se encontra inteiramente rendido 
à amada numa atitude de fervor e adoração à mulher do seu desejo. 
O presente trabalho pretende demonstrar que a essência do amor cortês medieval, 
a qual denominamos resíduo, se faz presente nos poemas de épocas posteriores à 
Idade Média, como o Classicismo, o Romantismo, o Modernismo e a 
Contemporaneidade, numa perspectiva de recriação, a que intitulamos cristalização, 
no sentido de polimento, transformação, ocasionada pela hibridação cultural, onde 
predominam as atitudes mentais e um imaginário eivado de interseções temporais 
e espaciais.  
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A Teoria da Residualidade, sistematizada pelo poeta e pesquisador Roberto Pontes, 
será o corpus analítico a ser seguido na presente análise, em que analisaremos a 
presença e as peculiaridades do amor cortês nas obras dos autores referidos que, 
por questão de mentalidade, estão residualmente ligados à Idade Média. Cabe 
lembrar que ao lado dos conceitos de residualidade, hibridação cultural e 
cristalização, trabalhamos ainda os de endoculturação e de sedimentos mentais. A 
residualidade é a teoria que serve de base aos estudos do grupo de pesquisa Estudos 
de residualidade cultural e literária-GERLIC, certificado pela UFC e cadastrado junto 
ao CNPq. O termo residualidade foi empregado por Roberto Pontes a partir de 
enfoque próprio, em seu livro intitulado Literatura insubmissa afrobrasilusa 
(PONTES, 1999) e está empregado também em textos dos demais componentes do 
GERLIC.  
 
 

A política na dramaturgia vicentina 
Prof. Dr. Roberto Pontes  

UFC -GERLIC 

Comunicação motivada pela leitura de As ideias políticas de Gil Vicente (1945), do 
cientista político e medievalista espanhol Francisco Elias Tejada Spínola, catedrático 
da Universidade de Salamanca, obra rara, assim nos parece, a partir de uma tiragem 
limitadíssima de apenas cento e vinte e cinco (125) exemplares, toda ela destinada 
à sociedade de bibliófilos da Pro Domo de Lisboa, traduzida para o vernáculo pelo 
português Manoel de Bettencourt e Galvão. 
O autor em questão se propôs examinar o tema indicado no título de seu livro, 
através de dezesseis (16) capítulos assim distribuídos: “1 – Nascimento do teatro 
português; 2 – Pensador e poeta; 3 – Homem de período de transição; 4 – A censura 
do clero; 5 – O suposto luteranismo vicentino; 6 – O chamado erasmismo de Gil 
Vicente; 7 – O subsolo filosófico do poeta; 8 – Sentido do nacionalismo vicentino; 9 
– Gil Vicente, poeta religioso; 10 – Portugal e as Espanhas; 11 – O portuguesismo de 
Gil Vicente; 12 – Um predecessor de Sardinha; 13 – Castelhanismo literário; 14 – A 
cristandade missionária; 15 – As classes sociais; 16 – Teorias políticas”; capítulos 
estes acompanhados de uma Conclusão. 
Tejada Spínola, segundo informações colhidas no pequeno volume de cento e vinte 
páginas (120), trazia em sua bagagem autoral, ao tempo da edição em comento, 
dezesseis (16) obras publicadas, quatro (4) no prelo, e ainda por sair, duas (2) 
traduções: uma do Inglês e outra do Romeno. Essa produção lhe trouxe acatamento 
favorável, como o exarado pelo Dr. Joaquim Domingues que nos diz, a propósito de 
um livro antecedente, Las doctrinas politicas em Portugal (Edad Media) ser o autor 
conhecedor invulgar das instituições da Idade Média, que relaciona qualquer ideia 
nova ou escola definida do Portugal medieval com as ideias e escolas da época. 
Também o Dr. Hipólito Raposo a respeito da mesma obra, considera ser o livro do 
Dr. Tejada um trabalho de assinalado mérito. Sendo notáveis as revelações que 
trouxe acerca da consciência política portuguesa na Idade-Média, já reconhecidas 
também, segundo ele, pelos Professores Paulo Mereia e Joaquim de Carvalho. 
Também o tradutor e prefaciador do volume, Manoel de Bettencourt e Galvão 
enfatiza o conhecimento das instituições políticas medievais e a familiaridade de 
Tejada com a obra vicentina. 
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No entanto, a abordagem do tema realizada por Tejada Spínola parece merecer 
melhor desenvolvimento, a nosso ver, em torno da compreensão de que a política 
diz respeito a poder (detenção do) e governo (condução da máquina de comando). 
Portanto, a investigação da obra de Gil Vicente sob este viés, necessariamente 
deverá levar em conta as relações do texto dramático vicentino com a teoria política 
norteadora da Idade Média e da Renascença. Naturalmente, a concebida como 
extensão do poder divino na Terra concedido aos governantes (reis e monarcas), 
segundo formulou Bossuet. Essas relações do texto dramático indicado podem ser 
verificadas à luz das instituições prevalentes à época na política: a Igreja católica e o 
Estado monárquico hispano-português.  
Na verdade, havia uma estreita ligação do exercício do poder divino operado pelos 
ministros sobre seus fiéis, com o poder terrenal de reis e monarcas, que também 
estando entre estes, sujeitavam-se à sagração religiosa e a uma missão 
cristianizadora imprescindível ao governo assim compreendido, além da ação laica 
na administração.  
Pensamos que somente desse modo poderemos determinar as peculiaridades das 
ideias políticas de Gil Vicente, consoante seus textos dramáticos. E é o que 
tentaremos fazer na presente comunicação. 
 

 
Influências orientais nas literaturas hispânicas medievais: Jarchas, Calila e 

Dimna, Libro de Apolonio, El Conde Lucanor 
Prof. Dr. José Alberto Miranda Poza  

UFPE 
 
Em nosso trabalho revisitaremos alguns dos conceitos tradicionalmente 
desenvolvidos pela História e a Crítica literária referentes à própria concepção de 
Idade Média na Península Ibérica, focando as relações políticas, sociais e culturais 
que se produziram entre as culturas que conviveram nesse período, em especial, das 
– não sempre – conturbadas relações entre o Islamismo e o Cristianismo. Embasados 
nos trabalhos clássicos de Américo Castro a propósito da História da Espanha 
(2004), junto com as propostas de Maravall (1954) – também críticas com uma visão 
mais tradicional do assunto –, sustentaremos a teoria de uma convivência não 
apenas cultural, mas, e sobretudo, social e política entre as culturas que povoaram a 
Península, o qual abriu a possibilidade de uma influência palpável nas manifestações 
literárias da época - intertextualidade. Por sua vez, a cultura árabe recebera uma 
influência indubitável do Oriente, o que provocou que também a literatura 
romanceada tivesse mais uma fonte de inspiração. Cabe ao criador medieval 
peninsular a tarefa de adaptar esses referentes à realidade espaço-temporal da sua 
contemporaneidade, em especial no âmbito da religiosidade. Esse processo de 
adaptação/criação tão peculiar da época dialoga com o conceito hodierno de 
literalidade (De Bruyne, 1988) e sustenta as teorias que sobre o texto literário 
entendido como uma (re)criação a partir do já dito (Todorov, 1972; Gullén, 1985). 
Uma vez estabelecidos os princípios teóricos acima, percorreremos algumas das 
obras em destaque que ao longo do período medieval peninsular apresentam de 
forma mais acusada os fenômenos descritos. A partir dos trabalhos de Frenk 
Alatarrore (1978), Moral Molina (1993), Dutton (1964), Granja (1959), Crespo 
(1967), mergulharemos no gênero e circunstâncias da produção, inclusive 
linguísticas, de uma das primeiras manifestações romanceadas na Península Ibérica, 
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as Jarŷas (sec. XI), que representam a síntese da primitiva lírica europeia: 
Frauenlied, Chanson de femme, Cantiga d´amigo (Miranda Poza, 2007). Mais tarde, 
dentro da tradição contista oriental, cabe destacar a contribuição à 
interculturalidade e intertextualidade do Libro de Calila e Dimna (1241), coleção de 
fábulas indianas procedentes do Panchatantra, recolhidas por um médico do rei da 
Pérsia em 570 e traduzidas para o árabe em 750 por Abdalá Ben Almocaffa (Ibn al-
Mucafa). A repercussão dos contos será muito importante na literatura posterior: 
Libro de buen amor, El conde Lucanor, dentre outros (Alborg, 1997; Merino, 2016). 
Além do argumento dos contos, cabe salientar o espírito árabe a propósito da 
literatura: o exemplo tem a intenção por parte do sábio que o escreveu de mostrar 
seu saber para o leitor aproveitar na vida. Já o Libro de Apolonio (1260) desenvolve 
de forma particular um tema tomado de um romance bizantino equivalente às 
novelas de aventuras de hoje (Alborg, 1997). Oferecermos, a partir dos trabalhos de 
Alvar (1976; 1989), Cabañas (1998) e Corbella (1992) um resumo das inúmeras 
fontes da obra, muitas delas latinas, sendo que o texto originário – em grande parte 
longe da versão castelhana – era grego, mais tarde passou ao latim e a partir da 
versão latina conheceu, além da castelhana, outras versões – não sempre 
coincidentes entre si – francesa e provençal. A castelhana inclui intertextualidades 
com a Odisseia ou da Bíblia. Finalmente, já próximo ao período Humanista, El Conde 
Lucanor (1335), de Don Juan Manuel, consta de 50 apólogos muitos deles de 
indubitável tradição oriental - e não só pela forma de conto (Alborg, 1997). Sotelo 
(1995) determinou a influência da cultura árabe em até 9 exemplos. Mas, o que deve 
ser destacado como conclusão é que devemos entender como fato significado do 
Medievo a prolongada e profícua interação das duas culturas em foco (islâmica e 
cristã) que eram diferentes e que conviveram num mesmo território. Também, que 
muito além das fontes literárias concretas, o espírito árabe (e oriental) perpassam a 
mentalidade do autor peninsular, fruto inequívoco da realidade política, social e 
cultural que vivenciava.  
Palavras-chave: Idade Média Peninsular; Orientalismo; Jarchas, Calila e Dimna, Libro 
de Apolonio, El Conde Lucanor. 
 
 
MESA 4: Múltiplas dimensões do Medievo: estudos ibero-americanos 
 
 

A longa Idade Média: o massacre de 1506 n’O último cabalista de Lisboa 
Profa. Dra. Aldinida de Medeiros Souza  

UEPB/CLEPUL/CICS.NOVA 
 

No ano de 1506, em Lisboa, tem início um acontecimento que ficou registrado como 
uma das maiores atrocidades da História de Lisboa e Portugal: o massacre que 
dizimou a vida de centenas de judeus, e que abrangeu vários bairros, principalmente 
a Pequena Judiaria. Esta comunicação tem por objetivo estabelecer uma relação 
entre alguns registros historiográficos e o romance O último cabalista de Lisboa 
(1996), de Richard Zimler, observando como este autor elabora uma narrativa que 
reconstrói a memória deste acontecimento. É nosso intento mostrar que a narrativa 
traz os elementos que constituem a metaficção historiográfica, sobretudo pela 
sugestão de autoria de documentos por parte do narrador-personagem, Berequias 
Zarco, promovendo os questionamentos cujas repostas são uma forma de dar voz 
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aos oprimidos, neste caso judeus e árabes, num Portugal que vivia, no início do 
século XVI, ainda uma longa Idade Média. A comunicação está pautada nos seguintes 
referenciais teóricos Marinho (1999), Hutcheon (2001), Anderson (2000), Reis 
(2003), dentre outros. 
 
Palavras-chave: Massacre de 1506; História de Portugal; Richard Zimler; Literatura; 
O último cabalista de Lisboa. 

 
 

As filhas de Esther: relações entre Inquisição, o criptojudaísmo e mulher na 
Paraíba 

Prof.ª Dr.ª Karine da Rocha Oliveira  
UFPE 

 
Nossa proposta tem por objetivo relatar o fluxo migratório dos judeus e cristãos-
novos para o território paraibano, no século XVIII, e sua consequente influência na 
identidade cultural de várias famílias desta região. Centraremos nossa atenção nas 
mulheres e seu papel disseminador da identidade judaica ao longo das gerações, 
alterando assim, o papel que a estas cabiam dentro da tradição judaica.  
Abordaremos também o atual despertar da judaidade em vários descendentes dos 
judeus na Inquisição.  
 
Palavras-chaves: Inquisição; gênero, judaísmo.  
 
 
MESA 5: Idade Média: dimensões filosóficas 
 

Raízes da Escolástica Medieval na Controvérsia de Valladolid sobre a 
legitimidade da Conquista de Índias. 

 
Prof. Dr. Juan Pablo Martín Rodríguez (UFPE) 

 PPGL-UFPE. ABH.  
 
Devido aos problemas de consciência gerados pela Conquista de América, o 
Imperador do Sacro Império Romano-Germánico, Carlos V, decidiu convocar a Junta 
de Valladolid para decidir sobre a legitimidade da Guerra contra os índios. Para tal 
foram convocados um conjunto de notáveis juristas e teólogos, entre eles os 
polemistas Juan Ginés de Sepúlveda e Bartolomé de las Casas. O primeiro, Cronista 
Real de Índias e preceptor do príncipe Felipe, doutor em Letras e Teologia e 
discípulo de Pomponazzi da Universidade de Bolonha, defendendo a legitimidade 
imperial na guerra contra os bárbaros, será um dos primeiros humanistas da 
Espanha e como tal reconhecido na Europa, embora apresente importantes traços 
de Escolástica no seu raciocínio, notadamente dos primeiros Padres da Igreja e de 
Santo Agostinho. Frente a ele, o Padre De las Casas, representante da Ordem dos 
Predicadores, retoma os argumentos de Francisco de Vitória e se serve do 
Neoescolasticismo mais tomista e defensor dos indígenas e da Igreja Católica. Não 
houve veredicto final além do que a História dite. 
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Palavras-chave: Escolastica Medieval; Controversia de Valladolid; Guerra; 
Agustinismo; Tomismo 
 
 

Nótulas sobre a Doutrina da Guerra no pensamento de Tomás De Aquino 
Prof. Dr. Claudio Pedrosa Nunes  

UFCG 
 
Tomás de Aquino debruçou-se sobre diversos temas na efervescência da escolástica 
medieval. O tema da guerra justa também moveu suas atenções e concepções 
literárias, sempre no sentido de primar pelo dogma fundamental segundo o qual se 
deve fazer o bem e evitar o mal. Para Tomás, toda guerra, além de constituir uma 
excepcionalidade, deve também ser justa ou ao menos justificável. E oferece os 
seguintes requisitos para a guerra justa: a) que redunde de um ato típico de decisão 
governamental ou de Estado; b) que tenha por objetivo repelir uma injusta agressão 
ou violação inaceitável e sistemática de direitos humanos básicos; c) a intenção dos 
que fazem a guerra deve ser reta, ou seja, promover o bem e debelar o mal. Os 
conflitos bélicos, por outro lado, devem durar apenas pelo tempo necessário para 
romper com o mal que os originou. 
 
Palavras-Chave: Nótulas, Doutrina, Guerra, Tomás de Aquino. 
 
 

Intelecção e Abstração em Tomás de Aquino: uma propedêutica 
 

Prof. Dr. Anderson D’Arc Ferreira  
UFPB 

 
O presente trabalho visa apresentar alguns aspectos propedêuticos da relação entre 
a abstração e o processo de intelecção, ou de produção de conhecimento, na filosofia 
de Tomás de Aquino. Devido à brevidade de nosso presente estudo, centraremos 
nossas pesquisas na primeira parte da Suma de Teologia de Tomás, mais 
especificamente na questão 85, artigos 1 e 2. Para podermos desenvolver tal análise 
será necessário apontar, de forma abreviada, como se efetiva o processo do 
conhecimento humano estabelecido pelo sistema do Aquinate para conseguirmos 
mapear a possível relação entre a abstração e os processos de intelecção. 
 
Palavras-chave: Tomás de Aquino; abstração, intelecção, conhecimento. 
 
 
MESA 6: Dimensão de gênero 2: escritoras e escrituras místicas 
 

Marguerite Porte: a mística como escrita de si 
Profa. Dra. Maria Simone Marinho Nogueira 

PPGLI e Curso de Filosofia/UEPB  
 
O objetivo desta fala, sem maiores pretensões, é pensar, a partir de O espelho das 
alma simples de Marguerite Porete (†1310), a literatura mística de autoria feminina 
como escrita de si. Para tanto, algumas perguntas deverão nortear o caminho a ser 
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percorrido, tais como: O espelho das almas simples oferece elementos suficientes 
para se falar de uma escrita de si na autora apresentada? É possível falar de escrita 
de si na Idade Média, uma vez que os estudos relativos ao tema se voltam para os 
textos modernos e contemporâneos? De que literatura de autoria feminina se fala, 
sobretudo quando se aborda O espelho de Marguerite Porete? Como o não-lugar na 
mística é um lugar de enunciação de uma palavra que se constitui fora das 
hierarquias institucionais? Como esta palavra, nascida no silêncio e por ele velada, 
constrói o corpo de uma linguagem em que o eu-mulher, marginalizada, transgride 
não só as normas sociais, mas o próprio limite da linguagem, e se auto institui 
trovadora de Deus (Dama Amor) nem que para isso o seu corpo/texto também seja 
aniquilado, como o foi na fogueira da Inquisição? Por fim, como entender um texto 
escrito por uma mulher na Idade Média como uma escrita de si e como o não lugar 
deste texto é o lugar que lhe é próprio? Pois, afinal, é o lugar de onde a escritora 
francesa fala. 
 
Palavras-chave: Marguerite Porete; Mística; Escrita de si. 
 
 

Mechthild de Magdeburg – mestra e mãe da Mística Renana: 
A Minne Medieval 

Profa. Dra. Maria José Caldeira do Amaral  
LABOPUC/SP/FUNDASP 

 
A chamada Mística renano-flamenga é representada, de um lado p0r uma corrente 
expressiva do médio-alto-alemão (Mechthild de Magdeburg [1207/1210-
1282/1294] Mestre Eckhart [1260-1328], Heinrich Suzo [?-1365] e João Tauler [?-
1361]) e por outro, pela corrente expressiva do médio-holandês, (Hadewijch da 
Antuérpia [século XII], Beatriz de Nazaré [1200-1268], Jan van Ruusbroec [1293-
1381] e Jan van Leeuwen [?-1378]). A intensão nesse paper é destacar, na obra de 
Mechthild de Magdeburg, uma de suas ideias principais com a qual ela antecipa o 
florescimento da mística renana e, por isso é considerada sua mestra e mãe. Em seu 
livro IV, Mechthild entra no debate teológico entre natureza e graça, a partir do qual 
ela procura responder a questão da identificação entre Deus e o Universo: Esse Deus 
invisível existia antes da própria criação, mas onde estava Deus antes de ter criado 
qualquer coisa? Para Mechthild, Ele estava em Si mesmo e todas as coisas estavam 
tão presentes e tão manifestas para Ele como estão hoje. Nessa proposição, aliada à 
sua linguagem amorosa, poética e lírica, similar à linguagem dos flamengos, o 
destaque está na palavra feminina, a Minne medieval que sustenta o movimento 
visceral de Deus no ato puro e elevado, suspenso, disponível e vivo na alma amorosa 
humana. 
 
Palavras Chave: Mechthild de Magdeburg; Mística Renana; Minne, Amor; lírica 
medieval. 
 
 
Peregrina, andarilha, escritora: legados de Margery Kempe e Teresa D’Ávila 

Prof.ª Dr.ª Maria Graciele de Lima  
FAFIDAM/ UECE 
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Margery Kempe (1373-1438) e Teresa d’Ávila (1515-1582), embora tenham 
experimentado diferenças de valores culturais por razões cronológicas e 
geográficas, pertencem a um grupo de escritoras cuja tradição está enraizada na 
mística cristã cultivada na Idade Média ocidental. A primeira apresentou seus 
relatos de peregrinações (entre outros lugares, de Norfolk para Jerusalém, Assis e 
Santiago de Compostela) em seu The book of Margery Kempe, e a segunda narrou 
suas fundações conventuais (em 17 cidades espanholas, de Burgos a Granada), no 
Libro de las fundaciones, o que a levou a ser uma andarilha, a partir da chamada 
reforma carmelita. Seguindo esse viés de leitura, a proposta deste trabalho é tratar 
dos mencionados escritos de Margery Kempe e de Teresa d’Ávila, apresentando 
elementos das duas narrativas e discutindo a pertença de tais obras a um fio 
genealógico de autoria feminina que leva a tratá-las como marco de um legado 
cultural, literário e religioso importante de ser considerado. Dentre outros 
trabalhos, a discussão será fundamentada pelas contribuições de Régnier-Bohler 
(1990), Norma Telles (2017) e Rosa Rossi (2015). 
 
Palavras-chave: The book of Margery Kempe; Libro de las fundaciones; peregrina; 
andarilha; escritora. 
 
 
MESA 7: Vozes de mulheres da Idade Média – Grupo Christine de Pizan 

 
A Cidade-Mundo de Christine de Pizan 

Profa. Dra. Ana Miriam Wuensch 
Departamento de Filosofia – Universidade de Brasília 

 
O texto retoma as ideias apresentadas na comunicação “Resistência e Utopia na obra 

A Cidade das Damas de Christine de Pizan”, no contexto do IV Seminário de Estudos 

Medievais na Paraíba (UFPB) de 2017, retirando a ênfase na questão da Utopia e 

redimensionando o problema para a questão medieval da cidade e do mundo com 

mulheres. Neste sentido, buscamos acentuar a hipótese de uma leitura arendtiana 

de Agostinho que pode iluminar esta obra medieval, A Cidade das Damas, a partir de 

algumas referências filosófico-teológicas identificadas, entre outras: elementos 

confessionais na narrativa, exemplaridade, temporalidade e eternidade, a ideia 

cristã de Cidade, e redenção do indivíduo perante Deus. O interessante é verificar 

como Christine de Pizan, tendo por base ideias agostinianas, reinterpreta os temas 

medievais no feminino, e direciona a sua argumentação contra a misoginia -como 

um pecado de fé e de razão- e em favor das mulheres. 

Palavras-chave: Christine de Pizan; A Cidade das Damas; Agostinho; mulheres. 

 

A cultura médica disponível na Escola Médica Salernitana e sua presença nos 
tratados de Trótula 

Lúcia Regina Oliveira e Pinho/Cláudia Brochado  
Departamento de História - Universidade de Brasília 
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A Escola Médica Salernitana encontra seu esplendor entre os séculos X e XIII. A 
privilegiada localização de Salerno e a intensa atividade comercial marítima lhe 
propicia o melhor da tradição médica latina, grega, árabe e hebraica, bem como o 
acesso aos textos alimentados nas fontes da medicina árabe e bizantina. Esses 
saberes teóricos orientarão os estudos médicos salernitanos que serão reduzidos a 
termos por seus mestres e pupilos. Dentre os tratados salernitanos, analisamos a 
confluência de todos esses saberes médicos nos diagnósticos, nos tratamentos e nas 
terapêuticas constantes dos tratados De passionibus mulierum curandarum ante, in 
et post partum, De curis mulierum e De ornatu mulierum, atribuídos à notável, 
mestra, médica e tratadista, Trótula di Ruggiero (século XI). 
 
Palavras-chave: Trotula di Ruggiero; Escola Médica Salernitana; tratados médicos. 
 
 

Song for a sleepness night – um imenso palimpsesto... 
Profa. Dra. Ria Lemaire  

Université de Poitiers 

A comunicação parte da cantiga medieval galego-portuguesa da ¨velida que não 
dormia¨ e constata que diversas interpretações foram se amontoando sobre ela, 
século após século, até torná-la um palimpsesto que não mais deixa entrever as suas 
mensagens, nem o seu funcionamento inicial, nem a sua historicidade. No mesmo 
movimento mostra, a partir de uma frase da canção, algumas práticas de 
experiências internas transmitidas por grupos de mulheres assim como o cantar de 
beguinas e das grandes místicas que construíram a linguagem poética como 
literatura em vernáculo, diferenciando-a do ideal do amor cortês. Termina o texto 
no esmiuçar dos meandros da passagem da oralidade à escrita quando noções sem 
fundamento distorceram o entendimento das canções de amigo, transformando 
cada vez mais o que diziam formando o enorme palimpsesto que o texto desfaz. 

Palavras-chave: Historiografia, literatura medieval, cantigas galego-portuguesas, 
cantigas de mulher indo-europeias, místicas e poetas medievais.  

 
Por uma genealogia feminina na Literatura medieval inglesa: estudo sobre as 

precursoras Juliana de Norwich e Margery Kempe 
Fernanda Cardoso/Luciana Deplagne  

UECE/PPGL/UFPB 
 

Este trabalho objetiva apresentar a obra das autoras Juliana de Norwich (c.1342 - 

c.1416) e Margery Kempe (c. 1373 – c. 1438) dentro do contexto da literatura de 

autoria feminina medieval inglesa. A obra de Juliana, A Revelation of Love (1373-

1395), apresenta suas visões místicas em duas versões chamadas de Texto Curto e 

Texto Longo. Seu texto constitui o mais antigo escrito de autoria feminina em língua 

inglesa. The Book of Margery Kempe (séc. XV) é considerada a primeira autobiografia 

escrita em língua inglesa. O texto relata as vivências de Kempe; suas experiências 

domésticas, sua peregrinação a lugares sagrados na Europa e na Terra Santa, bem 

como seus diálogos místicos com Deus e sua vida devocional. Tanto a obra de Juliana 
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de Norwich, quanto a de sua contemporânea Margery Kempe, passaram a despertar 

maiores interesses por parte dos estudiosos da literatura inglesa a partir da década 

de 1970 em diante. 

Palavras-chave: Literatura inglesa medieval. Juliana de Norwich. Margery Kempe. 

 
 
MESA 8: Cultura popular, performance e oralidade  
 

Os Agentes Intermediários Ativistas Culturais da Folkcomunicação 
e o São João de Valongo em Portugal 

Prof. Dr. Osvaldo Meira Trigueiro  
UFPB 

 
A Festa da Bugiada ou festa de São João de Sobrado, uma freguesia do Conselho de 
Valongo em Portugal, é uma tradicional celebração do calendário religioso e profano 
do catolicismo popular, realizada no início do verão. É um campo fértil de 
investigação para os estudos da folkcomunicação por ser estruturada e organizada 
por frentes de negociação entre os grupos sociais da localidade portadores da 
tradição e os grupos da exterioridade cujo interesse é a apropriação da festa como 
um grande espetáculo popular. O artigo busca compreender as complexas redes de 
mediações convergentes entre os agentes intermediários culturais ativistas da 
folkcomunicação e os agentes da indústria de entretenimento, que têm os mesmos 
objetivos da realização da festa nos territórios híbridos das ressignificações 
culturais.  
 
Palavras-chave: Folkcomunicação; intermediários ativistas; Atualidade; 
Ressignificação.   
 
 

Semblantes ignotos, desejos autóctones:  
a tragédia amorosa no romanceiro tradicional 

Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues  
UFPB/PPGL/DLCV 

 
Desde o alvorecer dos tempos, o amor, em suas mais distintas diagramações, 
impulsiona as tragédias que marcaram as civilizações, as quais foram arruinadas em 
grandes guerras ou erguidas em frágeis alianças. É inegável o poder devastador dos 
arroubos de Eros que, astutamente, promove a ruína, seduz a morte e ludibria a 
loucura. Não à toa, ao longo da História, em todos os tempos e espaços, as 
desventuras do amor insurjam, incólumes, nas memórias de homens e mulheres, 
revelando-lhes seus limites, suas falhas e, sobretudo, as fronteiras impostas pelo 
“contrato social”. Eis o corolário diegético das narrativas alocadas no romanceiro 
popular sob a denominação de “desgraças amorosas”. Nelas, as moções eróticas 
escancaram os desejos mais inóspitos, habitam os corações mais delinquentes e 
carreiam os atos mais belos, hostis e cruéis. Os amantes, aqui, reclamam ora a 
posição masoquista de vítimas maquiavélicas ora ocupam os recônditos deleitosos 
dos algozes insensatos. Nosso estudo, enraizado nas paisagens copiosas da 
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psicanálise kleiniana, busca decifrar, nas narrativas de amor desgraçado, os enigmas 
da paixão, de modo a articulá-los com as “novas” demandas criadas pelo/no 
contemporâneo. 
 
Palavras-chave: Romanceiro Popular – Amor - Psicanálise 
 

Figurações do medievo em cordéis nordestinos: uma análise residual 
Prof. Dr. Stélio Torquato 

UFC/PPGL/UFPB 
 
Desenvolvida pelo professor e escritor Roberto Pontes, a Teoria da Residualidade 
Literária e Cultural tem como fundamento a ideia de que não há nada novo nas 
culturas, uma vez que todas elas contêm resíduos de outras anteriores, ou seja, na 
cultura e na literatura tudo é residual. Nessa perspectiva, e considerando a 
importância da referida teoria como instrumental de análise literária, esta pesquisa 
apresenta uma exposição de viés residual acerca da forma como aspectos do 
medievo remanescem no cordel nordestino, incluindo aspectos formais, 
mentalidade(s), visões acerca do feminino, formas de relacionamento com o 
sobrenatural, etc.   
 
Palavras-Chave: Residualidade; Medievo; Cordel; Remanescência 
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SESSÃO 1 - Dimensão de gênero: místicas medievais 
 
Hildegard von Bingen e Elisabeth von Schönau: a correspondência entre duas 

místicas do século XII 
Ana Rachel Gondim Cabral de Vasconcelos (UEPB) 

 
 
Neste estudo, apresentamos, a partir das duas primeiras cartas trocadas entre 
Hildegard von Bingen e sua mais nova contemporânea, Elisabeth von Schönau, a 
relação de amizade e inspiração entre elas, que foram importantes místicas cristãs 
do século XII e influenciaram sobremaneira a cristandade medieval. Inicialmente, 
expomos brevemente como se dava a escrita de cartas no século XII, considerada 
uma “Idade de Ouro” para a Epistolografia. Em seguida, introduzimos a 
correspondência entre as duas místicas. A partir da primeira carta e sua resposta, 
explicitamos as semelhanças e diferenças mais marcantes entre Hildegard e 
Elisabeth no que diz respeito à atuação pública, ao misticismo, à extensão e 
importância das obras escritas e à relação com os homens 
 
Palavras-chave: misticismo; escrita feminina; mulheres medievais 
 
 

A experiência do êxtase e o explendor da essência divina em Hadewich da 
Antuérpia 

Neuma Antonia da Silva (UEPB) 
 
Na pesquisa sobre as mulheres na História da Filosofia desenvolvida pelo Principium 
– Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia Medieval, UEPB/CNPq, descobrimos 
uma pensadora chamada Hadewich da Antuérpia que se destacou no Movimento das 
Beguinas. O objetivo deste trabalho é apreender o sentido da experiência do êxtase 
e o esplendor da essência divina segundo Hadewich da Antuérpia. Mas o que 
Hadewich chama de experiência mística? O que ela compreende por esplendor da 
essência divina? Para responder a estas perguntas procedemos a uma leitura atenta 
das Cartas escritas por Hadewich na obra Deus, Amor e Amante, refletindo que, para 
ela, o que poderia ser compreendido apenas como “efusão lírica” revela ao leitor 
atento, “densidade e precisão teológica” que conduz a uma consciência clara do 
caminho ascendente e de suas etapas, de claridade em claridade, sem outra meta 
que não seja a união com Deus-Amor. 
  
Palavras-chave: Hadewich da Antuérpia; Êxtase; Esplendor; Claridade; Deus-Amor. 
 

 
Notas sobre a mística na obra de Mechtild de Magdeburg: o fluir da luz e o 

amor cortês 
Carlos Bezerra de Lima Júnior (UEPB) 

 
O presente estudo visa trazer à discussão alguns conceitos presentes na obra Das 
Flie ßende Licht der Gottheit, de Mechtild de Magdeburg (1207-1294), sobretudo o 
amor cortês, a luz e o erotismo. Embora ainda um pouco desconhecida, Mechtild é 
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uma importante mística da Idade Média, tendo sua obra impactado diversos autores 
da teologia e filosofia dos séculos seguintes. Com a leitura da obra e o uso da 
literatura de apoio, o presente trabalho não busca esgotar o tema, mas discutir como 
a temática do amor cortês aparece no escrito da autora e como a mística é conduzida 
por ele: sendo a alma a esposa e Deus o esposo, que se unem num amor não-carnal, 
mas como representação do retorno do homem ao seu estatuto ontológico 
originário, antes do pecado primordial. 
 
 
 

Mulheres religiosas: uma análise da mística cortês feminina na Baixa Idade 
Média 

Yasmin de Andrade Alves (UFPB) 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a mística cortês feminina presente na 
experiência do sagrado das mulheres religiosas da Baixa Idade Média, com ênfase 
nas beguinas. Considerando-se o forte domínio político-religioso por parte da Igreja 
Católica, a concepção da mulher à semelhança de Eva e a vida baseada na clausura à 
qual as mulheres eram levadas para buscar uma vida sem pecados, tem-se a 
formação de grupos religiosos independentes, e, dentre eles, o movimento beguino, 
que unia a filosofia da vida apostólica à tradição do amor cortês do século XII. Sendo 
um grupo religioso caracteristicamente feminino, as beguinas difundem uma 
devoção contemplativa para unir-se a Deus, influenciando fortemente a teologia 
vernácula. Assim, parte-se da concepção de mística feminina proposta por Nogueira 
(2015) e dos estudos históricos acerca da religiosidade medieval desenvolvidos por 
Épiney-Burgard; Brunn (2007), Bolton (1983) e Opitz (1990).  

Palavras-chave: Mística feminina; Literatura medieval; Escritoras medievais; 
Marguerite Porete.  
 
SESSÃO 2 - Dimensão de gênero: Christine de Pizan e outras vozes de 
mulheres na Filosofia 
 

O Quarto de Despejo na Cidade das Damas: a memória do feminino no 
medievo filosófico e na literatura contemporânea brasileira 

Arthur Dias Bernardo(UnB) 
 
A memória é um aspecto genuinamente filosófico, fundador de toda a tradição. É 
reconhecido, desde Aristóteles, o esforço contínuo de conservar e catalogar a 
produção escrita e oral da Filosofia Ocidental. E desde então aspectos ideológicos, 
econômicos e sociais têm impactado as leituras acadêmicas que, por exemplo, nos 
autorizam a leitura de Santo Agostinho, ou de Christine de Pizan como cânones da 
filosofia medieval. Consciente desses aspectos, a comunicação tratará de apresentar 
a estratégia de Pizan em arquitetar uma “memória do feminino” como sendo um 
objetivo consciente e revolucionário da filósofa. Apresentando, em seguida, a 
escritora brasileira Carolina Maria de Jesus como uma “dama do futuro” de Pizan, se 
imaginará a existência de um Quarto de Despejo na Cidade das Damas. Para que se 
deduza certa crítica revisionista da cidade-biblioteca de Pizan ao mesmo tempo em 
que se evidencia a contemporaneidade da estratégia filosófica da autora medieval. 
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Palavras-chave: Christine de Pizan, Cidade das Damas, Carolina Maria de Jesus, 
Quarto de Despejo, memória. 
 

Estratégias para a Educação das Mulheres em O Livro das Tres Vertudes de 
Christine de Pizan 

Gizelda Ferreira do Nascimento Lima (Grupo Christine de Pizan) 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar a educação das mulheres em O Livro das Tres 
Vertudes (1405), da autora Christine de Pizan a partir de algumas estratégias de 
comportamento formuladas pela autora. O corpus do nosso trabalho é a tradução 
portuguesa deste tratado de educação intitulado, O Livro das Três Vertudes a 
Insinança das Damas, publicado por volta de 1450 a pedido da Rainha D. Isabel. 
Podemos dizer que Pizan é responsável por iniciar a construção de um novo 
pensamento sobre o feminino ao escrevê-lo sob a perspectiva de uma mulher, 
quando até o momento conhecíamos e entendíamos as mulheres quase 
exclusivamente a partir de vozes masculinas.  
 
Palavras-chave: Christine de Pizan. Educação Medieval. História das Mulheres 
 
 
Será necessária uma cidade só para damas, para que damas possam ter uma 

cidade? 
Laíse Rabêlo Cabral (UnB) 

 
Não é extraordinário que se leia a cidade construída e habitada exclusivamente por 
damas, de Christine de Pizan – filósofa medieval, como forma estratégica de 
visibilizar e combater a misoginia e o machismo que se manifestavam em sua época. 
Essa cidade exclusiva para damas, apartada do convívio com homens, é 
possivelmente uma realização necessária para que mulheres possam usufruir de 
liberdade e segurança para exercício de suas potências mulheris nos espaços 
citadinos. Inspirados nessa realização de Pizan, problematizamos as leis que, na 
atualidade, têm cercado ambientes específicos para mulheres – especialmente em 
transportes públicos – propondo, a partir dessa segregação, maior liberdade para 
mulheres. Ainda em construção,  a problematização desse apartheid mulheril é 
realizado na História, à luz de conceitos histórico-sociais propostos no Calibã e a 
Bruxa de Silvia Federici. 
 
 

Anne Conway: do platonismo ao cabalismo 
Arthur Leandro da Silva Marinho (UEPB) 

 
Anne Conway tem um percurso singular na Filosofia, pois ela tem como ponto de 
partida para sua filosofia as dores intensas e recorrentes enxaquecas, ou seja, vemos 
que sua filosofia é uma escrita de si. Primeiramente, ela entra em contato com 
platonismo de Henry More. E, para aliviar suas dores ela se aproxima do cabalismo. 
Nosso trabalho tem o objetivo de compreender a relação de Anne Conway entre o 
platonismo e o cabalismo presente na sua filosofia, bem como, os impactos e 
consequências do platonismo e do cabalismo na Filosofia de Anne Conway. Nosso 
trabalho consiste em buscar e compreender o platonismo e o cabalismo na Filosofia 
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de Anne Conway e, com isso, fomos em busca da origem do platonismo de More e do 
cabalismo em Van Helmont e, com isso, encontramos a fundamentação deste debate 
na Idade Média. 
 
 

SESSÃO 3 - Residualidade e reescritas do medievo 
 
 

Verbo encarnado: resíduos do sirventês medieval na poesia insubmissa de 
Roberto Pontes. 

Victoria Pereira Vasconcelos de Abreu/Elizabeth Dias Martins (UFC) 
 
Verbo encarnado é um livro de poemas do escritor cearense Roberto Pontes, 

pertencente a Geração 60 brasileira e uma de suas vertentes, a do “Protesto Social”, 

em que pontifica o viés político e insubmisso em decorrência do golpe de 1964. Essa 

geração está devidamente caracterizada pelo poeta e crítico Pedro Lyra na 

“Introdução” a Sincretismo: a poesia da Geração 60. O modo poemático 

insubmisso, na verdade, soa como eco de outro, mediévico, o sirventês, praticado 

pelos trovadores para fins políticos. A partir desta aproximação entre essa poesia 

medieval e a produção poética de Roberto Pontes em seu livro Verbo encarnado, 

nosso trabalho objetiva compreender como esse resíduo de poesia anterior, de 

cunho social, perpetua-se e reverbera em produções mais atuais, como ocorreu em 

1960 (séc. XX) no Brasil. Lançando mão de poemas caracterizados como sirventês e 

da poesia de 60 de Roberto Pontes, procederemos a um cotejo que verifique a 

remanescência de uma poesia noutra.  

Palvras-chave: Sirventês, Residualidade, Poesia Insubmissa, Roberto Pontes. 
 
 

A religião como elemento residual da Idade Média na obra La Regenta. 
Gilbéria Felipe Alves Diniz (UFPB) 

 
A obra La Regenta de Leopoldos Alas, com influência da literatura realista do século 
dezenove, nos   mostra   através   de   seus personagens centrais   um   retrato/crítica, 
da sociedade   espanhola   do   século   dezenove. Entretanto, a   vigência   desta   
crítica   a transforma em uma obra atemporal, que hoje em dia ainda tem muito que 
dizer sobre nós mesmos e o nosso entorno. O narrador retrata como um espelho os 
principais estamentos da sociedade, entres eles, a religião, evidenciado, 
principalmente, na figura de Fermín de Pas. Dessa maneira, este trabalho pretende 
mostrar como o comportamento religioso dos personagens, em especial no capítulo 
XXVI, nos mostram resíduos evidentes da Idade Média em pleno século XIX. 
 

 
Resíduos e releituras na obra E o vento levou em cordel de Stélio Torquato 

Eriston Alves Capistrano Júnior (UFC) 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar a obra. ...E o vento levou em cordel de Stélio 

Torquato sob uma perspectiva residual. ...E o vento levou é um romance escrito por 
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Margaret Munnerlyn Mitchel tendo sua primeira edição publicada em 1936 nos 

Estados Unidos. Em 2017, 81 anos depois da primeira edição, Stélio Torquato 

publica uma adaptação em cordel do romance. Além da mentalidade medieval 

trovadoresca, E o vento levou em cordel usa de alguns artifícios dos poemas 

medievais, como o tema do amor cortês e a estrutura versificada. Adotando como 

referencial teórico a Teoria da Residualidade, sistematizada pelo professor Dr. 

Roberto Pontes, em Poesia Insubmissa Afrobrasilusa (1999), E o vento levou em 

Cordel evidencia a característica multidimensional temporal de alguns resíduos da 

Idade Média que estão presentes na obra. Conceitos como hibridação cultural, 

endoculturação e mentalidade, se fazem presentes nessa perspectiva de análise. 

 
Palavras-chave: 
 
 
Resíduos marítimos em Cecília Meireles: uma investigação à luz da teoria da 

residualidade 
Brenda Raquel Nobre Lopes (UFC) 

 
O mar sempre exerceu fascínio e influência sobre o homem. Diversos escritores e 
poetas dedicaram grande espaço em sua produção para falar sobre as belezas e os 
perigos dos oceanos ou para exaltar a bravura dos povos que enfrentaram o 
desconhecido. Dessa forma, no Modernismo Brasileiro, a poeta Cecília Meireles 
apresenta o mar em sua obra e estabelece aproximações com o imaginário marítimo 
construído ao longo da Idade Média na literatura. O intento de nosso trabalho é o de 
compreender como esse imaginário se reverbera e se reapresenta na atualidade. 
Para isso, como nosso suporte teórico, utilizamos a Teoria da Residualidade, 
sistematizada por Roberto Pontes e que, através dos conceitos operacionais, nos 
possibilita estabelecer uma relação de aproximação.  
 
Palavras-chave: Cecília Meireles, Mar, Residualidade. 
 
 

Os elementos residuais presentes no conto “O pagão”, de Natércia Campos 
Francisco Roque Magalhães Neto (SEDUC -CE) 

 
Este trabalho analisa os resíduos da cultura popular brasileira presentes no conto 
“O pagão”, de Natércia Campos, presente no livro Iluminuras (1988). Para tanto, este 
artigo pauta-se na Teoria da Residualidade, proposta teórico-investigativa 
sistematizada por Roberto Pontes, professor da Universidade Federal do Ceará, que 
se baseia no princípio de que toda cultura contém resíduos de outros tempos e 
espaços.  
 
Palavras-chave: Residualidade; O pagão; Cultura Popular. 
 
 
SESSÃO 4 - Textos bíblicos e apócrifos na Idade Média 
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Imagens bíblicas e pena de morte: a exegese da parábola do joio (Mateus 
13,24-31e 36-43) no tratado anti-herético do frade dominicano Moneta de 

Cremona. 
 Patrícia Antunes Serieiro Silva (Universidade de São Paulo (USP) - bolsista 

FAPESP) 
 
Esta comunicação propõe-se a analisar a exegese da parábola do joio (Mateus 13,24-

31e 36-43) no tratado anti-herético de Frei Moneta de Cremona (? - 1250), frade do 

convento da Ordem dos Pregadores de Bolonha. A passagem evangélica foi uma das 

autoridades bíblicas recorridas pelo dominicano, com o objetivo de justificar o 

caráter lícito da vindicta contra os hereges, em particular, a pena de morte. Escolheu-

se tal perícope como objeto de análise, neste trabalho, por ser uma das passagens 

bíblicas que mais reteve a atenção do polemista e a que melhor reuniu as bases do 

seu pensamento no que tange ao procedimento penal contra os hereges 

incorrigíveis e outros malfeitores. Constatou-se que Moneta retomou antes mesmo 

de são Tomás de Aquino (1225-1274), alguns anos depois, o contexto exegético da 

parábola do joio, reunindo suas diversas tradições hermenêuticas. Observou-se 

ainda que o frade, ao interpretar a perícope de Mateus, discutiu grande parte dos 

pressupostos a favor da pena capital, de matriz agostiniana, expostos ao longo do 

capítulo dedicado ao mandamento “Não matarás”. 

Palavras-chave: Exegese; joio; pena de morte; hereges; Dominicanos. 
 
 

O Medievalismo Brasileiro e a Longa Idade Média 
Najla Lopes Lima (UFPB) 

 
Assim como grandes nomes da historiografia francesa, Jacques Le Goff também 
exerce grande influência sobre os estudos históricos brasileiros. Membro da 
intitulada “terceira geração” da Escola dos Annales, o autor dedicou seu empenho 
aos estudos sobre a Idade Média e, utilizando como base a metodologia usada pela 
Nova História e o conceito de longa duração desenvolvido por Fernand Braudel, 
desenvolveu o polêmico e impactante conceito de Longa Idade Média. O presente 
trabalho, que faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – 
PIBIC-UFPB e pertencente ao Projeto de Pesquisa intitulado “Por uma Longa Idade 
Média: o impacto do conceito de Jacques Le Goff nas historiografias brasileira e 
francesa (1977-2018)” busca, através de uma análise historiográfica quantitativa e 
qualitativa, compreender o impacto do conceito legoffiano na historiografia 
brasileira, analisando como os historiadores brasileiros reagem a ele em suas 
produções. 
 
Palavras-chave: longa idade média, historiografia, Jacques Le Goff, longa duração. 
 
 

A presença dos textos apócrifos na liturgia católica 
Laryssa Alves da Silva (UFPB) 
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O presente artigo tem como objetivo apresentar a influência e a importância dos textos 
apócrifos para a Tradição e para algumas celebrações litúrgicas católicas, 
especificamente para Assunção e Apresentação de Maria e para o dogma da Virgindade 
de Maria. Os textos apócrifos começaram a ser escritos desde os primeiros séculos do 
cristianismo e exerceram forte influência na Idade Média, tornando-se um importante 
instrumento da piedade popular, desejosa de conhecer mais fatos sobre a vida de Jesus. 
Esses textos foram considerados heréticos e de pouco valor teológico pelo cânon oficial 
da Igreja, entretanto, essa literatura continua exercendo forte influência na vida cristã 
e corrobora com muitas celebrações litúrgicas e dogmas de fé, que não estão retratadas 
nos livros canônicos. Assim, o artigo estabelece um diálogo entre os textos canônicos e 
apócrifos, demonstrando a presença de vestígios de festas litúrgicas católicas nessa 
literatura não-oficial. 
 
Palavras-chave: Apócrifos; Liturgia Católica; Assunção Mariana. 
 
 

As representações medievais da infância de Jesus nos textos apócrifos: 
Evangelho de Klosterneuburger (c. 1340) 

Claudio Kuievinny da Silva Duarte (UFPB) 
 
Na Idade Média, os textos “apócrifos”, excluídos do cânon bíblico da Igreja ao longo 
de sua história, foram traduzidos, lidos, e influenciaram as produções culturais, 
sobretudo a arte. Considerando isso, o presente trabalho busca analisar a influência 
dos apócrifos na iconografia medieval, ocupando-se de um tema tratado em alguns 
dos referidos textos: a infância de Jesus. Utilizando como aporte teórico-
metodológico as abordagens dos medievalistas Jean-Claude Schmitt e Jérôme 
Baschet a respeito de análise iconográfica, analisar-se-á uma série de iluminuras do 
século XIV presentes em um manuscrito alemão intitulado “Evangelho de 
Klosterneuburger”, de 1340. Tais iluminuras ilustram diversos episódios da infância 
de Cristo oriundos da literatura apócrifa. Para tanto, faremos um recorte do material 
sobre o tema, relacionando imagem-texto, ao mesmo tempo em que verificaremos 
aspectos peculiares nas iluminuras estudadas que apontam o imaginário medieval.  
 
Palavras-chave: Apócrifos; Idade Média; Evangelho de Klosterneuburger. 
 
 

O mito da Idade das Trevas em tempos de crise política 
Ismaell Filipe da Silva Bento (UFPB) 

 
O presente artigo tem por objetivo analisar a persistência do mito da “Idade das 
Trevas” em tempos de crise, buscando entender como o obscurantismo, censura e 
perseguição é relegado apenas ou tão somente à Idade Média. Tal preconceito, 
fabricado pelos iluministas, ainda se mantêm vivo na sociedade, dividindo espaço 
com uma ideia romanceada do Medievo, fruto do romantismo do século XIX. Nos 
apoiaremos nas discussões propostas pelo historiador francês, Jacques Le Goff, que 
muito contribuiu para o combate a essa ideia obscurantista e romanesca da Idade 
Média. Buscaremos assim contribuir para a desconstrução dessa ideia 
preconceituosa em torno do período, que sempre volta à tona nas matérias 
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jornalísticas, e agora nas redes sociais, com o agravamento da crise política 
brasileira. 
 
Palavras-chave: Idade Média; “Idade das Trevas”; Crise Política. 
 
 
 
SESSÃO 5 - Releituras do Medievo na Literatura Ibero-Americana 
 

 
Ecos de sertão e conto de fadas na canção de Gilberto Gil 

Thaíse Gomes Lira (UFPB) 
 

Este trabalho analisa a canção Minha Princesa Cordel, composição de Gilberto Gil 
para tematizar a abertura do folhetim televisivo Cordel Encantado (Rede Globo, 
2011). A análise buscou discernir os traços que ecoam a dureza do sertão 
nordestino, em contrapartida à fantasia do conto de fadas, visto que a novela traz 
esses aspectos em seu enredo. Justifica-se esta análise porque a canção representa 
uma contribuição literária para a memória coletiva do povo nordestino, um elo com 
a literatura de cordel e, por consequência, com as Literaturas de Tradição Oral. A 
pesquisa é bibliográfica e se fundamenta nos estudos de Shmidt e Mahfoud (1993), 
Cascudo (2006), Marinho e Pinheiro (2012) e Gaudêncio (2014). Verificamos que é 
possível, a partir de uma apreciação estética, fonética e de outros elementos, 
identificar a relação entre sonoridade e significação, e comprovar que existem 
influências do universo sertanejo nordestino e também do maravilhoso na canção. 
 
 

Do trovador ao neotrovador: traços mediévicos na poesia modernista de 
Mário de Andrade 

Rebeca Machado de Albuquerque, Isaque da Silva Moraes, Anabelle Sousa Azevedo 
(UFPB) 

 

As cantigas de amigo, vigorosamente presentes na Idade Média, possuem em suas 

características diversas particularidades. Dentre elas, podemos destacar a 

enunciação feminina, o paralelismo e a ambientação relacionada à natureza. Tais 

aspectos também podem ser encontrados em poesias de Neotrovadores brasileiros, 

destacando Mario de Andrade como um dos grandes responsáveis por reproduzir 

de forma consciente na poesia moderna brasileira os símbolos marcantes medievais. 

O movimento do Neotrovadorismo, não apenas revigora o esplendor das cantigas, 

mas também denota uma recriação das mesmas em um viés modernista, por meio 

de elementos subjetivos e metafóricos que as constituem. Sendo assim, 

metodologicamente, utilizaremos dos constructos teóricos de PAZ (1994) e 

MALEVAL (2002), afim de elucidar os traços semelhantes entre as cantigas de amigo 

e a poesia modernista de Mário de Andrade. 

Palavras-chave: Neotrovadorismo; Trovadorismo; poesia; Mario de Andrade. 
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A influência da picaresca espanhola no Auto da compadecida, de Ariano 

Suassuna. 
Saulo Santana de Aguiar (UFPB) 

 
O objetivo deste trabalho é o de estudar a influência da picaresca espanhola na peça 
o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e mais especificamente na 
caracterização da personagem de João Grilo, protagonista da obra, compreendendo 
tal influência sob um enfoque mais amplo das relações textuais que formam o 
cânone ocidental desde o Medievo. Para tanto, servir-nos-emos de um referencial 
teórico atrelado aos estudos comparados, com base na teoria da mímesis e da 
hipertextualidade, formulada pelo crítico francês, Gérard Genette, em seu livro 
Palimpsestes: la litterature au second degré. Além disso, traçaremos um panorama 
geral das influências da obra de Suassuna, especialmente aquelas de matrizes 
medievais, que também exerceram certo influxo na literatura picaresca. Intentamos 
com isso apresentar a rica hipertextualidade que se desenvolveu a partir das fontes 
medievais, perpassando as obras capitais da picaresca espanhola para desaguar no 
teatro de Ariano. 
 
Palavras-chave: mímesis; hipertextualidade; literatura comparada; picaresca 
espanhola 
 
 
Breve reflexão entre mito e utopia, História e Literatura no Cantar de Mio Cid 

Luis Ernesto Barriga Alfaro (UFPB) 
 
Entre mito e utopia, entre a história e a literatura, assim é como foi engendrado o 
personagem do Cantar de Mio Cid, o qual foi configurado a partir da essência de 
quem em vida foi o Cid Campeador natural de Burgos, Rodrigo Días de Vivar. Neste 
trabalho colocamos este personagem literário à luz de duas teorias por serem estas 
as que acreditamos, nos ajudam entender melhor o processo pelo qual este 
personagem ficcional conseguiu transcender ao seu homônimo real. Assim, 
trabalhamos especificamente com duas teorias, uma para a questão da utopia, outra 
a qual nos ajudou em relação a construção do mito. Trata-se da utopia da igualdade 
jurídica de Hilário Franco Júnior e a teoria da omissão histórica de Roland Barthes. 
Estas teorias nos ajudam a entender e reforçar nossa hipótese maior, a qual é que 
esta obra, o Cantar de Mio Cid, tomada durante muito tempo como uma obra de 
exaltação à figura do cavaleiro medieval, contém um transfundo de reinvindicação 
da ordem e do poder a qual incita a questionar a rigidez da estrutura social do seu 
contexto, de maneira velada a qual utilizou a personagem literária como pretexto no 
texto. 

Palavras chave: utopia, mito, herói, medieval. 
 
 
 
SESSÃO 6 - Ave e Eva: representações das mulheres na Literatura medieval 
 

Evas por quê? 
Gisely Castor de Andrade (UFPB) 
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Neste trabalho compreende-se que houve no medievo mulheres e personagens que 
estavam frente à sua época no medievo, como por exemplo a personagem Celestina 
do livro homônimo à protagonista, uma senhora dona de um prostíbulo e do seu 
corpo. Ou, até mesmo Joana D’Arc campesina francesa que lutou contra os ingleses 
na Guerra dos Cem anos. No entanto, sabemos que a realidade das mulheres na 
Idade Média não era, em sua maioria, um ser humano livre e respeitado, e sim, figura 
mais próxima da ideia de Eva, mulher pecadora, falaz, perversa e inconsequente. 
Aqui está o ponto do nosso trabalho, vamos, através do poema de Sor Juana de la 
Cruz e da própria Juana Inés, poeta mexicana, mostrar que esses adjetivos 
permaneceram vivos no século XVII. Situação que fica clara na inquietação do seu 
eu-lírico no poema Hombres necios que acusáis. Para embasar os nossos argumentos 
faremos uso principalmente da teoria da Residualidade de Roberto Pontes. Teoria 
que nos permite ver em um período posterior características de um período 
anterior. 

 
A figura mariana no Nascimento de São João e Visitação de Santa Isabel de 

Fernão Mendes 
Verônica Cruz Cerqueira (UFBA) 

 
A tradição do culto aos santos tem início ainda na Igreja Antiga, contudo foi no 
período medieval, devido à expansão do Cristianismo, intensificando-se quando 
surgiram estratégias institucionais para a oficialização da santidade e ampliou-se a 
escrita hagiográfica, que é de grande relevância na Idade Média. Todavia, no 
imaginário cristão, depois de Cristo, é Maria quem serve de espelho aos demais 
cristãos, ela que foi filha de Deus-Pai, a mãe do Deus-Filho e a esposa do Deus-
Espírito Santo. Contudo, poucos são os relatos bíblicos acerca da mãe de Cristo, são 
escassas as referências a ela: o anúncio do nascimento de Cristo, na visita à prima 
Isabel; nos episódios da Fuga para o Egito e o das Bodas de Caná; na narrativa da 
Paixão e sua Assunção. Assim sendo, pretende-se analisar como a figura de Maria é 
representada na literatura dramática portuguesa quinhentista, para além da figura 
de Gil Vicente, a fim de lançar luz sobre a obra do dramaturgo hagiográfico Fernão 
Mendes. 
 
 

Hildegarda de Bingen e Florbela Espanca: Um olhar sobre a figura feminina 
entre Ave Maria e Eva 

Sofia Fidélis de Lisboa (UFPB) 
 
Procuramos traçar uma trajetória sociocultural de como a sociedade da Idade Média 
até o mundo Contemporâneo veem as figuras de Ave Maria e Eva, analisando o 
enredo polêmico que ocorreu no jardim de Éden, com Eva comendo a maçã, a 
manipulação da serpente para cima dela e as consequências destes atos, levando a 
expulsão dos humanos no Paraíso até a redenção da mulher com Maria dando à luz 
ao Salvador da humanidade e sendo santificada por ter sido mãe sem passar pelo o 
ato sexual, que segundo alguns religiosos, como Santo Agostinho, da Idade Média, é 
um dos maiores pecados. Em Hildegarda de Bingen, temos a defesa em relação a Eva, 
na qual culpa a serpente por ter exercido sua influência manipuladora em cima da 
mulher. Em Florbela Espanca nos atemos ao seu discurso erótico, que dialoga com o 
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social e o religioso ao mesmo tempo, abrangendo a sensualidade, vaidade, 
virgindade, como temas de suas poesias e utilizando-se da imagem de Eva e Maria 
 
Palavras-chave: Hildegarde de Bingen; Florbela Espanca; Eva; Maria; poética. 
 
 

Literatura de autoria feminina na Idade Média – Escritas 
transgressoras como expressão de uma poética do sagrado. 

Deisy Vilela Souza Silva (autora)/Simone Oliveira Barbosa (coautora) (UEPB) 
 
No presente Projeto de Pesquisa, intitulado Literatura de autoria feminina na Idade 
Média – Escritas transgressoras como expressão de uma poética do sagrado, que 
tem como orientadora a Professora Dra. Maria Simone Marinho Nogueira, 
Departamento de Filosofia e Programa de Pós-Graduação em Literatura e 
Interculturalidade, tem-se como objetivo geral mostrar que houve uma produção 
textual literária feita pelas mulheres na Idade Média e que este conjunto de textos 
apresenta uma escrita transgressora sem deixar de lado a ideia de uma poética do 
sagrado. Para tanto, acreditamos que a qualificação do principal problema a ser 
apresentado consiste no levantamento, catalogação e análise de um corpus de textos 
produzido pelas mulheres no período compreendido entre os séculos XII e XV. Logo, 
tratar-se-á de dar voz às mulheres, à medida que suas produções serão divulgadas 
por meio de outras produções de textos.  
 
 

A representação da mulher em La Celestina 
Jossana Melo da Silva (UFPB) 

 
Uma das obras mais importantes da literatura espanhola, A Celestina surgiu no final 
do século XV e início do XVI, publicada pela primeira vez com a autoria de Fernando 
de Rojas em 1502, na literatura se compreende entre o final da idade média e o início 
do renascimento. Na obra, é relatada a história de amor entre Calisto e Melibéia, 
concretizado com a ajuda de Celestina. Durante o período medieval, considerado 
patriarcal, a mulher não representava um papel ativo na sociedade, sua voz e opinião 
não eram consideradas, lhes eram atribuídas as funções domesticas e reprodutivas, 
porém em A Celestina as personagens femininas têm voz tanto quanto os homens. 
Melibéia, que representa a aristocracia da época, age diferente das convicções 
impostas pela sociedade, pois expressa suas opiniões, toma suas decisões e não quer 
casar por conveniência. O amor entre os personagens masculinos e femininos é 
marcado pela sensualidade e desejo sexual que rompe com o conceito do “amor 
cortês”, de maneira que, em um período onde a mulher deveria preservar sua 
“pureza” e virgindade até o matrimonio, a personagem não o faz, por estar tomada 
por uma grande paixão. Estas particularidades no comportamento de Melibéia e de 
outras personagens se caracterizam pelo inicio do século de ouro na literatura 
espanhola. 
 
 
 
SESSÃO 7- Performance e oralidade 
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Ciranda de Lia: voz feminina e sua ancestralidade 
Manuela Xavier Ribeiro de Souza/ Hermano de França Rodrigues (UFPB) 

 
A ciranda, dentro dos seus desdobramentos culturais, atravessou o Atlântico e 
chegou ao nosso litoral com os portugueses, e com os povos que traziam sendo 
escravizados em suas embarcações. Mas, apenas na década de 1970, a Ciranda ganha 
repercussão na mídia, e as canções de autoria de Lia de Itamaracá, É nossa intenção, 
identificar nesse gênero textual oralizado, uma ancestral tradição feminina 
(LEMAIRE, 2010) de cantos de trabalho e de diversão, entoados por mulheres desde 
as cantigas de mulheres trovadoras, que cantavam o amor, a amizade, a beleza do 
lugar que moravam, seus desejos, através de uma performance peculiar e 
tipicamente feminina. Baseando-nos nas contribuições do pesquisador Paul 
ZUMTHOR (1997, 2007) acerca da oralidade, da performance, assim como dos 
estudos de LEMAIRE (1994, 2010, 2015) sobre as cantigas de mulheres medievais, 
pretendemos analisar algumas composições de Lia de Itamaracá, inserindo-as na 
tradição oral de cantos de mulheres 
 
Palavras-chave: cantigas de mulheres, performance, Lia de Itamaracá, ciranda 
 
 

A representação da formação e maturação do jovem guerreiro na Saga dos 
Volsungos 

Israel Laurentino da Silva (UPE) 
 
Este trabalho tem como objetivo retratar a representação dos processos de 
formação e maturação do jovem guerreiro na Saga dos Volsungos, uma saga lendária 
escandinava redigida no final do século XIII. Para esta ocasião, tratarei do 
relacionamento entre os personagens Sigmund e Sinfjotli a partir do diálogo entre a 
Antropologia e a História, considerando os estudos de "bandos guerreiros" e dos 
"ritos de passagem" (VAN GENNEP, 2011; BLANEY, 1972). Assim, o objetivo será 
observar de que modo um homem mais experiente “educa” um futuro guerreiro, tal 
como a situação liminar que este se encontra até ser considerado um homem (e 
guerreiro) adulto. 
 
 
 

“Frater, pro Deo, delibera me”: Adultério nos fabliaux medievais 
Laura Maria da Silva Florentino (UFPB) 

 
A presente pesquisa insere-se no âmbito dos Estudos Medievais e tem por finalidade 
principal analisar a representação transgressora do clero nos fabliaux. Estas 
narrativas em verso, traduzidas para o português em prosa, fornecem um cenário 
acerca do cotidiano medieval, mais precisamente o que se aproximava da praça 
pública e das feiras, ou seja, um ambiente que retrata a cultura cômica e popular da 
referida época. Tomamos o “riso medieval” como um elemento analítico, o qual era 
tido como símbolo de manifestação da alegria e do prazer festivo, e não apenas como 
o “pecado”. Sendo assim, através do fabliau erótico“ Do padre que foi posto no 
fumeiro”, o qual versa sobre a matéria adúltera no medievo, analisaremos como a 
transgressão ocorria por vias cômicas e apresentaremos um breve panorama de 
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como os padres do Baixo Clero medieval eram representados naquela literatura 
burlesca. Tomaremos como abordagens fundamentais os conceitos de Bergson 
(2007) e Minois (2003), bem como no que concerne o carnavalização proposto por 
Mikhail Bakhtin (2013), e à oralidade e à performance por Zumthor (2000). 
 
Palavras-chave: Fabliaux; carnavalização; riso; adultério; oralidade 
 
 

A representação do medieval em folhetos de cordel 
Phelippe Messias, Bruna Targino, Alyere Silva Farias (UFPB) 

 

Os folhetos de cordel são importantes marcas da cultura popular no nosso país, a 
importância social, cultural e histórica dessas obras é imensurável.  A capacidade 
que os autores e declamadores tinham de traduzir e conectar histórias com a 
realidade do povo fizeram dessa expressão artística o que elas são. Muitos são os 
relatos de pessoas adquiriram inúmeros saberes, como o da leitura e escrita, através 
do contato com essa forma de arte. É partindo dessa perspectiva que selecionamos 
a leitura de um cordel que retrata essa capacidade que as obras têm de trazer 
diversos tipos histórias para o imaginário popular. “A canção de Rolando”, escrito 
por Marcelo Soares, conta, na perspectiva e ao modo do autor, a famosa lenda 
medieval de mesmo nome, trazendo-a para a estrutura dessa arte popular. 

Palavras-chave: Cultura popular; Literatura de cordel; lenda medieval; 
representação 
 

A permanência da Canção de Rolando no folclore brasileiro 
Aniely Walesca Oliveira Santiago (UFPB) 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar os resíduos da Canção de Rolando 
presentes em algumas manifestações folclóricas que ocorrem em diversas regiões 
do Brasil, como é o caso das Cavalhadas, o Auto de Floripes e a Chegança; bem como 
as diferentes formas em que esse motivo é reproduzido.  A canção aborda a temática 
da batalha de Roncesvalles e a luta entre os cristãos e muçulmanos. De acordo com 
a teoria da residualidade, podemos afirmar que “não há nada de novo em uma 
cultura, toda cultura apresenta resíduos de outras anteriores”. (PONTES, s\d, p.1) 
Aplicada essa teoria ao campo cultural e literário, podemos apontar as 
reminiscências existentes nessas manifestações folclóricas e entender sua 
resistência e permanência através dos tempos. 

Palavras-chave: Residualidade; Canção de Rolando; Folclore brasileiro; Idade 
Média 
 
 
 
SESSÃO 8 - Oriente, Ocidente: perspectivas decoloniais  
 

Medievalismo oriental? Representações da “Idade Média” japonesa na obra 
Naruto (1998-2014), de Masashi Kishimoto 

José Natal Souto Maior Neto (UPE) 
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Esta comunicação visa abordar elementos do “período medieval” japonês 
representados na animação Naruto (1998-2014), com destaque para as 
representações do samurai, do ninja e, especialmente, do Daymiõ. Assim, 
buscaremos tratar esta obra de Kishimoto como o que ela efetivamente é: um 
modelador da consciência histórica – sem ignorar a concepção “inescapável” do 
feudalismo no Japão. Diante disso, através do escopo teórico do medievalismo (UTZ, 
2004; GENTRY & MÜLLER 1991), bem como dos aportes de André Bueno (2017) e 
Karl Friday (2010), tentaremos evocar reflexões sobre as representações ocidentais 
do Oriente, frequentemente imbuídas de uma óptica europeizada, que criam e 
estabelecem visões do passado oriental. 
 
 
 

A lírica ímpar de Ibn Quzman: Apontamentos sobre o poeta árabe-andaluz, 
seu estilo e seu tempo 

Everton Francisco Silva de Araújo (UFPB) 
 
Diversos elementos envolvem a compreensão da obra para quem lida hoje com a 
lírica de Ibn Quzman (m. 1086 – 1160) – sobretudo o entendimento da sociedade da 
Córdova andaluza do século XII, e as relações desta com a poesia; na poesia, as 
relações entre a tradicional qaṣīda e o zejel e, claro, a relação entre Quzman e os 
outros poetas zejelistas, afinal o Quzman foi o maior representante deste gênero 
anticlássico, escrito em árabe vulgar, que contava ainda com a inserção de trechos 
em romance. “Gênero popular por excelência da poesia da poesia andaluza”, o zejel 
quzmaniano nos dá um panorama curioso da arte em Córdova. Focaremos, claro, na 
poesia enquanto poesia, enquanto obra de criação; entendemos, contudo, necessária 
uma base para que, partindo dela, tenhamos alguma ideia da inventividade do poeta 
cordovês. 
 
Palavras-chave: Ibn Quzman; zejel; poesia árabe-andaluza. 
 
 

A importância de Anna Comnena e sua obra Alexíada na historiografia 
bizantina: os relatos da primeira cruzada 

Gabriel Luar Calado Bandeira (UFPB) 
 
Este trabalho tem como objetivo falar sobre a obra A Alexíada (séc. XI e XII) escrita 
por Anna Comnena, princesa Bizantina, filha do Imperador Aleixo I. Esta obra é uma 
das principais fontes sobre a história do Império Bizantino e fundamental para se 
compreender as cruzadas a partir da percepção bizantina. A importância da obra se 
dá igualmente pelo fato de ser escrito por uma mulher, considerada uma das 
primeiras historiadoras. A obra está estruturada em 15 livros e um prólogo. O 
trabalho terá uma ênfase maior nos livros 10 e 11, correspondentes aos relatos da 
primeira cruzada (1097-1104). Como fundamentação teórica utilizaremos os 
estudos de Rafael Bassi (2015), Emilio Díaz Rolando (2016), Elaine Cristina Senko 
(2012), Bárbara Letícia Chimentão (2015), dentre outros. 
 
Palavras-chave: A Alexíada; Anna Comnene; historiografia bizantina; cruzada. 
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Desconstrução do arquétipo civilizatório usando a visão de civilizados e 
bárbaros presentes em World of Warcraft. 

Rhuann Rodrigo Oliveira de Freitas (UPE) 
 
World of Warcraft é um jogo desenvolvido pela Blizzard com lançamento mundial 
em 2004, cujo universo se utiliza de outras mídias, como livros e filmes, para contar 
a sua história. Esse universo tem como base a Idade Média que constitui a sua 
caracterização em geral, como arquitetura, visões religiosas, conflitos territoriais, 
mas que além disso agrega elementos fantasiosos como magia e raças humanoides. 
O trabalho vem com o intuito de desmitificar o conceito de civilização que é 
reproduzido ante o senso comum usando como base o World of Warcraft de forma 
lúdica, onde o civilizado vai muito além da visão eurocêntrica que retrata povos cuja 
organização social difere da dela como não-civilizados. 
 
Palavras-chave: Civilizado, World of Warcraft, medievalismo 
 
 

O corpo feminino sob os cuidados de Trotula 
 Zarqueu Manoel da Silva (UFPB) 

 
Trotula de Ruggiero, mestra da Escola de Salerno e autoridade em medicina no século XI, 

é autora de tratados médicos nos campos da ginecologia, cosmética e obstetrícia. Seus 

tratados visavam não apenas orientar e indicar remédios e ervas medicinais para cura de 

doenças físicas - como câncer,  dor de dente, surdez, infertilidade - mas também, e 

sobretudo,  apresentavam sugestões para o cuidado com o corpo das mulheres, indicando 

receitas de prevenção de gravidez, controle da menstruação, higiene e tratamentos de 

beleza, sendo algumas dessas recomendações utilizadas até os dias de hoje. Nesta 

comunicação, inicialmente, será feita uma contextualização histórica do período e lugar 

em que Trotula viveu, os quais possibilitaram seu destaque na prática medicinal, 

apontando para a importância das traduções de Alfano de Salerno e Constantino o 

Africano de obras de medicina árabe e o seu legado para a escola de Salerno na segunda 

metade do século XI. Em seguida, focaremos a apresentação em alguns capítulos da obra 

Sobre as doenças das mulheres que tratam do corpo feminino. O trabalho está 

fundamentado em alguns capítulos de A História das Mulheres no Ocidente(1990), em 

especial “Da natureza feminina”, de Claude Thomasset, e “O quotidiano da mulher no 

final de Idade Média(1250-1500)”, de Claudia Opitz. Sobre medicina medieval, nos 

apoiaremos em Marie-Christine Pouchelle (2006) e para a análise da obra Sobre a doença 

das mulheres, será utilizada a tradução para o português de Karine Simoni e Alder Calado 

(2018).  

 

Palavras-chave: Trotula de Ruggiero, Medicina, Corpo, Mulheres 

 
 
 
SESSÃO 9 - Tradução e ressignificação do Medievo na contemporaneidade 
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Presença da Idade Média na Modernidade: Ezra Pound e a máscara de 
François Villon em “A Villonaud: Ballad of the Gibbet” 

Guilherme de Oliveira Delgado Filho (UFPB) 
 
Em razão de sua considerável influência, o poeta estadunidense Ezra Pound (1885-
1972) se prova a grande motivação desta apresentação. Seu terceiro livro de 
poemas, Personae (1909), se provou um título paradigmático dentro de sua obra, 
uma vez que reuniu sistematicamente a formulação de máscaras pelas quais Pound 
se apropriava das personae de outros poetas, com destaque para o medieval francês 
François Villon, do século XV. Dentro dessa lógica, buscaremos localizar a presença 
da Idade Média em um dos poemas do livro supracitado, bem como suas implicações 
tradutórias. Assim, em um primeiro momento, examinaremos os elementos mais 
relevantes do poema “A Villonaud: Ballad of the Gibbet” a partir de Britto (2012), 
Campos (2015), Meschonnic (2010) e Spina (2003 [1971]). Consequentemente, 
apresentaremos uma tradução que busque corresponder aos aspectos formais e ao 
vocabulário marcadamente arcaico do poema em questão. 

 
 

“A doença do ouro”: a ambígua representação da ganância em O HOBBIT 
(1937) 

Juan Stephanié Leal Araújo (UPE) 
 
Uma das mais populares expressões da literatura fantástica medieval da 

contemporaneidade tem como início a jornada inesperada do personagem Bilbo em um 

universo ímpar. As estórias da Terra Média, mundo onde o mencionado livro foi inserido, 

serviram como divisor de águas deste gênero literário, além de influenciarem diretamente 

a forma como o senso comum compreende o mundo medieval. O texto de Tolkien 

transmite as conexões do autor com concepções cristãs, mas também preserva fortes 

influências da literatura escandinava, fonte de trabalho, fascínio e inspirações para 

Tolkien. Nesta perspectiva, analisaremos como a cobiça – aspecto negativo na ótica cristã 

por estar conectado com o pecado capital da avareza, mas, entrementes, com um valor 

ambíguo no paganismo – foi abordado na narrativa tolkeniana como um ponto de 

convergência, como um elemento definidor do destino das raças mitológicas e, por fim, 

dos comportamentos assumidos pelas referidas raças no escopo da obra 

 

Palavras-chave: Tolkien; medievalismo; avareza. 
 

 
Sobre bruxos, castelos e magia: Harry Potter (2001-2011) à luz do 

medievalismo 
Jônatas José da Silva (UPE), Vinícius Oliveira de Queiroga (UPE), Wesley de Melo 

Batista (UPE) 
 
A presente comunicação pretende abordar as mídias fílmicas que compõem o 
universo de Harry Potter (2001-2011) a partir do escopo teórico do medievalismo 
(UTZ, 2004; GENTRY & MÜLLER, 1991; WORKMAN, 1987). Considerando as 
dimensões do material, que exigiriam um grande esforço para conceber uma análise 
completa e sistêmica, focaremos em três elementos principais, a saber, os bruxos, os 
castelos e a magia, que são amplamente retratados nesse conjunto de filmes e fazem 
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parte do imaginário sobre a Idade Média. De fato, aplicaremos o enquadramento de 
modelos de recepção do medievo na contemporaneidade propostos por Gentry & 
Müller (1991). Assim, tentaremos mostrar que este conjunto de produções 
filmográficas, diante das circunstâncias e demandas da narrativa, exige a aplicação 
de mais de um modelo simultaneamente. 
 
 
 
SESSÃO 10 –Educação na Idade Média  
 

A natureza da docência em Santo Agostinho e Santo Tomás 
Renan Pires Maia (UFPB) 

 
O objetivo do trabalho o é de oferecer uma análise de como Santo Agostinho e Santo 

Tomás tratam o tema da docência e de como a docência pode ser possível. A metodologia 

adotada é essencialmente bibliográfica, partindo de uma leitura meditada do De magistro, 

de Santo Agostinho; do De magistro de Santo Tomás, nome dado à Questão XI das 

Quaestiones disputatae de Veritate, e de outras obras de outros filósofos e de 

comentadores. Desta questão XI da obra do Doctor Angelicus, que aparece dividida em 

quatro artigos, ater-nos-emos apenas aos dois primeiros, o primeiro deles falando sobre 

“se o homem pode ensinar e ser dito mestre ou se somente Deus”, com referências diretas 

ao De magistro de Santo Agostinho; e o segundo dissertando sobre “se alguém pode ser 

dito mestre de si mesmo”, o que nos auxilia a compreender a perspectiva tomista de 

autodidatismo. Ambos, no fundo, defendem a visão de que a aprendizagem se dá por 

iluminação interior. 
 
 

As raízes antigas do trivium medieval 
Amurielle Andrade de Sousa (UFPB), Wesley Rennyer M. R. Porto (UFRN) 

 
O trivium e o quadrivium foram celebrados na Idade Média como os pilares 
educacionais que, dentre outras coisas, preparavam o homem para a vida 
intelectual. Contudo, as Sete Artes Liberais - como também eram denominados o 
trivium e o quadrivium -, antes de obterem a forma definitiva que despontou no 
período Carolíngio, passou por vicissitudes fruto da herança dos antigos modelos de 
educação helenística. Neste trabalho, nosso interesse é demonstrar quais foram os 
principais elementos da pedagogia tardo-antiga que influenciaram diretamente na 
composição do trivium/quadrivium enquanto modelo educacional cujo objetivo era 
a boa formação do espírito humano.  
 
Palavras-chave: longa idade média; historiografia; Jacques Le Goff; longa duração. 
 
 

O Corpus Areopagiticum e sua contribuição para a literatura medieval 
Marcel Alcleante Alexandre de Sousa (UFPB) 
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O trabalho aborda o tema de Deus no Corpus Areopagiticum. São textos do 
século VI que falam de um método para se falar de Deus como preocupação 
filosófica. A perspectiva metodológica segue pela linha bibliográfica. O objetivo 
central consiste em entender o problema dos nomes divinos traçado pelo 
Pseudo-Dionísio bem como o método para se conhecer a Deus. A pesquisa está 
em sua fase inicial. Diante da proposta metodológica percebe-se a necessidade 
de estudar os fundamentos neoplatônicos e o modo de pensar da Patrologia 
Grega para que a pesquisa seja efetuada com cientificidade. Temas como 
apofático e catafático se fazem presente na distinção e pesquisa sobre o tema 
proposto. 
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MINICURSO 1  
 
MEDIEVALISMO(S) E RECEPÇÃO DA IDADE MÉDIA NA CONTEMPORANEIDADE 

Prof. Dr. Renan Marques Birro (UPE/Mata Norte) 
 
O presente minicurso pretende apresentar as bases teóricas do medievalismo, suas 
derivações e suas acepções nacionais (medievalism, new medievalism, medieval 
studies, neomedievalism, médiévisme, Mittelalter-rezeption, medievalidade), além 
de analisar e discutir alguns estudos de caso. 
 
 
MINICURSO 2  
 

O MOVIMENTO MONÁSTICO: DAS ORIGENS NO DESERTO À REGRA DE SÃO 
BENTO 

Prof. Dr. Bruno Uchoa Borgongino (UFPE) 
 
O monaquismo cristão surgiu nos desertos do Egito e da Síria por volta do século IV. 
A partir de então, dispersou-se ao redor do Mediterrâneo, tendo desempenhado 
papel importante nas dinâmicas sociais, políticas e culturais nos diversos locais em 
que emergiu. O objetivo deste curso é oferecer um panorama sobre sobre o 
movimento monástico entre os séculos IV e VI, destacando suas práticas e ideais 
fundamentais e as relações que manteve com o restante da sociedade. 
 
 
MINICURSO 3  
 

O DIABO NO OCIDENTE MEDIEVAL: HISTORICIDADE, TEXTOS E IMAGENS 
(SÉCULOS VI-XIV) 

Prof. Dr. Luciano José Vianna (UPE/Petrolina) 
 
O objetivo do minicurso é fazer com o que público ouvinte compreenda o lugar do 
diabo na mentalidade medieval, a evolução e a historicidade da figura do diabo no 
contexto medieval e o seu desenvolvimento visual a partir da relação igreja x diabo 
neste contexto. A partir das propostas metodológicas da História Cultural, 
tentaremos nos aproximar deste personagem para compreender sua evolução 
dentro das práticas e representações medievais através de fontes primárias (textos 
e imagens). 
 
 
MINICURSO 4  
 
LITERATURA MÍSTICA DE AUTORIA FEMININA MEDIEVAL NA INGLATERRA E NA 

ESPANHA 
Profa. Dra. Maria Graciele de Lima (FAFIDAM-UECE) e Profa. Me. Fernanda 

Cardoso Nunes (PPGL-UFPB/ FAFIDAM-UECE) 
 

http://lattes.cnpq.br/7210350209508802
http://lattes.cnpq.br/3760605243792543
http://lattes.cnpq.br/2023473590819430
http://lattes.cnpq.br/6946278161576862
http://lattes.cnpq.br/3129398156367951
http://lattes.cnpq.br/3129398156367951
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Este minicurso pretende traçar um panorama da literatura mística de autoria 
feminina em dois contextos literários medievais: espanhol e inglês, focando em 
nomes como os das místicas inglesas Juliana de Norwich e Margery Kempe (séculos 
XIV e XV) e das espanholas Teresa de Cartagena e Teresa d’Ávila (séculos XV e XVI). 
Como fundamentação teórica, faremos uso dos estudos de Danielle Régnier – Bohler 
(1990), Atkinson (1996), Weber (1990) e Le Goff (2010). Buscaremos analisar os 
elementos literários intrínsecos às obras das autoras que as caracterizam como 
vozes pioneiras e transgressoras em relação ao papel atribuído às mulheres na 
Idade Média. 
 
 
MINICURSO 5  
 

O IMAGINÁRIO MEDIEVAL E A LITERATURA ATRAVÉS DA TEORIA DA 
RESIDUALIDADE E DA INTERTEXTUALIDADE 

Prof. Dr. Juan Ignacio Jurado Centurion Lopez (UFPB) 
  
A interpretação de textos medievais tem se alimentado tradicionalmente dos mitos 
e as falsas crenças que durante séculos foram forjando uma imagem distorcida da 
Idade Média. Esse fato tem condicionado tanto as aproximações à literatura do 
período, como a presença dele em criações posteriores. Este minicurso pretende, 
através da teoria da Residualidade (Pontes) e da Intertextualidade (Genette) 
vislumbrar novas possibilidades de análise literária. 
 
 
 
 

 

http://lattes.cnpq.br/5552709282004326

