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1 – Apresentação 
 
 
 
 
 

I Congresso Internacional 

MEDIEVALISMOS GLOBAIS 
cultura, apropriações e reinvençōes 

 

 

Do cavaleiro da Lux Brasil ao sucesso estrondoso de Game of Thrones, o medieval é, 
indiscutivelmente, da ordem do dia. Com essa popularidade, reforça-se também a necessidade de 
compreender as origens dessas muitas representações da Idade Média, seus equívocos, interesses, 
inspirações e objetivos. O campo de estudos do medievalismo é atualmente o que mais cresce dentro dos 
estudos medievais ao redor do mundo. No Brasil, não poderia ser diferente: vimos, ao longo dos últimos 
5 anos cada vez mais trabalhos acadêmicos e de divulgação focados na recepção do medievo, e um 
interesse cada vez maior pelo tema.  

Fruto da recente internacionalização do GEHM, este evento foi concebido em diálogo com 
professores e pesquisadores, de diversos países e instituições, objetivando colocar o público brasileiro em 
contato direto com os debates acadêmicos internacionais do campo dos estudos do medievalismo. O 
congresso contará com mesas de convidados em inglês e português, e com um simpósio, englobando 
trabalhos submetidos e avaliados pela organização, e que serão apresentados em português, inglês ou 
espanhol. Dessa forma, buscamos incluir da melhor maneira possível uma audiência brasileira com 
variados níveis de proficiência em línguas estrangeiras, bem como uma potencial audiência internacional 
que não compreenda português. 

Trata-se, portanto, de um evento 100% online, a fim de reduzir os custos com os convidados 
estrangeiros, mas também em concordância com as medidas cautelares recomendadas pela OMS em 
relação à pandemia do COVID-19 
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2 - Cronograma 
 

28/04 29/04  30/04 

 

 

08:00h 
11:50h SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

08:00h 
10:30h SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

10:30h 
12:30h 

MESA II: 

Carolina Gual – UFRRJ – Brasil 
Daniele Gallindo – UFPel – Brasil 
Paul Sturtevant - Smithsonian 
Institution – EUA 
Medievalismo e história Pública 

10:00h 
12:00h 

ABERTURA: 
Richard J Utz -  GeorgiaTech - 
EUA 
Medievalism is a Virus. 

13:00h 
15:00h 

MESA II: 

Amy Kaufman - Pesquisador 
independente - Canadá 
Carlile Lanzieri – UFMT , Brasil 
Daniel Wollenberg - University of 
Tampa - - EUA 
Medievalismo Político 

13:00h 
19:20h SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

13:00h 
18:00h SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 15:00h 

18:00h SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

18:00h 
20:00h 

MESA I: 

Pedro Martins – NOVA - 
Portugal 
Marcelo Berriel – UFRRJ – 
Brasil 
Renan Birro – UPE – Brasil 
Medievalismos Lusófonos 

18:00h 
20:00h 

MESA III: 

Cláudia Bovo – UFTM – Brasil 
Brian Egede-Pederson - Nykøbing 
Katedralskole – Dinamarca 
Michael Evans - Delta College - 
EUA. 
Medievalismo e Ensino 

19:20h 
21:30h 

ABERTURA: 
Louise D'Arcens - Macquarie 
University -Austrália 
World Medievalisms 
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4 – Programação Geral 
 

DIA 28/04 – QUARTA-FEIRA 
ABERTURA 10:00h - 12:00h 

Richard J Utz -  GeorgiaTech - EUA. 
Medievalism is a Virus 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 
ST 1 – MEDIEVALISMOS NÃO OCIDENTAIS 13:00h - 14:40h 

Bedri Muhadri – Institution of History “Ali Hadri” - Kosovo 
The tendency of serbian historiography towards medieval history in kosovo 

Leandro César Santana Neves – UFRJ - Brasil 
Possibilidades de análise de Kniaz Vladimir (2006) à luz de medievalismos 

Lucas Ricardo Simone – USP - Brasil 
O medievo na construção da nacionalidade ucraniana: um olhar a partir do espaço público da cidade de Kyiv 

José Ivson Marques Ferreira de Lima – UFPE - Brasil 
Shan-Yu e os hunos: uma representação de orientalismo e de masculinidades hegemônicas no filme Mulan (1998) 

ST 2 – ENTRE O MEDIEVAL E O MEDIEVALISMO 14:40h – 16:45h 

Letícia Roberto Dos Santos – UFRJ – Brasil 
Uma construção medieval dos Andes colonial: as pinturas dos Novíssimos. 

Evellyn Ricardo–  UFPE – Brasil 
Zellandine e Talia: os entrelaces entre os enredos literários medievais e modernos 

Julio César Cárdenas Arenas – Islamic University of Medinah – Arábia Saudita 
Recepción islámica medieval de las ciencias islámicas y griegas en la figura del “sabio musulmán”, recordando a Ibn Taymīyah 

Mayara Fernanda Silva dos Santos – UFRRJ – Brasil 
Giotto de Bondone: temporalizações e rompimento de coetaneidade em torno de sua posição como divisor de águas na 
História da Arte 

Amelia Rosa Herrera Lavanchy – Universidat de La Serena – Chile 
¿Renacimientos en la Edad Media? ¿Renacimiento de la Edad Media? Ampliando perspectivas en la comprensión del periodo 
medieval. 

ST 3 – MEDIEVALISMO E CONSERVADORISMO 16:45h - 18:00h 

Brian Egede-Pedersen - Nykøbing Katedralskole - Dinamarca 
The New New Knighthood? The Knights Templars in Memes and Manifestos 

Vinícius Dreger – UNIMONTES – Brasil 
"Today Barbarossa is not a person, but it is a State (...) And the new Alberto da Giussano is me" - The Italian Lega Nord and 
the praxis of political Neomedievalism in action. 

Luiz Felipe Anchieta Guerra– UFMG- Brasil 
The Templar Battalion: Rio's military police shock troopers and their medieval mise-en-scène 

MESA I 18:00h - 20:00h 

Pedro Martins – NOVA - Portugal 
Marcelo Berriel – UFRRJ – Brasil 
Renan Birro – UPE - Brasil 
Medievalismos Lusófonos 
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DIA 29/04 – QUINTA-FEIRA 
SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

ST 4 – MEDIEVALISMOS & RELIGIÃO 08:00h – 09:40h 

Thamires Chagas D' Alcântara – UFRRJ - Brasil 
A Idade Média na formação teológica pentecostal brasileira 

Robson Murilo Grando Della Torre– UNIMONTES - Brasil 
Pio XI (1922-1939) e as “atas do concílio de Éfeso” 

João Guilherme Lisbôa Rangel – UFRRJ - Brasil 
Idade Média e santidade medieval nos Arautos do Evangelho 

Priyanka Das – Institution – Presidency University - India 
The Serpent Allegory in Medieval Religious Art 

ST 5 – JOGOS & MÍDIAS DIGITAIS 09:45h – 11:50h 

Javier Castiñeiras López – Centro Ramón Piñeiro - Espanha 
La estética neogótica en el videojuego. Persistencias e innovaciones 

Mariña Bermúdez Beloso – Universidade de Santiago de Compostela - Espanha 
Del pergamino al mapa interactivo, o cómo las tecnologías facilitan el estudio de la Edad Media 

Diego Neivor Perondi Meotti – UFFS - Brasil 
Presente ou passado heterogêneo(?): discussões sobre manifestações identitárias em Kingdom Come: Deliverance 

Luísa Vilas Boas dos Santos – UFS - Brasil 
Um ícone feminino trazido da Idade Média: Urraca i (1081-1126) e algumas de suas representações nas redes sociais 

Yara Fernanda Chimite – Universidade Feevale - Brasil 
A escola “Redditiana” de crítica de arte: memes e arte medieval em uma comunidade online 

 
MESA II 13:00h - 15:00h 

Amy Kaufman - Pesquisador independente - Canadá 
Carlile Lanzieri – UFMT , Brasil 
Daniel Wollenberg - University of Tampa - - EUA. 
Medievalismos Político 

ST 6 – TEORIA, ENSINO E MEDIEVALISMO 15:10h - 16:50h 

Bruno Uchoa Borgongino – UFPE – Brasil 
Medievalismo teórico e condição pré-moderna na crítica ao eurocentrismo em O roubo da história (2006) e Renascimentos: 
um ou muitos (2010) de Jack Goody 

Angela Jane Weisl – Seton Hall University - EUA 
Robert Squillace – New York university – EUA 
Global Medievalism and the Contest of Space 

Dan Kline – University of Alaska Anchorage – EUA 
Toward a Place-Based Medievalism: Medievalism, Indigeneity, Pedagogy 

Stepehen Basdeo – Richmond: the Americam International University - Inglaterra 
The Teaching and Reception of British Medieval History in Guyana’s Schools during the 1940s and 1950s 

ST 7 – MEDIEVALISMO: PERMANÊNCIAS OU APROPRIAÇÕES 16:50h - 18:00h 

Gregory Ramos Oliveira – UFPel – Brasil 
Carlos Magno na cidade dos Pireneus: Celebrações da (Re)conquista e um medievo sonhado nas Cavalhadas de Pirenópolis 
(1973) 

Geraldo Magella de Menezes Neto – SMEC/SEDUC/PA – Brasil 
De “Roland” e “Olivier” a “Roldão” E “Oliveiros”: o mito da cavalaria medieval na literatura de cordel 

Giovanni Bruno Alves – UEM – Brasil 
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As Imagens da Tradição: o uso do Saltério de Luttrell (c.1330) na Afirmação de uma Identidade Medieval Inglesa Durante o 
Século XX 

MESA III 18:00h - 20:00h 

Cláudia Bovo – UFTM – Brasil 
Brian Egede-Pederson - Nykøbing Katedralskole – Dinamarca 
Michael Evans - Delta College - EUA. 
Medievalismo e Ensino 
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DIA 30/04 – SEXTA-FEIRA 
SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

ST 8 – ARTES PLÁSTICAS E MEDIEVALISMO 08:00h – 9:15h 

Richard Gomes da Silva – UERJ- Brasil 
História da arte e recepção: das igrejas Stavkirke ao pavilhão Asplund 

Beatriz Nogueira de Sousa –  USP- Brasil 
O Mosteiro da Batalha – Um Percurso Testamentário 

Júlia Beatriz Fernandes Leite – UNIFESP - Brasil 
William Morris e o movimento Arts & Crafts. 

ST 9 – MEDIEVALISMOS HOLLYWOODIANOS 09:15h – 10:30h 

João Vitor de Carvalho Melo – UFPI- Brasil 
Vidas do campo, imagens do tempo: retratos do cotidiano camponês em (Des)encanto. 

Alan Rebouças Pereira – UFBA – Brasil 
Beatriz Galrão Abrantes – UFBA - Brasil 
Idade Média em Películas: O(s) femininos(s) nos filmes "A Bela Adormecida" e "Malevóla" 

José Ivson Marques Ferreira de Lima – UFPE - Brasil 
Mushu: um símbolo orientalista e imperialista no filme Mulan (1998) 

MESA IV 10:30h - 12:30h 

Carolina Gual – UFRRJ – Brasil 
Daniele Gallindo – UFPel – Brasil 
Paul Sturtevant - Smithsonian Institution – EUA 
Medievalismo e História Pública 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 
ST 10 – MEDIEVALISMOS LITERÁRIOS 13:00h - 14:45h 

Michael A Torregrossa- Pesquisador independente – EUA 
Becoming Beowulf: Recasting the Beowulf Story in the Comics 

Lucas Melo de Almeida – Escola Chinesa Internacional – Brasil 
Non nobis sed nomini tuo da comics: medievalidade no comics demolay 

Felipe Augusto Ribeiro– UFPE - Brasil 
Estórias que atravessam as fronteiras da história: uma crítica do medievalismo a partir da literatura fantástica moderna. 

Dominika Ruszkiewicz – Jesuit University Ignatianum in Krakow - Polônia 
“An outline that could be anyone’s”: History and Memory in Lavinia Greenlaw’s A Double Sorrow. 

ST 11 – OS VIKINGS DO SÉCULO XXI 14:45h - 16:25h 

Ricardo Hammes Stone– UFPel- Brasil 
Vikings no Brasil? Um estudo de caso acerca das bandas de viking metal Land of Fog, Iron Woods e Hagbard. 

Elton Medeiros–  USP- Brasil 
Vikings eE Simulacros: a construção de narrativas e simulações medievais pela cultura de massa 

Lukas Grzybowski – UEL - Brasil 
Laughing at Vinland and Osasco. Medievalism and satire in modern political disputes. 

Joao Batista – UFF- Brasil 
O Medievalismo Contemporâneo da Recriação Histórica no Brasil. 

ST 12 – MEDIEVALISMOS, NACIONALISMOS E CONSERVADORISMOS 16:25h – 17:40h 

Léo Araújo Lacerda – UFPel- Brasil 
“El ejército español resolvió salvar a España”: medievalismo e nacional-catolicismo em manuais escolares franquistas 

Luiz Felipe Anchieta Guerra –  UFMG- Brasil 
Todos os Memes do Presidente: (Neo)medievalismo, suásticas e bolsonarismo nas eleições de 2018 e seus reflexos 

Thaís Monique Costa Moura – UFS - Brasil 
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Um cavaleiro medieval em solo brasileiro: usos da idade média pela organização política Lux Brasil 

ST 13 – SOCIEDADES SOB O OLHAR DO MEDIEVALISMO 17:40h – 19:20h 

Isadora Cristine Martins– USP - Brasil 
Discussing the breton hope: King Arthur and the problem with messianism 

Maria Eugenia – UFRRJ –Brasil 
Clínio Amaral – UFRRj - Brasil 
Usos do passado medieval no contexto brasileiro entre os séculos XIX e XXI: Esboço de uma reflexão teórica 

Éderson José de Vasconcelos– UNIFAL - Brasil 
Medievalismo: novas interpretações e novas abordagens para a Idade Média 

Maurício Orestes Parisi – USP - Brasil 
Robin Hood e outros rebeldes: marxismo britânico e medievalismo 

ENCERRAMENTO 19:30h - 21:30h 

Louise D'Arcens - Macquarie University -Austrália . 
World Medievalisms 
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4 – Resumos: 

 

CONFERÊNCIAS 
 

Medievalism is a Virus 

Richard Utz 

Medievalism is a highly infectious agent that has replicated in post-medieval human societies at a global 
scale. Because it is capable of infecting all areas of human life, it has invaded almost every thought system on Earth 
and thus constitutes one of the most wide-spread human mentalities. When infected, human hosts (and groups of 
hosts) are enticed to precipitously produce countless copies and simulacra of the ‘original’ Middle Ages. 
Medievalism has a myriad of transmission pathways, including language, memory, ritual, religion, music, 
technology, nationalism, gender, race, politics, and education. We will look at many of them as well as at humans’ 
responses, coping strategies, and remedies. 

 

 

World Medievalism 

Louise D’Arcens 

Medieval studies has witnessed an increasing interest in exploring the Middle Ages as an epoch of 
exchanges, migrations, and cross-race and interfaith encounters, so that it is now understood under the auspices 
of a deeper historical reconceptualisation of ‘the global’.  

This swing  toward the ‘global Middle Ages’  is  inseparable from interest in medievalism. A parallel body of 
work has demonstrated how medieval European legacies have been adapted by modern cultures around the world. 
The idea of ‘global medievalism’ offers particular challenges to a  discipline whose  very name,  medievalism studies, 
takes European  geo-temporality  as  its  starting point. But this call also offers exciting opportunities precisely 
because the compass of medievalism expands, temporally and geographically, far beyond its starting point in the 
European Middle Ages. ‘Global medievalism’ is thus not as conceptually fraught as ‘the global Middle Ages’, 
especially since so many medievalist texts, objects, and practices have emerged out of the eras of global colonialism, 
global warfare, and neoliberal globalisation. 

I wish to show in this paper that these ‘global medievalisms’ can be more productively conceived of as 
‘world medievalisms’. First, using Peng Cheah’s and Debjani Ganguly’s theorising of ‘world’ as a temporal rather 
than spatial category, I will argue that this concept is more amenable for medievalism because it exceeds the ‘global’ 
in its temporal depth and horizon. Second, I wish to show that the concept of ‘world’ is preferable because of its 
relationship to the conceptual approach of phenomenology. A phenomenological approach to medievalism 
understands medievalist encounters as experiences of ‘world-disclosure’ in which ‘the medieval world’ can be 
apprehended by post-medieval people. The idea of ‘world medievalism’, I suggest, not only encompasses the 
experience of trans-temporal world disclosure, but expands the geopolitical ambit of ‘the medieval’, while offering 
a way of reframing ‘the global’ in its numerous iterations. 
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MESAS REDONDAS 

 

Mesa I: Medievalismos Lusófonos 

Pedro Martins, NOVA, Portugal 
Marcelo Berriel, UFRRJ, Brasil 

Renan Birro, UPE, Brasil 

 

 

 

 

Mesa II: Medievalismo Político 

Amy Kaufman, independente, Canadá 
Carlile Lanzieri, UFMT, Brasil 

Daniel Wollenberg, University of Tampa, EUA 

 

 

 

 

Mesa III: Medievalismo e Ensino 

Cláudia Bovo, UFTM, Brasil 
Brian Egede-Pederson, Nykøbing Katedralskole, Dinamarca 

Michael Evans, Delta College, EUA 

 

 

 

 

Mesa IV: Medievalismo e História Pública 

 Carolina Gual, UFRRJ, Brasil 
Daniele Gallindo, UFPel, Brasil 

Paul Sturtevant, Smithsonian Institution, EUA 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS 

 

ST 1 – MEDIAVALISMOS NÃO OCIDENTAIS 

 

The tendency of serbian historiography towards medieval history in kosovo 

Bedri Muhadri, Institution of History “Ali Hadri”, Kosovo 

Serbian historiography, based only on Serbian historical information’s such as: Deeds (Diplomas) of Serbian 
monasteries of 1330, 1348, etc., which possessed numerous properties in the territory of Kosovo, have tried to 
deny the autochthony and the presence of the Albanian population in Kosovo during medieval and present it 
coming after the end of the XVII century from the mountainous areas of Albania. Thus, they present a one-sided 
position in the findings that the ethnic structure of the population in the territory of present-day Kosovo during the 
Middle Ages, continuing until the Ottoman rule (second half of the XV century), consisted only of "Serb population", 
in the sense that the territory was populated only by "Serbs". This can be seen in the symposium proceedings of 
the Serbian Academy of Sciences and Arts in 1986, published in 1988 in a separate volume in Serbo-Croatian and 
French “Iliri i Albanci” and in many other publications as well as “Kosova i Metohija u srpskoj istoriji”, Belgrad, 1989, 
“Zadužbine Kosova O Kosovu i Kosovo (Spomenici i znamenja srpskog naroda), Prizren-Belgrad, 1987, where 
tendentious views of its kind emerge as: “in Kosovo the Turks found and registered a population which was almost 
pure Serb…, some abandoned Serbian villages were populated as early as the XVI century, Albanian farmers”. 
Historiography of Kosovo based on Ottoman sources, as Registration of the Brankovic area from the year 1455- 
Vilajeti Velk- Vilajeti of Vukut; the Book of the Sandzak of Shkodra from the year 1455; the Book of Sandzak from 
Vuciterna from the year 1462; the Book of Sandzak of Prizrenit from the year 1591 and the Book of Sandzak of 
Dukagjint from the years 1571-1591 we come to the positions that in Kosovo, the Albanians were an autochthonous 
population of the present-day territories of Kosovo from ancient times, during the Middle Ages until today, where 
the Albanian people live as a direct descendant of the Illyrian-Arbeve. The Battle of Kosovo in from the year 1389 
took place near Pristina known as the match between the broad coalition from the Balkans and the numerous 
forces of the Ottoman Empire. Serbian historiography tries to present this battle as an event only between Serbs 
against the Ottomans. Serbian historiography and its propaganda regarding members of the coalition against the 
Ottomans, states that the Battle was attended by "Serbian created states" led by Knazi Llazar, ruler of the "Serbian" 
state of Morava, "ruler of Kosovo" Vuk Brankovic with their armies. In this regard, they were assisted only by Bosnia, 
from the King Tvrtko I.  

The aim is to present the Serbs as defenders of Europe from the Ottoman occupation at the time. Thus, the 
tendencies are clearly seen that it is only these "Serbs" who waged war against the Ottoman incursions in the 
Balkans, at the same time protecting the Christian population of the Balkans. On the other hand, historical sources, 
such as Ottoman, Byzantine, Italian, Ragusan, Albanian, etc., speak of the participation of some population`s of the 
Balkans, such as: Albanians, Croats, Hungarians, Vlachs, Greeks, Bulgarians, Czechs, etc. In the Albanian 
historiography, the Battle of Kosovo 1389, has been extensively treated and has given its known results on this 
issue: The First Battle of Kosovo from the year 1389 has the character of a broad coalition of forces from both sides. 
The Balkan forces were composed of feudal lords in the Balkans who also saw the Ottoman threat to their freedom. 
The Balkan coalition was led by King Lazar Hrebelanovic, with other Albanian princes such as: Gjegj II Balsha, 
Theodor Muzaka, etc. The Ottoman coalition consisted of numerous forces from the emperor and its vassals. These 
forces were led by Sultan Murat I. Victory was harvested by the Ottoman forces, which marked the beginning of 
the conquests and rule of the territories in the Balkans. 
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Possibilities to analyse Kniaz Vladimir (2006) in the light of medievalisms 

Leandro César Santana Neves, UFRJ, Brasil 

Kniaz Vladimir - Film Pervyi (en: Kniaz Vladimir - First Film) is a Russian animated feature film released in 
2006 after about a decade in development. The film, financed by the Kremlin, chronicles the arrival of the national 
hero and ruler Vladimir Sviatoslavitch to the Kievan throne at the end of the 10th century based on the 
fictionalization of events known and ingrained by its target audience. As Kniaz Vladimir is still a relatively obscure 
film outside the Russian language, but with enormous potential for analysis by medievalists, in this paper, we intend 
to present possibilities for approaching the animation under some theories that dialogue with the field of 
medievalism, in particular, with the concept of "device of medievality" by Nilton Mullet and Marcelo Giacomoni. 
We realize that, based on the scriptwriters' choices, Kniaz Vladimir reinforces a specific notion of the Russian past, 
perpetuating nationalist tendencies today contested by historiography. 

 

The medieval in the construction of Ukrainian nationality: a look from the public space of the city of 
Kyiv 

Lucas Ricardo Simone, USP, Brasil 

Like many other countries in Central and Western Europe, the construction of Ukrainian national identity 
began in the 19th century, with strong resonances of an idealized understanding of the Middle Ages. In addition to 
the foreseeable attempt to detach the country from any belonging to Russia or Poland, through the valorization of 
the Cossack period, the main constitutive reference of that nationality was the Old Rus, the federation of Eastern 
Slavic tribes that had flourished around Kyiv, between the 9th and 13th centuries, of which Ukraine would, in this 
ultranationalist view, be the legitimate and sole heir. But, as is known, Ukraine would not be independent in fact 
and of law until 1991, with the dissolution of the Soviet Union. The 1990s witnessed a new reorganization of 
national identity, again strongly guided by medieval elements. The trident of the Riurikid dynasty was reintroduced, 
and the national currency, the hryvnia, made direct reference to the silver coins minted by the governors of Rus. 
Throughout this long constitutive process of Ukrainian nationality, from the 19th century to the first years of the 
21st century, the city of Kyiv, the country's capital, had its public space constantly explored (in an official but also 
unofficial way) in the sense of associating it directly to ancient Rus, with a series of monuments that referred to 
that period and that sought to establish a nexus of continuity between the present and an idealized, supposedly 
glorious past. 

 

Shan-Yu e os hunos: uma representação de orientalismo e de masculinidades hegemônicas no filme 
Mulan (1998) 

José Ivson Marques Ferreira de Lima, UFPE, Brasil 

The animated film Mulan (1998) by Walt Disney Studios is an adaptation of the anonymous Chinese poem 
The Ballad of Hua Mulan, written around the 5th-6th century CE, in the period of the Northern Wei Dynasty. The 
film was released at a time in the studio’s history that became known as the Disney Renaissance, which marked a 
return to its classic style of animation and also brought an interest in stories that escaped the Eurocentric axis of its 
previous productions, adapting stories like Aladdin (1992) and Pocahontas (1995). As in these two films, Mulan 
(1998) - despite all the efforts of Disney to make a film that would please the Chinese audience, avoiding making 
mistakes that could compromise the performance of the production - incurs a a series of Orientalist stereotypes of 
which a specific group ends up being one of the most notable examples: the Huns, who represent a threat to China's 
political stability, which has several medieval elements in its iconography. Thus, the Huns have several stereotypes 
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of the nomadic Asian people and a destructive face of masculinity. In this paper I propose to present my analysis of 
the representations of orientalisms and masculinities in the film, using as a reference the concepts of Orientalism, 
from Edward Said; Gender, from Joan Scott; Hegemonic masculinities, from Raewyn Connell and Medievalism, from 
Ute Berns and Andrew James Johnston. To this end, I will consider the Huns and their leader, Shan-Yu, to discuss 
how they are represented. 

 

 

ST 2 – ENTRE O MEDIEVAL E O MEDIEVALISMO 

 

Uma construção medieval dos Andes colonial: as pinturas dos Novíssimos 

Letícia Roberto Dos Santos, UFRJ, Brasil 

A pesquisa sobre os Novissimos nos Andes rende ao pesquisador o encontro com a categoria Medieval por 
diversas vezes na bibliografia e até nas fontes sobre o tema. Em um primeiro momento, um leitor desavisado pode 
questionar o uso desta categoria para se referir a uma região cujo contato com europeus marca o início da 
Modernidade para estes últimos. No entanto a utilização desta categoria se torna justificável se a entendermos 
como uma ferramenta de outrização, em que se estabelece uma hierarquia entre as produções artísticas realizadas 
na América Colonial e na Europa.Essa discussão não é restrita apenas ao âmbito artístico. Ao se estudar a América 
Colonial, os pesquisadores invariavelmente se deparam com a categorização deste período como medieval. Nas 
décadas de 50 a 70 do século XX o feudalismo nas Américas era um tópico de discussão entre os historiadores 
marxistas. Alguns autores defendiam a tese de um feudalismo tardio transplantado para as Américas pela Espanha 
através de suas instituições implementadas no Novo Mundo e inspiradas em instituições medievais, como a 
encomienda. Em relação ao caráter medieval da encomienda, alguns historiadores defendem que é, sim, uma 
instituição medieval, por se tratar de um bem concedido por uma autoridade superior como recompensa a um 
serviço essencialmente militar. Já outros argumentam que a encomienda não pode ser considerada feudal por não 
estar baseada na propriedade de terras e sim na exploração da mão-de obra dos povos originários. Há ainda nessa 
discussão os que defendem argutamente que antes da industrialização só há a possibilidade do regime pré-
capitalista, associando diretamente a Modernidade com o Capitalismo.  

Entende-se que o estudo de produções artísticas precisa passar inevitavelmente pelo estudo do sistema de 
artes em que esta produção está inserida. Essa questão é realmente proveitosa principalmente em se tratando de 
um estudo de uma série documental, como é o caso da pesquisa que deu origem a esta comunicação. Perceber 
então o sistema de produção vigente e as instituições que vigoravam na produção das séries a serem analisadas 
ajudam a entendê-las melhor. Se a respeito das pinturas de Novissimos produzidas nos Andes no período colonial 
há a discussão aberta se foram realizadas sob um regime feudal, não há dúvidas sobre a participação da Igreja 
Católica nesta sociedade. Pode-se dizer que a Igreja Católica, instituição de grande poder no período medieval 
europeu, foi a alma do projeto colonial, quando não a própria corporeidade deste projeto.A proposta deste 
trabalho é analisar através de pinturas dos Novissimos de igrejas coloniais andinas possíveis continuidades e 
rupturas com o ideário Medieval europeu. 
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Zellandine e Talia: os entrelaces entre os enredos literários medievais e modernos 

Evellyn Ricardo, UFPE, Brasil 

Esta comunicação pretende tratar das influências da literatura fantástica medieval nos contos produzidos 
durante a “Idade Moderna”. A discussão será construída através de uma comparação entre duas obras que 
remetem ao conto “A Bela Adormecida”. O primeiro texto é Troylus e Zellandine, pertencente ao romance 
Perceforest: The Prehistory of King Arthur's Britain, produzido por um autor desconhecido durante o século XIV. O 
segundo, Sol, Lua e Talia, está situado dentro da obra O conto dos contos, escrito por Giambattista Basile (1566-
1632). Diante disso, o problema da comunicação é: como os folcloristas modernos, especificamente o Basile, 
coletou e utilizou os relatos e escritos da cultura popular medieval na construção de suas obras no período 
moderno? A partir dessa reflexão, o objetivo desse trabalho é analisar similitudes e diferenças entre esses textos, 
partindo da premissa de que a literatura teria se difundido durante a transição desses períodos e, por isso, não teria 
havido uma ruptura completa entre os enredos literários medievais e os modernos. Para isso, este trabalho utilizará 
as concepções de circularidade cultural de Robert Darnton, e a proposta de História Comparada, segundo Jürgen 
Kocka, esperando contribuir para a discussão das periodizações que embasam os estudos do medievalismo. 

 

Recepción islámica medieval de las ciencias islámicas y griegas en la figura del “sabio musulmán”, 
recordando a Ibn Taymīyah 

Julio César Cárdenas Arenas, Islamic University of Medinah, Arábia Saudita 

Tanto la vida como la obra del polímata Ibn Taymīyah (1263-1328) recibieron una gran admiración y rechazo 
entre los sabios musulmanes de la Edad Media, y fue erigido como una figura de sabio musulmán, incluso por sus 
oponentes.La ponencia reconstruye su controvertida figura analizando los textos árabes de La compilación de las 
biografías de Sheikh al-Islām Ibn Taymīyah durante siete siglos (Al-Jāmi 'li-sīrati Shaikh al-Islām Ibn Taymīyah khilāl 
saba' qurūn) escritas entre los Siglos VIII-IX AH / XIV-XV EC.Para ello, se traducen y analizan por primera vez 
extractos de descripciones, cartas y biografías del árabe al inglés; esta colección incluye sabios famosos dentro del 
mundo musulmán hasta hoy de varias ciencias islámicas entre sus alumnos y seguidores tales como espiritualidad 
(Ibn al-Qaīym), interpretación del Corán (Ibn Kathīr), historia (al-Dhahabī), dichos proféticos (Ibn Ḥajar), polimatía 
(Ibn Rajab) y biografía (Ibn Abd al-Hādī).El análisis de los textos muestra la construcción de la identidad de un sabio 
musulmán medieval en relación con las ciencias dentro y fuera de la cultura islámica y hace una comparación 
epistemológica, filosófica y teológica entre ellas, con Ibn Taymīyah como caso de estudio: 1) Ciencias islámicas :a) 
Interpretación coránica (tafsīr) b) Dichos proféticos (ḥadīth). c) Jurisprudencia islámica (fiqh). 2) Origen 
epistemológico no islámico: a) Sectas (firaq). b) Teología heterodoxa ('ilm al-kalām). c) Filosofía (falsafah).La 
ponencia prueba cómo se construyó, desde la historiografía medieval, la figura de Ibn Taymīyah como modelo a 
seguir por los sabios musulmanes y presenta una reconstrucción historiográfica comparativa de su memoria 
colectiva como sujeto histórico en su relación con diversas ciencias y epistemologías islámicas y no islámicas. 
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Giotto de Bondone: temporalizações e rompimento de coetaneidade em torno de sua posição como 
divisor de águas na História da Arte 

Mayara Fernanda Silva dos Santos, UFRRJ, Brasil 

Gênio, maravilhoso, engenhoso, extraordinário, célebre pintor, adjetivos como estes não faltam às 
biografias do pintor florentino Giotto de Bondone. Pela tradição da História da Arte, Giotto é um divisor de águas, 
que representou o ponto de virada no tempo e na produção dita artística, no século XIV, um marco entre o antigo 
e o moderno, aquele que trouxe luz às trevas, o precursor do Renascimento italiano nas artes visuais. Esse lugar 
ocupado por ele na História, assim como o que chamamos de períodos históricos, não são acontecimentos naturais, 
mas frutos de um processo de construções. Nesse sentido, nos baseamos na teoria do medievalismo, pois 
consideramos que a temporalização construída em Giotto está ligada as temporalizações criadas torno do 
Renascimento e da Idade Média. O pintor Giotto e o lugar que ele ocupa de marco que traz luz às artes, nos 
possibilita pensar como o medievo foi temporalizado, desde o século XIV, pelos ditos humanistas italianos, como 
um período de trevas.  

Nos aproximamos da proposta teórica da autora Nadia Altschul acerca das temporalizações e coetaneidade, 
O conceito Idade Média tem suas bases em Petrarca e nos humanistas italianos, medium tempus ou media 
tempora, diz respeito a uma época intermediária que estava encoberta por uma neblina que fora dissipada por 
uma nova época. É neste mesmo contexto que Giotto é escolhido como um marco do novo. Para Petrarca, Giotto 
“tinha feito reviver a morta e ‘enterrada’ arte da pintura. Boccaccio coloca que Giotto traz de novo a luz que teria 
ficado obscurecida ao longo do medievo, fazendo a arte renascer. Villani afirma que Giotto trouxe de volta a 
dignidade da pintura. Ghiberti abre o Segundo Comentário apresentando que o momento de declínio das artes na 
Itália sido, com o imperador Constantino e o papa Silvestre. A ascensão do cristianismo levou a destruição de todos 
os símbolos considerados de idolatria. É Giotto, segundo Ghiberti, que faz a arte reviver. A visão de Giotto como 
início do novo ultrapassa os séculos XIV-XVI, está presente em Jacob Burckhardt no século XIX, em Panofsky no 
século XX, em Luciano Bellosi que faleceu no início do século XXI.  

Entendemos que Giotto não só foi temporalizado, mas, em muitos casos, sua coetaneidade foi rompida, ao 
colocá-lo como o portador de uma nova luz em meio às trevas. Nesse sentido, temporalizar Giotto negando a sua 
coetaneidade, é fruto de um processo de escolhas sobre o passado que produzem hierarquizações. Desta forma, 
dizer que Giotto traz a arte para o moderno, ou que traz luz à pintura, é temporalizar tudo o que havia antes como 
trevas. Refletir sobre as temporalizações criadas em torno do pintor é negar a naturalização deste lugar, bem como 
pensar nas hierarquizações, seja de períodos ou de termos históricos. A escolha do pintor, como o marco de virada 
entre o velho e o novo, ainda no século XIV, não é neutra. É uma escolha fruto de um complexo jogo social, no qual 
estão imbricados interesses políticos, econômicos, culturais. 

 

¿Renacimientos en la Edad Media? ¿Renacimiento de la Edad Media? Ampliando perspectivas en la 
comprensión del periodo medieval 

Amelia Rosa Herrera Lavanchy, Universidat de La Serena, Chile 

Desde la segunda mitad del siglo XX se ha venido escribiendo sobre la visión distorsionada cargada de 
prejuicios por el desconocimiento de los siglos medievales, valga como referencias los textos “Para acabar con la 
Edad Media” (R. Pernoud, 1977) y “La idea de Edad Media: entre el sentido común y la práctica historiográfica” (G. 
Sergi, 1998), pero este proceso de desmitificación no ha permeado al conocimiento general difundido por ejemplo 
en el lenguaje periodístico. Por otro lado, se ha abordado desde las mentalidades el estudio del imaginario 
medieval, insertándonos en un mundo rico en leyendas que han sido recibidas y transformadas a lo largo de siglos 
(J. Le Goff, 2010), reconociendo algunos aspectos que nutren la idea de Edad Media fantástica que tienen los 
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escolares. A lo que se suma un nuevo interés por temáticas medievales, considerado el medievalismo como la 
seducción por lo extraño, de algún modo se transforma en la alteridad para las sociedades modernas; a la vez que 
también se presenta como una “vuelta a la naturaleza” en consonancia con la búsqueda de un mundo anti 
industrial, tal como los prerrafaelitas lo plantearon en el siglo XIX. Por eso al abordar la enseñanza de los siglos 
medievales se tiende a encontrar dos polos opuestos: por un lado una mirada que tiende a ser negativa, que 
responde a una percepción oscura y estática del período; por otro lado, una mirada que se relaciona con aspectos 
fantásticos y asombrosos, con sus orígenes en la visión romántica, alimentada por novelas, películas y, actualmente, 
video juegos. Volver a conectar desde sus permanencias del pasado y reconociendo constantes históricas presentes 
en las realidades del siglo XXI puede servir para dar carne a la fantasmagórica Edad Media, hilvanar una conexión 
desde el pasado clásico, y observar los fundamentos medievales y las continuidades presentes en el Gran 
Renacimiento (J. Burckhardt, 1860), puede hacer valorar en sí mismo estos tiempos no viéndolos como un suspenso 
en el devenir de la historia, sino como un tiempo en sí mismo, en que confluyen tanto la decadencia como el 
cimiento, no siendo sólo uno u otro.  

El peso de la visión de E. Gibbon continúa presente, y aunque a inicios del siglo XX desde la historia del arte 
(Riegl) y de las letras (Auerbach), se ha presentado la novedad que tienen las expresiones medievales, en la cultura 
común sigue existiendo la incomprensión de tachar de un periodo oscuro e infantil. Hace casi un siglo también que 
se ha venido abordando el estudio de la Edad Media a partir de los llamados renacimientos medievales (W. 
Treadgold, 1984), siendo el más conocido, y el primero en ser identificado con este nombre, aquel del siglo XII (Ch. 
Homer Haskins, 1927), y ampliamente se ha destacado la importancia cultural del periodo carolingio (R. McKitterick, 
1994), pero esto no ha logrado quitar la visión parcializada de una periodización en edades históricas 
compartimentadas (Le Goff, 2014). Se plantea que dimensionar el periodo medieval, o los periodos medievales, en 
su conexión temporal tanto con la tardo antigüedad como con la temprana modernidad, permitiría de algún modo 
darle un sentido histórico al medioevo, el cual ha quedado para gran parte de la población como un territorio 
desconocido, y por lo mismo, más vulnerable a llenar de mitos e historias sin fundamento alguno. Se busca 
considerar en la enseñanza escolar la posibilidad de conjugar estas miradas contrapuestas que de otro modo 
tienden a transformar en no lugar a un periodo histórico aún ignoto para gran parte de la población, pues más allá 
de datos curiosos descontextualizados y cargados de una pátina legendaria, la ignorancia deja abierta la posibilidad 
para reinterpretaciones falsas y apropiaciones distorsionadas de la Edad Media. 

 

 

ST 3 – MEDIEVALISMO E CONSERVADORISMO 

 

The New New Knighthood? The Knights Templars in Memes and Manifestos 

Brian Egede-Pedersen, Nykøbing Katedralskole, Dinamarca 

On 22 July 2011, Anders Behring Breivik committed possibly the worst attacks on civilians in the history of 
Norway. Shortly before the attacks, Breivik uploaded his manifest, called 2083 A European Declaration online. With 
a red cross on a white background emblazoned on its front page accompanied by the words “De Laude Novae 
Militae Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici,” the references to the Knights Templar and a 
romanticized view on the Middle Ages in this manifest are numerous. However, why did Breivik choose to focus 
heavily on the Templars amongst his sometimes obscure references to extreme right-wing conspiracies? Through 
an analysis of the Templars as a site of memory, it is my conclusion that Breivik managed to combine two ideas of 
the Templars often found in and cemented by popular culture: The secret society and the ultimate Christian knight, 
both of which supported the way he attempted to portray himself to the world. In the years since 2011, political 
images of Templar-like characters and #DeusVult memes have spread online from satire and the extreme right wing 
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towards the mainstream and real-life riots and protests, leaving us with the question: Are we witnessing the origin 
of a “new New Knighthood,” or are they simply conjuring up images intended to scare and provoke? Which part do 
historians and other academics have to play in the often political battlefield that is the memory and representation 
of the Templars and the Middle Ages in general? This is even more important from a general medievalist 
perspective, since another recent far-right trend online is the yearning for a pre-race and pre-feminist idea of what 
the Middle Ages were, much in the same vein as 2083 a European Declaration of Independence. 

 

"Today Barbarossa is not a person, but it is a State (...) And the new Alberto da Giussano is me" - The 
Italian Lega Nord and the praxis of political Neomedievalism in action 

Vinícius Dreger, UNIMONTES, Brasil 

The quote in the title comes from a speech by Umberto Bossi, creator of Lega Nord and its leader between 
1984 and 2012. He founded in 1984, with the name of Lega Lombarda, a right-wing party dedicated to the 
construction of a neomedievalist and ethno-regional identity, through resignification of medieval elements (such 
as the party nomenclature, the uses of the Oath of Pontida, the Carroccio, the Battle of Legnano and Alberto da 
Giussano) that had been widely used by Italian nationalism since the 19th century. The Lega resignified them, 
transforming them from elements of national unity (as interpreted in the 19th century) into elements of an 
ethnoregional identity. Lega’s most important symbol is the elusive figure of Alberto da Giussano, a historical 
character of unlikely existence, but widely celebrated by the nationalism of the Risorgimento, which culminated 
with the 1900 inauguration of Legnano’s warrior monument, adopted as the Lega’s main pictorial representation, 
presented, as example, in their logo. In this communication, we intend to discuss how these medieval elements, 
linked to the history of the Lombard medieval communes, were reinterpreted in the service of a contemporary 
ideology that has nothing to do with this historical past, especially its proposal for a new North Italian nation, 
Padania. 

 

The Templar Battalion: Rio's military police shock troopers and their medieval mise-en-scène 

Luiz Felipe Anchieta Guerra, UFMG,  Brasil 

The Military Police of the State of Rio de Janeiro has, within its ranks, the so-called “templar-battalion”. 
Connected to a preparatory course named “Operações de Choque Castelo” those shock troopers often refer to 
themselves as knights and call their vehicles paladins. These examples are but the iceberg's tip in terms of the 
medieval mise-en-scène mobilized by this unit. The first line of questioning this brings is: for how long this has been 
the case? Are those recent or older traditions? And how do they compare to other similar military police units from 
other cities/states? But perhaps, more important is the question of why they chose Templars specifically?  

This paper aims to address these questions with investigative work, trying to make sense of them in the 
light of recent scholarship in the field of Political Medievalism, such as Daniel Wollenberg’s Medieval Imagery in 
Today’s Politics and Carlile Lanzieri’s Cavaleiros de Cola e Papel. However, it is crucial to distinguish here that while 
the aforementioned works focus on fringe culture and other usually independent groups, here we are dealing with 
a branch of the public administration itself, which is, at least on face value, officially endorsed by the state itself. 
This invites us to discuss the Templar Knight figure itself and its uses today, seeing how it has become not only a 
symbol but also a meme of the conservative movement. Are these correlations linked in anyways to the historical 
Templar Order? Or are they the product of a contemporary construct originated from a romantic tradition of 
“templar imagery”, similar to what Peter Partner proposes? Assuming the latter, do these representations even 
care for their so-called historicity or accuracy? And if they don’t, could we talk about political Neomedievalism 
(making use of Robinson & Clement’s original proposal for media studies)? And finally, what is the role and 
responsibility of us historians and other scholars facing said representations? 
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ST 4 – MEDIEVALISMOS & RELIGIÃO 

 

A Idade Média na formação teológica pentecostal brasileira 

Thamires Chagas D' Alcântara, UFRRJ, Brasil 

A Reforma Protestante, mediante a metanarrativa da História moderna é colocada como religião da 
modernidade, nascida na cultura humanista e desenvolvida ao longo dos séculos sob a égide da contraposição entre 
Idade Moderna e Idade Média. Isto é, Idade Média do catolicismo e Idade Moderna da reforma. Não é difícil 
imaginar que tal metanarrativa – permeie o pensamento e as pesquisas sobre protestantismo no Brasil, utilizando 
sempre essa dicotomia – medieval/católico contra moderno/protestante. As pesquisas sobre o Protestantismo 
devem considerar outros protestantismos que, por sua vez, devem ser repensados como grupos autônomos que 
não se julgam fazer parte desse protestantismo, como é o caso de algumas denominações pentecostais e 
neopentecostais. Ao deslocar essas igrejas da grande narrativa e das dicotomias geradas por esta, percebemos que 
alguns líderes dessas igrejas, que conseguimos analisar, e alguns pensadores cristãos pentecostais, buscam suas 
raízes fora da cronologia da Reforma. Alguns, como Francisco Rolim, Eddie Hyatt e César Moisés Carvalho, traçaram 
uma genealogia das igrejas carismáticas desde a Idade Média. Francisco Rolim atribui o carisma aos anúncios de 
chegada do Espírito Santo feitas por Joaquim de Fiori, um abade cisterciense, filósofo místico e defensor do advento 
do Espírito Santo, no século XIII. Eddie Hyatt concebe, o movimento carismático, de forma diferente de Rolim, 
embora os dois atribuam o advento desse movimento à Idade Média, Hyatt cria uma genealogia que se inicia no 
século VI, passando pela expressão máxima e genuína com Francisco de Assis. César Moisés de Carvalho ao 
esclarecer as características das suas subdivisões (Baixa, Alta, Tardia) aponta que a Idade Média não teve um 
período de trevas até a chegada da inquisição, que tentou eliminar a diversidade de experiências religiosas que não 
faziam parte da ortodoxia da Igreja. Por fim, declara que o pentecostalismo ressacralizou a realidade deixada a 
partir do Calvinismo e reconstrói uma imagem de tolerância da Idade Média. Destarte, esses pensadores de um 
cristianismo pentecostal compartilham uma profunda crítica ao paradigma científico iluminista, à teologia 
reformada liberal calvinista e uma busca por legitimação dos movimentos carismáticos contemporâneos nas 
expressões religiosas da Idade Média. Há, portanto, uma valorização da cultura religiosa medieval por setores 
intelectuais que buscam organizar uma teologia pentecostal. 

 

Pius XI (1922-1939) and the “acts of the council of Ephesus” 

Robson Murilo Grando Della Torre, UNIMONTES, Brasil 

Eduard Schwartz, in his multiple-volume edition of the Acts of the Ecumenical Councils, made repeated 
thanks to certain characters from the Roman Curia who helped him in his editorial work. Of these, cardinals Franz 
Ehrle (1845-1934) and Giovanni Mercati (1866-1957) stand out, who were librarians at the Vatican Library who 
facilitated access to numerous manuscripts. However, in these acknowledgments, stands out the mentions to 
Ambrogio Ratti, elevated to the pontifical purple in 1922 and who, between 1925 and 1928, would have financed 
the edition of the Acts in a way that even German scientific societies could not do. It is astonishing that the edition 
of the Acts had no prior confessional character - Schwartz was not even a Catholic - having been designed along the 
lines of the great German documental editions of the turn of the 20th century. However, the deleterious effects of 
World War I almost lost everything, and Schwartz notes more than once that the project would have been 
impossible without papal funding. Certainly, Pius XI's assistance in this endeavor was related to a change in attitude 
in the Curia towards independent intellectual work, reversing the critical posture that had been taken in this respect 
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during the said modernist controversy that broke out in the pontificate of Pius X (1903 -1914), but it also seems to 
be aligned with a political and theological repositioning of the papacy in the 1920-1930s. In this paper, I seek to 
discuss not only the context of the papal financing of Schwartz's edition, but the use made of this edition by Pius XI 
in some of his documents written in the 1930s, seeking to understand, in this way, the value, both symbolic, 
theological and political, which was attributed to it by Pius XI. 

 

Idade Média e santidade medieval nos Arautos do Evangelho 

João Guilherme Lisbôa Rangel, UFRRJ, Brasil 

Por meio da teoria do medievalism, o presente trabalho analisa a Associação Religiosa de Fiéis de Direito 
Pontifício Arautos do Evangelho. Inseridos no campo conservador da Igreja Católica, tal grupo tem sua história 
atrelada ao movimento Tradição, Família e Propriedade (TFP) iniciado na década de 1960. Contudo, ao contrário 
da TFP, os Arautos mantêm uma relação mais próxima ao Vaticano, além de recuperarem e produzirem uma 
memória e uma simbologia medievais por meio da monumentalidade de suas construções neogóticas em Cotia no 
interior de São Paulo. Dentre a sua produção memorialista, destacamos o uso de santos medievais que aparecem 
como seus guardiões e fundadores. Desta forma, nosso trabalho concentrará a análise nessa apropriação e 
construção da Idade Média por intermédio da santidade realizada pela referida Associação. Especificamente, 
analisaremos os seguintes santos: Raimoundo de Peñaford e Joana d’Arc. 

 

The Serpent Allegory in Medieval Religious Art 

Priyanka Das, Institution Presidency University, India 

The paper intends to unfold the religious connotations associated with depicting serpents in medieval 
religious art focussing upon the contrast in association between Christianity and Hinduism— the former intends to 
connect and amplify the cultural notions by illustrating it as a poisonous and murderous creature while the latter 
serves illustrations depicting the serpent as the saviour. Understanding that the West and the East are distinct in 
their medievalism, the study would encompass the period between circa 500 CE to circa 1800 CE to analyse the 
diffusion and adoption of medievalist connotations into structural perceptions of people across the ages. In order 
to arrive at the connotations the paper would examine the formative backgrounds of each religion to understand 
the reasons that caused the demonization or deification of the serpent in the form and body of woman. The 
backgrounds would be largely composed of myths, regional conflicts and practices in order to determine the 
underlying psychological, religious or political factors associated with the depictions. It attempts to further examine 
the association of women with serpents and mythical narratives that reinforce it being instrumental in formation 
of collective perceptions that identify the female body as toxic and marginalizes them. Furthermore, it discusses 
the function of medieval pictorial depiction in formulating these associations and the psychological reception that 
it entailed on part of the observers of these paintings thereby exerting focus upon analysing the medium used to 
disseminate cultural and traditional associations. It would attempt to trace a thorough order in terms of contrasting 
diffusion of medievalist notions surrounding serpents and their feminine embodiment related to demonic or divine 
connotations across the ages. 

 

ST 5 – JOGOS & MÍDIAS DIGITAIS 

 

La estética neogótica en el videojuego. Persistencias e innovaciones 

Javier Castiñeiras López, Centro Ramón Piñeiro, Espanha 
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Los medios culturales de masas contemporáneos se han inspirado constantemente en la Edad Media en su 
calidad de supuesto periodo oscuro, pero también, por su capacidad para la evasión evocadora. A este fenómeno 
no es ajena la industria cultural del videojuego que, partiendo de ciertos conceptos establecidos previamente por 
la literatura, el cine o el cómic, se ha acercado a la época medieval desde los orígenes del medio en la década de 
los 70 hasta la actualidad. En este diálogo con el pasado existe una doble vía de acercamiento. De una parte, se 
tiende a una recreación historicista fidedigna en la que los hechos, los personajes y los espacios recreados buscan 
(pero no siempre consiguen) la mayor veracidad. Desde este punto de vista se desarrollan los denominados juegos 
históricos y a través de ellos el usuario/jugador vive y participa de la Historia y sus paisajes monumentales. De la 
otra, el Medievo decimonónico y sus tópicos (y también sus prejuicios) se imponen y los lugares comunes 
configuran imaginarios medievalizantes, pero no históricos, especialmente adecuados para narraciones oníricas o 
vinculadas con el género de terror. En la construcción de ambas visiones de lo medieval desempeña un papel 
fundamental la arquitectura, en cuanto marco físico esencial para la identificación histórica y el desarrollo de 
narrativas. Dentro de las diversas reproducciones arquitectónicas de origen medieval en el videojuego es la estética 
gótica y fundamentalmente la neogótica, la que atraviesa las fronteras entre uno y otro modo de concebir la Edad 
Media. Así, la arquitectura neogótica ocupa una posición preponderante en la elaboración de los videojuegos 
históricos Assassin´s Creed Unity y Assassin´s Creed Syndicate, en los que la aguja de Notre Dame de Paris de Viollet-
le-Duc (1859) o el Palacio de Westminster de Charles Barry y Augustus Pugin (1876) destacan en el paisaje de la 
Londres victoriana y la París revolucionaria respectivamente. La participación de la estética neogótica en los 
videojuegos no se reduce a la plasmación pormenorizada de arquitecturas reales, siendo incluso este lenguaje 
edilicio mucho más común en videojuegos no históricos en los que se participa de un imaginario neomedieval por 
medio de la creación de arquitecturas utópicas. En este ámbito es donde el videojuego se ha mostrado más creativo 
y ha propuesto edificios y planteamientos urbanísticos gotizantes de calado en sagas como Castlevania o Dark Souls, 
heredados en gran medida de las visiones de este tipo de arquitecturas en la novela gótica o el cine expresionista.En 
la presente contribución se propone un repaso por ambas maneras de concebir la arquitectura medieval en el 
videojuego, a través de sus principales ejemplos, de modo que se pueda valorar no solo el peso de la Historia 
Medieval en el sector, sino también la importancia y vigencia de los modelos estéticos de la Historia del Arte 
Medieval en estos nuevos medios de producción audiovisual. Videojuegos, historia y arte medieval abren así una 
senda de investigación y pedagogía histórica novedosa en desarrollo y de plena vigencia. 

 

Del pergamino al mapa interactivo, o cómo las tecnologías facilitan el estudio de la Edad Media 

Mariña Bermúdez Beloso, Universidade de Santiago de Compostela, Espanha 

En las últimas décadas, de forma clara desde inicios del siglo XXI y en especial en los últimos años, hemos 
asistido a la introducción y difusión de las herramientas englobadas en las llamadas tecnologías de la información 
y la comunicación o TIC (ICT por sus siglas en inglés). Inicialmente vistas como algo excepcional, poco accesibles por 
la complejidad de su uso y el coste económico, con los años fueron mejorando en prestaciones y rebajando costes 
hasta convertirse en imprescindibles para buena parte de las investigaciones que en la actualidad se llevan a cabo 
sobre el período medieval. De entre las distintas aplicaciones de las que disponemos me gustaría analizar en esta 
comunicación dos de ellas: las bases de datos y los Sistemas de Información Geográfica (SIG, o GIS por sus siglas en 
inglés).Las bases de datos son herramientas que nos permiten gestionar grandes volúmenes de información, por 
ejemplo imágenes, de gran utilidad para la historia del arte, o documentación medieval. En la Península Ibérica 
disponemos en la actualidad de varias bases de datos que nos permiten realizar búsquedas sobre un gran volumen 
de documentos medievales en latín: CODOLGA, CODOLCAT, CODOLVAL, CODOLLEG y CODOLPOR, las cuatro 
primeras agrupadas en CODOLHisp; hay también corpus semejantes para otras lenguas, como el CGPA dedicado al 
corpus gallego-portugués antiguo. Las posibilidades que estas herramientas ofrecen para la investigación son 
enormes, ya que permiten la consulta dirigida en miles de documentos, como se ilustrará con varios ejemplos 
prácticos. El segundo elemento es el relacionado con los SIG y su aplicabilidad a la historia medieval. Aunque se 
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empezaron utilizando en estudios de tipo arqueológico, y es este el campo en el que goza de una mayor difusión 
en lo que al estudio de la historia se refiere, los SIG ofrecen enormes posibilidades no solo para la Historia, sino 
también para la Filología y la Historia del Arte. La elaboración de mapas en los que reflejar la información de tipo 
geográfico, como la localización de los lugares por los que pasa una ruta de peregrinación, por ejemplo, se ha vuelto 
más accesible gracias a herramientas que no requieren de gran formación como Google Maps. Más allá de las 
aplicaciones más conocidas, los programas especializados como QGIS permiten llevar a cabo representaciones más 
complejas, como mapas en 3D o diversos cálculos (de superficie, de visibilidad, etc.). Hay, además, la posibilidad de 
conectar los dos elementos mencionados: bases de datos y SIG, con lenguajes como SQL y complementos 
específicos para SIG, por ejemplo la base de datos de código abierto PostgreSQL y el complemento PostGIS. La 
comunicación propuesta no pretende entrar en consideraciones teóricas sobre el funcionamiento de las distintas 
herramientas, sino mostrar de forma práctica cómo pueden ser utilizadas para la investigación histórica para, como 
indica el título, dar traslado al contenido de un pergamino medieval a una base de datos o a un mapa interactivo. 

 

Presente ou passado heterogêneo(?): discussões sobre manifestações identitárias em Kingdom Come: 
Deliverance 

Diego Neivor Perondi Meotti, UFFS, Brasil 

Este trabalho teve como enfoque analisar manifestações de identidades políticas e sociais em discussões 
em torno do jogo eletrônico Kingdom Come: Deliverance (2018). O jogo em questão tornou-se palco de discussões 
não somente sobre a autenticidade do passado nele representado, mas também devido aos posicionamentos do 
desenvolvedor chefe em redes sociais durante o período de desenvolvimento do jogo, servindo de estímulo para 
diferentes discussões identitárias que transcenderam o jogo. Outros documentos analisados foram postagens do 
desenvolvedor chefe, na rede social Twitter, entre os anos de 2015 e 2018, bem como debates entre jogadores em 
comentários numa análise crítica sobre o mesmo. Procuramos analisar como uma identidade política e nacional 
pode se manifestar na narrativa principal de um documento voltado para o entretenimento, analisando trechos em 
conjunto com os posicionamentos publicados por um dos desenvolvedores. Para um aporte teórico foi utilizado o 
diálogo interdisciplinar entre pesquisadores de diferentes áreas, como História, Antropologia e desenvolvimento 
de jogos. Nossa hipótese parte percepção de que as discussões presentes nestes espaços digitais são a continuidade 
do fenômeno que teve início na década de 1960, mencionado por Stuart Hall, como crise das identidades. Tal 
fenômeno se apresenta não somente em como os sujeitos observam o presente, mas também o passado. 
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Um ícone feminino trazido da Idade Média: Urraca i (1081-1126) e algumas de suas representações 
nas redes sociais 

Luísa Vilas Boas dos Santos, UFS, Brasil 

As representações de figuras femininas em universos fictícios que remontam o período medieval aos 
poucos estão se modificando. O arquétipo de donzela que precisa ser salva passou a ser substituído por figuras 
fortes, independentes e até cruéis, assumindo posições de protagonismos em series, filmes e livros 
contemporâneos. Com a imagem de uma rainha medieval forte em mente a procura pelas figuras reais que 
inspiraram essas personagens fictícias cresce na internet, sendo cada vez mais comum a criação de "Instagrans", 
blogs e canais no "Youtube" que se especializam em apresentar a biografia dessas figuras históricas. A rainha 
leonesa-castelhana Urraca I (1081-1126), se insere em uma dessas figuras medievais que é apresentada nas mídias 
sociais como um símbolo real de resistência a sociedade patriarcal medieval, geralmente homenageada no Dia das 
Mulheres (uma vez que morreu no dia 8 de março de 1126) a rainha é apresentada como alguém que lutou para 
governar e também como um exemplo de mulher que sofreu maus-tratos em seu casamento com Alfonso I (1073-
1134) de Aragão e resistiu. Suas representações exaltando sua força também são rebatidas em comentários que 
declaram que representar a rainha como um símbolo de resistência é um “delírio da ideologia de gênero”. Com 
base nesses comentários e no debate que envolve a representação da rainha atualmente, o intuito dessa 
comunicação é apresentar os estudos iniciais da análise dessa imagem sobre rainha criada nas mídias sociais 
buscando entender a que tipos de movimentos e contramovimentos sua figura está servindo atualmente. 

 

A escola “Redditiana” de crítica de arte: memes e arte medieval em uma comunidade online 

Yara Fernanda Chimite, Universidade Feevale, Brasil 

Este trabalho investiga as discussões sobre arte medieval em uma comunidade online dedicada ao 
compartilhamento de memes criados a partir de obras de arte históricas. Com uma abordagem embasada na Micro-
História, foi realizada uma análise detalhada dos comentários na comunidade r/trippinthroughtime, dentro da rede 
social Reddit. O subreddit não limita as postagens – que podem ser feitas por qualquer dos seus mais de 4 milhões 
de membros – a um único período histórico, mas acolhe memes que utilizem de qualquer imagem de natureza 
histórica. O corpus da pesquisa consiste em 121 postagens realizadas em um período de dois anos, entre 1º de 
maio de 2017 e 30 de abril de 2019. Foram selecionadas apenas aquelas com obras de arte, sejam iluminuras, 
pinturas ou outras formas artísticas, produzidas originalmente entre 500 e 1600 d.C. O objetivo é observar as 
conversações desencadeadas pelos memes, explorando as avaliações que os membros da comunidade fazem das 
imagens, tanto em seus aspectos simbólicos quanto técnicos. O estudo mostra que a opinião predominante é de 
que a arte medieval era de baixa qualidade e limitada a ilustrações religiosas. Foi possível localizar, no entanto, 
diversas discussões relativizando conceitos do senso comum, debatendo a variedade de temas que aparecem na 
arte do período, questionando o propósito da arte no medievo em relação à arte nos dias de hoje, além de muitas 
tentativas criativas de interpretar símbolos desconhecidos e localizar as obras originais para compreender seus 
contextos. 

 

  



23 
 

 

ST 6 – TEORIA, ENSINO E MEDIEVALISMO 

 

Theoretical medievalism and pre-modern condition at Jack Goody´s critique of eurocentrism in The 
theft of history (2006) and Renaissance: the one or the many? (2010) 

Bruno Uchoa Borgongino, UFPE, Brasil 

In a book published in 2005, Bruce Holsinger undertook the archaeological analysis of the use of 
medievalism by the French intellectual avant-garde of 1960 in the formulation of his own theories. Two concepts 
stood out in Holsinger's study. The first was theoretical medievalism, referring to the appropriation of approaches 
and attitudes towards the medieval by the theorists of the second half of the 20th century. The other was the pre-
modern condition, which concerns the articulation of medievalisms for elaborations on the Middle Ages and their 
legacy that would base the reflections of French postmodernism. Here, I adopt the perspective that medievalisms 
were also handled by recent critics of colonialism and Eurocentric epistemes to support their positions. The present 
work aims to analyze theoretical medievalism and evaluate the pre-modern condition in two books by British 
anthropologist Jack Goody (1919 - 2015): The theft of history (2006) and Renaissance: the one or many? (2010), 
both dedicated to the historical-critical exercise of Eurocentrism. 

 

Global Medievalism and the Contest of Space 

Angela Jane Weisl, Seton Hall University, EUA 
Robert Squillace, New York university, EUA 

Artistic forms (like the novel and the self-portrait) were carried around the world by European colonization, 
then repurposed in colonized and post-colonial nations to challenge Europe’s artistic hegemony, thus forging a 
global (if not always equal) conversation.  Medievalism itself constitutes such a form; colonizers created 
medievalized spaces abroad much as they did at home, to which the former colonies continue to respond.  Our 
paper, the third in a series of conference papers on global medievalism that will form the core of a critical anthology, 
will explore the response to European medievalism in contemporary South Asia and the African diaspora.  It begins 
with an analysis of the Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai, a Gothic revival railway station completed under 
the Raj in 1888 (much in the style of its inspiration, St. Pancras in London, which opened 20 years earlier), nominated 
by the government of India to the UNESCO World Heritage list, on which it was inscribed in 2004.  Rather pointedly, 
the nomination dossier prepared by Indian cultural authorities stresses the reclamation of the space by labelling it 
the “Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus).”  The parenthetical both challenges and confirms 
the continuing presence of the medievalized spaces of Empire in India; we will explore the attitudes toward the 
values of European medievalism that guided the nomination, which declares that the terminus “became the symbol 
of Bombay as the ‘Gothic City,’” while also stressing its similarity “to traditional Indian palace architecture,” thus 
positioning the South Asian and European middle ages as part of a contemporary global interchange. 

Conversely, Marlon James uses the tropes of medievalism to access a space devoid of European influence 
in the first volume of his proposed Dark Star Trilogy, Black Lion, Red Wolf (2019).  After winning the 2015 Mann 
Booker for his novel A History of Seven Killings, James declared “I’m going to geek the fuck out and write the African 
Game of Thrones.”  Although he has recently backed off this statement, the novel essentially uses medievalism--
the particular form of re-creation of the past made most popularly famous in sweeping epics like The Lord of the 
Rings and Game of Thrones, to construct a past Africa devoid of colonial influence--which might be defined as 
whiteness, industrialization, patriarchy, gender conformity, sexual normativity, and linear narrative, inverting the 
monolithic Africa constructed by Western colonists. The novel draws on African stories and mythologies, languages, 
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and geography in the same ways that medievalist narratives draw on Celtic or Viking or Arthurian lore.  This Afro-
past might thus be seen as the narrative ancestor of Afro-futurism, as represented in the Marvel Cinematic 
Universe’s Black Panther, in which the highly sophisticated country of Wakanda develops completely separate from 
the colonial spaces of African history, embodying similar historical rituals and narratives to what James creates in 
its connection to its own past.  The cloaking device that hides the capital city of Wakanda leaves visible only what 
the West believes Africa to be--impoverished, “primitive,” subsistence farms.  Conflict arises over whether 
Wakanda should remain hidden and isolated or whether, as its ostensible villain Killmonger suggests, its technology 
should be shared with Africans throughout the diaspora to allow them to rise up against Western oppression.  That 
Killmonger steals a Wakandan artifact from the British Museum becomes an image of potential colonialist 
appropriation (and ironically, the appearance of Wakanda on the list of the United States Department of Agriculture 
website as a free trade partner in late 2019 underscores this potential) and the need to fight against it--although 
ultimately Black Panther chooses a diplomatic and socially conscious way to share Wakandan resources rather than 
a revolutionary one.  The appearance of T’Challa, the Dora Milaje, and Shuri at the final battle of Avengers: Endgame 
suggests that Wakanda has chosen a fully participatory option in the fight to save the Universe.  That Wakanda’s is 
the only army to appear in the final battle against Thanos emphasizes its place as a futuristic civilization advanced 
beyond the world’s contemporary Northern hegemons. 

These latter examples demonstrate a global use of Medievalism that interestingly undoes its ties to a larger 
western colonialist project, instead optimizing the tropes of medievalism’s contesting of space as a methodology 
to create a past devoid of colonialist interest, a past that reaches back beyond the intrusion of the West while 
maintaining the same epic sweep. On a global stage, medievalism becomes, not a tool of the colonialist oppressor, 
but a weapon in its opposition. 

 

Toward a Place-Based Medievalism: Medievalism, Indigeneity, Pedagogy 

Dan Kline, University of Alaska Anchorage, EUA 

This presentation discussed initial work into what a North Pacific Medievalism might look like that 
incorporates in decolonizing methodologies, highlights indigenous ways of knowing, and remains centered in 
pedagogy and the student experience. The initial presentation will open into a discussion of how we might 
collectively consider doing premodern studies differently and what that might look like personally and 
institutionally. 

Rather than presenting an "indigenous reading" or "indigenizing reading" of a Chaucerian text (a couple of 
obvious examples that I'll mention), I want to move toward a North Pacific medievalism that is centered in or begins 
in the classroom - in pedagogy and praxis -  before moving too quickly into the formal consideration theoretical 
concerns. While taking into account, critical indigenous studies, decolonizing methodologies, and Alaska Native 
studies, I will describe an approach I have taken in an upper-level literary theory course - that I will be taking in an 
upcoming Chaucer course - that brings Alaska Native and other indigenous texts into conversation with literary 
theoretical texts and allows the indigenous texts (and student experience) to speak to different Western 
formulations and concerns. So, rather than bringing a critical theory to a Chaucerian text (which, I will suggest is a 
form of colonialism reinscribed), I will discuss how indigenous texts and experience can open up Western texts in 
different, exciting, and unexpected way. 
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The Teaching and Reception of British Medieval History in Guyana’s Schools during the 1940s and 
1950s 

Stepehen Basdeo, Richmond: the Americam International University, Inglaterra 

The origins of British imperialism date from the late medieval period. The subsequent rise of the English, 
and after 1707, British Empire is a well-told tale and in 1814 the British established direct rule over Guiana, having 
conquered the territory from the Dutch Empire. Afterwards the colony was renamed British Guiana. The British 
immediately set about establishing a school system. Predominantly run by missionaries in the nineteenth century, 
the Guyanese school system was, in the twentieth century, administrated directly from London. London-based 
education authorities devised the syllabus for Guyanese school children and this included the teaching of British 
Medieval History. My paper examines the teaching and reception of British medieval history in Guyana. It takes an 
interdisciplinary approach by conducting textual analysis of Guyanese school textbooks to determine precisely what 
aspects of British medieval history were taught, which included events such as the Norman Conquest (1066), King 
Stephen’s reign, as well as medieval folk talks such as Dick Whittington, Robin Hood, and Old King Cole.The 
proposed paper then analyses the reception of British medieval history in the lives of two Guyanese men. Oral 
history testimony from my father, Joseph Basdeo—born in British Guiana in the 1940s—is analysed and the 
testimony reveals that, for him, the teaching of British medieval history was irrelevant and/or alien. In addition, the 
Guyanese poet John Agard’s poem ‘Checking Out Me History’— which was written in the early 2000s and is a 
‘poetic’ recollection of his school days in the 1950s under British rule—is also analysed which provides a counter to 
Joseph Basdeo’s oral testimony. Agard felt that his education in British medieval history significantly diluted his 
identity and sense of self. The seemingly harmless aspects of British medieval history taught in Guyanese schools 
was, in Agard’s eyes—and to a lesser extent in Joseph Basdeo’s—part of the structure of imperial oppression. 

 

 

ST 7 – MEDIEVALISMO: PERMANÊNCIAS OU APROPRIAÇÕES 

 

Carlos Magno na cidade dos Pireneus: Celebrações da (Re)conquista e um medievo sonhado nas 
Cavalhadas de Pirenópolis (1973) 

Gregory Ramos Oliveira, UFPel, Brasil 

A apropriação, instrumentalização e celebração do passado constituem um dos elementos mais notórios 
da sociedade moderna, seja nos ditos “Ocidente”, “Oriente” e suas zonas de influência ou interseção. Diariamente 
diversas temporalidades coexistem, representando determinados referenciais históricos que passam para o público 
a intenção de veracidade de um passado a ser recebido (ou concebido) pelo presente. Destarte, “vikings” 
conquistam e colonizam o imaginário popular com elmos de chifre ou tatuagens “pagãs”. Interpretando uma visão 
deturpada do Islã, extremistas evocam um retorno ao Califado em plataformas online – enquanto a imprensa 
considera como “bárbaros” e “medievais” atentados ao redor do Velho Mundo. Neste lado do Atlântico, fanáticos 
da extrema-direita invadem o Capitólio dos Estados Unidos da América em uma esquizofrênica combinação de 
adereços Confederados e elementos Cruzados. Entretanto, ainda que a sociedade global tenha, atualmente, um 
acesso virtualmente irrestrito ao passado, seja ele imaginado pelas mídias, historiografia ou também através da 
“pseudo-historiografia”, de que forma o(s) passado(s) imaginário(s) passaram a constituir o centro de 
manifestações culturais entre nós, os outros, pertencentes à uma esfera que sofre influência do dito “Ocidente”? 
A análise de manifestações culturais centradas na recepção do medievo, como as Cavalhadas, oferece uma 
perspectiva do processo de apropriação de elementos culturais supostamente medievais por comunidades 
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coloniais e pós-coloniais na construção de suas identidades culturais. Pretende-se, neste trabalho, realizar uma 
análise comparativa entre diferentes fontes primárias (produzidas durante e após a Idade Média) que teriam 
influenciado a narrativa “medievalizada” presente nas Cavalhadas de Pirenópolis, parte Festa do Divino Espírito 
Santo desde 1826. Através dessa análise, buscaremos compreender o processo de adaptação de uma celebração 
ibérica para fazer parte do conjunto de manifestações culturais brasileiras. Buscaremos identificar de que forma 
essa recepção do medievo passa a ser parte das tradições do Brasil Central. 

 

De “Roland” e “Olivier” a “Roldão” E “Oliveiros”: o mito da cavalaria medieval na literatura de cordel 

Geraldo Magella de Menezes Neto, SMEC/SEDUC/PA, Brasil 

As histórias da cavalaria fizeram bastante sucesso na Idade Média ocidental. Após o processo de 
cristianização dos cavaleiros pela Igreja Católica a partir do século XI, várias histórias foram produzidas exaltando 
alguns personagens, sejam reais ou míticos, como o imperador Carlos Magno, Roland e Olivier, que seriam um 
exemplo de coragem e fé na defesa do cristianismo contra os inimigos da Igreja. Circulando na Europa no formato 
de canções de gesta, os mitos da cavalaria medieval foram reapropriados e adaptados por diferentes autores, se 
perpetuando ao longo do tempo em diversas versões e suportes. No Brasil, estas histórias foram difundidas com a 
colonização portuguesa, seja por traduções das versões impressas em espanhol, na tradição oral, e mais tarde no 
final do século XIX no Nordeste de forma impressa com a chamada literatura de cordel, poesia em formato de 
versos rimados. Assim, considerando a persistência da temática da cavalaria para além do período da Idade Média 
em espaços não-europeus, como o Brasil, o objetivo do presente trabalho é analisar as representações dos heróis 
das histórias da cavalaria medieval na literatura de cordel. As fontes utilizadas são folhetos com essa temática 
publicados no início do século XX: Batalha de Oliveiros com Ferrabrás e A prisão de Oliveiros e seus companheiros, 
ambos de Leandro Gomes de Barros; e Roldão no leão de ouro, de João Melquíades Ferreira da Silva. Entendemos 
que o cordel é uma fonte importante para se compreender as reminiscências do período medieval no Brasil e suas 
recriações no contexto do Nordeste brasileiro do início do século XX. 

 

As Imagens da Tradição: o uso do Saltério de Luttrell (c.1330) na Afirmação de uma Identidade 
Medieval Inglesa Durante o Século XX 

Giovanni Bruno Alves, UEM, Brasil 

Por volta de 1330, na região de Linconlnshire, Inglaterra, um luxuoso Saltério Iluminado estava ganhando 
forma: O Saltério de Luttrell. Feito entre as décadas de 1330 e 1340, ele teve sua iluminação interrompida 
possivelmente em 1345. Ainda assim, seu conteúdo escrito e sua encadernação foram completos. Sir Geoffrey 
Luttrell (1276-1345), cavaleiro e barão, foi o patrono do Saltério de Luttrell, ao qual seu nome foi posteriormente 
atribuído. A agência de Geoffrey e sua intima relação com os artistas e planejadores do livro, resultaram em cenas 
que se remetem à vida cotidiana em suas terras, repletas de significações morais e comentários sociais. Todas essas 
imagens sobreviveram em um considerável grau de conservação até a atualidade. O Saltério de Luttrell está hoje 
na British Library, em Londres, como Add MS 42130, tendo perdido somente um de seus 309 fólios, e com sua 
encadernação refeita no século XVII. Sua aquisição em 1929, na época pelo British Museum, foi envolta de 
significados, tendo sido necessária a contribuição, para além de autoridades e do próprio museu, de mais de mil 
civis que arrecadaram a quantia necessária: as 31 500 libras que seriam, até então, o maior preço já pago por um 
manuscrito iluminado. A interpretação das imagens de uma vida cotidiana idealmente representada no Saltério de 
Luttrell seria determinante para que tamanha relevância fosse atribuída ao manuscrito pela sociedade inglesa do 
período, conforme Eric Millar, curador do British Museum, dá a entender em seu apelo publicado em 1929. Para 
ele, estas cenas eram um espelho da “Ye Old England”, ou uma lembrança de um passado constituinte do que seria 
“ser inglês”. No presente trabalho, pretendemos problematizar as condições que envolveram toda a utilização do 
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Saltério de Luttrell e de suas imagens como reflexos exatos de uma sociedade idealizada. Dialogando com Michael 
Camille (1998), Michelle Brown (2006) e Janet Backhouse (1989), dentre outros, questionaremos as 
intencionalidades que tiveram parte na idealização do manuscrito no período de sua aquisição. Além disso, 
objetivamos questionar a visão da imagem medieval como simples reflexo da sua sociedade e, em especial, a sua 
apropriação como mera ilustração, sem abrir questionamentos e reflexões, que caracterizava a sua abordagem pela 
história nas primeiras décadas do século XX e têm seu eco ainda presente em partes da historiografia. 

 

 

ST 8 – ARTES PLÁSTICAS E MEDIEVALISMO 

 

História da arte e recepção: das igrejas Stavkirke ao pavilhão Asplund 

Richard Gomes da Silva, UERJ, Brasil 

Em sua primeira participação na XVI Bienal de Arquitetura de Veneza, ocorrida em 2018, a Santa Sé buscou 
conceber um espaço expositivo “(...) marcado pela presença de edificações dispersas num ambiente natural (...)” e 
livre, já que, segundo o Historiador da Arquitetura, e curador da mostra, Franceso Dal Co: “(...), a arquitetura pode 
ser apreciada e, sobretudo, conhecida e avaliada (...) através da observação [e da vivência] da obra construída” . 
Sendo assim, as Capelas Vaticanas (Vatican Chapels) foram formuladas como uma exposição de obras edificadas, 
envolvendo arquitetos de diferentes origens, proporcionando contribuições e experiências diversas. Durante a 
elaboração da exposição, a Capela da Floresta construída em 1920 pelo arquiteto Erik Gunnar Asplund (1885-1940), 
no Cemitério de Woodland, em Estocolmo, foi apresentada como referência aos projetistas que, contudo, foram 
encarregados de produzirem suas propostas considerando o modelo apenas como um exemplar de construção 
memorialista integrada a um contexto similarmente arborizado. Assim, buscando ir além da referência preliminar, 
os arquitetos Francesco Magnani e Traudy Pelzel tomaram como ponto de partida o chamado Classicismo Nórdico 
na arquitetura, que caracterizava a capela de Estocolmo explorando, no entanto, as demais influências que 
constituíam o movimento em si, na concepção do projeto do Pavilhão Asplund. O “Classicismo Nórdico” foi uma 
tipologia arquitetônica que se desenvolveu de maneira efêmera nos países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Noruega 
e Finlândia) entre 1910 e 1930, caracterizado por uma combinação de influências diretas e indiretas da arquitetura 
vernácula (nórdica, italiana e alemã), da arquitetura neoclássica que predominou ente os séculos XVIII e XIX, e 
também dos primeiros sinais do movimento moderno na arquitetura, no início do século XX. Para este fim, 
portanto, os projetistas tomaram emprestada a linguagem vernácula da stavkirke – tipo de igreja comumente 
encontrada em países do noroeste Europeu, especialmente na Noruega, cujas construções marcaram 
definitivamente a mudança do culto pagão viking para o cristianismo durante o século XI. Esta nova interpretação 
das igrejas medievais nórdicas resultou em uma edificação executada inteiramente em madeira e telhados escuros, 
que serviu como um prelúdio da mostra localizada no ponto de acesso de visitação às capelas. Isto posto, esta 
comunicação deseja abordar os paralelos formais que constituem tal releitura, colocando-a sob o tema da recepção 
das linguagens da arte e arquitetura cristã medieval, na concepção dos espaços sacros na contemporaneidade. 

 

O Mosteiro da Batalha – Um Percurso Testamentário 

Beatriz Nogueira de Sousa, USP, Brasil 

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, conhecido como Mosteiro da Batalha, pelo fato de a sua construção 
ser derivada da promessa que D. João I fez para Santa Maria por ocasião da Batalha de Aljubarrota, se constituiu 
enquanto importante centro de memória da fundação dinástica avisina. Além disso, ele se formulará ainda 
enquanto panteão fúnebre da Dinastia.O mosteiro teria sua construção iniciada imediatamente após a posse de D. 
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João ao trono português, já no ano de 1386. Embora a Ordem de São Domingos resida no mosteiro desde 1388, 
podemos rastrear intervenções em torno de sua construção até o ano de 1563, portanto, até o primeiro ano de 
reinado efetivo de D. Sebastião, último rei da Dinastia de Avis. É importante ressaltar que intervenções 
arquitetônicas continuam sendo feitas até a época contemporânea, seja com viés de restauro ou de obras de 
adaptação, já que atualmente o edifício tem a função de museu e desde 2016, conta com o estatuto de Panteão 
Nacional, sem o prejuízo de suas funções religiosasIntervenções em sua estrutura arquitetônica, bem como em sua 
ordem administrativa, foram parte central dos pedidos testamentários dos primeiros quatro monarcas de Avis. 
Nesse estudo, procuramos rastrear o percurso testamentário do erguimento manutenção do mosteiro enquanto 
centro de memória, analisando os pedidos descritos em testamentos de D. João I, D. Afonso V e D. João II, e 
comparando-os com as realizações ocorridas no edifício, bem como sua composição e manutenção enquanto 
panteão fúnebre memorialístico através das missas e salvaguarda dos túmulos até os dias atuais. 

 

William Morris e o movimento Arts & Crafts 

Júlia Beatriz Fernandes Leite, UNIFESP, Brasil 

A compreensão do que foi o movimento medievalista e seus agentes, e os motivos de sua formação em 
momento específico do século XIX na Inglaterra e no resto da Europa Continental torna-se fundamental para 
avançar nas pesquisas de outros medievalismos que surgem ao longo do século XX e XXI, como também no que 
esses movimentos de imaginário artístico e literário trazem para as comunidades que os consomem. Dentro disso 
surge a questão do Arts and Crafts (Artes & Ofícios), um movimento de design que surgiu na Inglaterra do século 
XIX, interligado à Irmandade Pré-Rafaelita. Desde o início, para além da produção estética, o movimento é marcado 
pelo seu caráter social, contrário à nova forma industrial e sua divisão de trabalho e produção. E esta junção entre 
o estético e o social se dá, principalmente, por conta de William Morris (1834-1896), ativista social inglês, poeta, 
romancista, tradutor e designer têxtil. William Morris é de grande importância para a compreensão desse 
movimento, se expandindo até o neogótico somando-se aos seus antecessores, como Augustus Charles Pugin (circa 
1769-1832), seu filho Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852), John Britton (1771-1857) e, em especial, John 
Ruskin (1819-1900). Morris é também figura central no legado para a posteriori, sendo base das mais variadas 
mídias medievalistas e seus autores, indo além tendo seus pensamentos vinculados a diversos estilos artísticos e 
arquitetônicos do século XX.Sendo assim, a proposta deste estudo tem como objetivo revisar as obras de William 
Morris sob a óptica da situação política-social da Inglaterra da Revolução Industrial em comparativa com seus 
contemporâneos, e explorar seus possíveis desdobramentos para os movimentos artísticos do século XX. 

 

 

ST 9 – MEDIAVALISMOS HOLLYWOODIANOS 

 

Vidas do campo, imagens do tempo: retratos do cotidiano camponês em (Des)encanto 

João Vitor de Carvalho Melo, UFPI, Brasil 

O presente trabalho busca analisar de que maneira a utilização da temática medieval no interior do enredo 
da série de desenho animado americana Disenchantment – (Des)encanto, na tradução brasileira –, lançada na 
plataforma de streaming digital Netflix, no ano de 2018, se constrói e como, a partir disto, é ressignificada e utilizada 
como meio de denúncia dos principais problemas sociais, a exemplo da má distribuição de renda no interior dos 
circuitos urbanos e do advento do consumismo, nos países em emergência da contemporaneidade. Para tal, o artigo 
analisa as falas, as imagens e os costumes propalados pelos personagens apresentados no decurso da série, sob a 
luz das principais teorias que questionaram o status quo das sociedades contemporâneas durante o século XX e 
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XXI, a fim de perceber como as representações do cotidiano medieval apresentadas durante a trama, em conjunto 
com a inserção destas nas surgentes mídias sociais – como os serviços de streaming, serviram de palco para a 
exposição e à crítica dos problemas que afetam os homens e as mulheres no presente. Buscando uma sustentação 
teórica sólida, o artigo se ampara nos principais trabalhos que se debruçam sobre a crítica à modernidade, em 
especial na percepção de economia capitalística, desenvolvido por Gilles Deleuze, e na teoria da sociedade de 
hiperconsumo, de Gilles Lipovetsky, aliados, por sua vez, aos estudos sobre as novas correntes cinematográficas, 
como aquelas que eclodiram durante a década de 1960, na França e no Brasil, que buscavam, além de uma nova 
forma de produção de subjetividades, fazer da arte fílmica e de cinema uma forma de questionamento dos padrões 
impostos, visando destacar, através desta bibliografia, o poder da representação e da cultura, sob a roupagem da 
temática medieval, inseridas nas novas mídias digitais, como armas de luta contra à desigualdade. 

 

Idade Média em Películas: O(s) femininos(s) nos filmes "A Bela Adormecida" e "Malevóla" 

Alan Rebouças Pereira, UFBA, Brasil 
Beatriz Galrão Abrantes, UFBA, Brasil 

“Apenas o beijo de amor verdadeiro a despertará” disse a fada ao dar a benção à princesa Aurora, após 
Malévola proclamar a sua maldição. Quinze anos depois, mesmo com as tentativas familiares de impedir que a 
menina furasse o dedo na agulha de uma roca, Aurora não consegue fugir de seu destino e cai em sono profundo. 
Ao receber o beijo de amor verdadeiro a princesa abre os olhos e... Esse não é o príncipe! É a própria Malévola 
quem lhe dá um beijo na testa! Da narrativa cinematográfica A Bela Adormecida de 1950 para a nova versão de 
2014, que leva o nome da vilã, o que aconteceu com essas personagens do conto dos Irmãos Grimm? As 
representações são apreensões sociais que um determinado grupo/instituição tem de uma dada “realidade” social, 
atribuindo-lhes significados. Nelas, estão presentes as aspirações, subjetividades e relações de poder desses 
grupos/espaços, que só podem ser entendidas e explicadas a luz da História. Sendo assim, o intuito dessa 
comunicação é analisar comparativamente, a partir de uma perspectiva de gênero, as duas produções 
cinematográficas, Malévola (2014), A Bela Adormecida (1950), as quais têm como pano de fundo elementos que 
comumente considerados como “medievais” e o conto de fadas dos Irmãos Grimm “A Bela Adormecida”. Busca-se 
identificar quais mudanças ocorreram, o que motivou as diferenciações e a permanência de elementos, e porque 
aconteceram tais modificações nas versões adaptadas as telas. Pensar nas produções culturais, tais como filmes, 
desenhos animados e HQ’s, como documento histórico tem sido um grande desafio, por ser um tema que encontra 
ainda preconceito na academia. A Idade Média, tem sido recorrentemente apropriada e (re)apropriada de diversas 
formas por esses suportes culturais. Nos interessa trabalhar essas obras a partir do conceito de medievalidades, 
que procura, para além de explicar dados históricos sobre essas produções, como “em que momento” e “de que 
forma” foram concebidas, também entender e historicizar as imagens e representações do período medieval. Ou 
seja, é analisar as apropriações e recepções da Idade Média nesses suportes multiculturais, utilizando como base 
no medievalismo, para criticamente compreender a formação do imaginário do medievo e sobre o medievo que 
convergem nessas obras. Dessa forma, a proposta dessa análise é enfatizar as possibilidades de uso dessas 
narrativas fílmicas, populares e conhecidas entre jovens e adultos, no ensino de História e Idade Média, 
estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico entre estudantes e professores. Por fim, sendo o gênero 
“um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma 
primária de dar significado as relações de poder”, conforme afirma a historiadora Joan W. Scott, é nosso intuito na 
comunicação discutir os estereótipos e os discursos sobre a mulher medieval, nessas três obras. 

 

Mushu: um símbolo orientalista e imperialista no filme Mulan (1998) 

José Ivson Marques Ferreira de Lima – UFPE – Brasil 
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Mulan (1998) é um filme de animação dos estúdios Walt Disney, dirigido por Tony Bancroft e Barry Cook. 
O filme surge em um período que o estúdio se encontrava que ficou conhecido como Renascimento Disney, que 
teve início no final da década de 1980 e marcou não somente uma recuperação criativa e financeira do estúdio 
como também trouxe um interesse do estúdio para histórias que fugiam do já habitual eixo eurocêntrico dos seus 
clássicos anteriores. O filme é inspirado em um poema chinês chamado A Balada de Hua Mulan, de autoria anônima 
que foi escrito durante o período da Dinastia Wei do Norte, entre os séculos V-VI EC. O filme narra a jornada da 
heroína Fa Mulan, que decide assumir o lugar de seu pai na guerra contra os invasores Hunos e conta com a ajuda 
do dragão Mushu para guiá-la nessa jornada.Inicialmente, por volta dos anos 1990, Mulan (1998) seria apenas uma 
dessas histórias que foram escolhidas para serem adaptadas e trazer histórias do Oriente para o Ocidente, tal como 
foi com Alladin (1992). Porém, após a Disney financiar a distribuição do filme Kundun (1997), dirigido por Martin 
Scorsese; Mulan (1998) recebe uma nova finalidade: reconciliar os estúdios Disney com a China. Portanto, os 
produtores tomaram todos os cuidados para não cometer erros que prejudicassem o desempenho do filme no 
mercado chinês. Entretanto, o filme possui inúmeras representações orientalistas sobre a China e tratam até 
mesmo com desrespeito figuras que são consideradas sagradas, como é o caso do dragão, que é exaustivamente 
presente na iconografia do filme, uma dessas representações é o caso do personagem Mushu. Proponho nesta 
comunicação – ao utilizar como referência os conceitos de Orientalismo e Imperialismo, a partir de Edward Said; 
Monomito, a partir de Joseph Campbell e Medievalismo, a partir de Ute Berns e Andrew James Johnston – dialogar 
sobre a representação do dragão no filme a partir do personagem Mushu, analisando o seu papel na jornada da 
heroína Mulan e discutindo sobre o orientalismo recorrente no filme referente a iconografia do dragão e como 
essas representações se articulam com temas referente à cultura e imperialismo. 

 

 

ST 10 – MEDIEVALISMOS LITERÁRIOS 

 

Becoming Beowulf: Recasting the Beowulf Story in the Comics 

Michael A Torregrossa, Pesquisador independente, EUA 

Although composed over a thousand years ago, the epic poem Beowulf has inspired a variety of artists 
across the globe to craft innovative retellings of the story that feature throughout the mass media of contemporary 
popular culture. Most of these stay true to the basics of the tale and pit the hero Beowulf against his expected foes: 
Grendel, Grendel’s mother, and a fire-breathing dragon. However, a number of adapters have crafted more 
innovative versions of the narrative by recasting one or more character in the story. Some of these works (such as 
Dr. Seuss’s How the Grinch Stole Christmas, Troma’s Beware: Children at Play, and Paramount’s “Heroes and 
Demons “episode of Star Trek: Voyager) have been commented on previously. However, besides picture books, 
films, and television shows, there are also a larger number of comics that also appropriate the story of Beowulf for 
their own purposes. In general, comics remain off the radar of most medieval(ism)ists, but I believe the medium 
has much to offer for our teaching and research. Comics, including comic books, graphic novels, and webcomics, 
display how imbedded the text has become, especially in American culture, and highlight the ways that creators 
attempt to convey aspects of the poem to their readers. In this presentation, I intend to focus on two themes: 
characters transferred into the world of the poem (as seen in adventures of Stuart Taylor, Bob the Angry Flower, 
Sabrina the Teenaged Witch, Pinky and the Brain, and Marvel’s Thor) and the transfer of characters from the poem 
into the modern era (as seen in Beast of Wolfe’s Bay, Marvel’s Venom and King in Black, Once and Future, and 
Grendel, Kentucky). 

 

Non nobis sed nomini tuo da comics: medievalidade nos Comics Demolay  
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Lucas Melo de Almeida, Escola Chinesa Internacional, Brasil 

Este artigo se propõe a analisar a obra em quadrinhos intitulada “Jacques DeMolay – Um mártir templário”, 
fruto do projeto Comics DeMolay através do viés da História e, mais precisamente, da História Pública que pode 
ser encontrada entre as sarjetas dos quadrinhos, utilizando-se do conceito de medievalidade. A obra se divide em 
12 edições, separadas em quatro arcos distintos, onde encontra-se o relato da biografia de Jacques DeMolay, o 
último Grão-Mestre da ordem monástica militar conhecida como Ordem dos Templários e, através do relato de 
vida, destila valores comumente associadas ao período medieval mas que falam muito mais sobre os valores 
almejados por seus produtores. Como conclusão, demonstraremos como o medievo é apropriado para a veiculação 
de um discurso sócio-político específico e deliberado na obra e a concepção de História presente nela. 

 

Estórias que atravessam as fronteiras da história: uma crítica do medievalismo a partir da literatura 
fantástica moderna 

Felipe Augusto Ribeiro, UFPE, Brasil 

Esta comunicação versa sobre as relações entre a literatura “medieval” e aquela “moderna”, entre os 
séculos XIV e XVII, durante o chamado "Renascimento Italiano". Seus objetos de análise são o "Decamerão" 
(composto entre 1348 e 1353), do florentino Giovanni Boccaccio (1313-1375), e o "Cunto de li cunti", do napolitano 
Giambattista Basile (1566-1632). A historiografia defende que o texto de Basile é fruto de uma pesquisa que ele 
teria feito sobre as tradições orais medievais, através das quais contos e fábulas eram transmitidos, geração após 
geração; Basile teria recolhido essas estórias e registrado tudo por escrito, sintetizando o que viria a se chamar de 
"literatura fantástica". A primeira edição do "Cunto" é póstuma, datada de c. 1634, mas a partir de uma edição de 
1674 ele recebeu o título alternativo de "Pentamerão", explicitando que o público da época o vinculava diretamente 
à obra de Boccaccio. O "Cunto" teria sido, então, um produto do "medievalismo", uma obra de pesquisa, coleta e 
registro literário de tradições consideradas "medievais". Assim, por meio de comparações entre essas duas obras, 
esta comunicação problematiza: em que medida o conceito de “medievalismo” é pertinente para estudar produtos 
da cultura que circularam através de diferentes temporalidades históricas? A partir dessa pergunta, o objetivo da 
reflexão é travar um diálogo crítico com a literatura sobre o conceito, a fim de estabelecer uma hipótese: o emprego 
do conceito dependeria da aceitação tácita de segmentações temporais válidas apenas no âmbito da didática da 
História, mas que não se sustentam no plano empírico. Assim, esta proposta espera contribuir com as discussões 
teóricas acerca dos medievalismos, suas possibilidades heurísticas e seus limites de empregabilidade. 

 

“An outline that could be anyone’s”: History and Memory in Lavinia Greenlaw’s A Double Sorrow 

Dominika Ruszkiewicz, Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polônia 

In 1932 C. S. Lewis famously argued how Chaucer medievalized Boccaccio’s story of Troilus and Criseyde as 
told in Il Filostrato. More than eighty years later, the opposite process is at work in Lavinia Greenlaw’s A Double 
Sorrow. The aim of my presentation is to examine what Greenlaw really did to Chaucer’s poem, to paraphrase the 
title of Lewis’s essay, in her attempt to make the Trojan story “more itself rather than less so”. I hope to show how 
the modern poet distances herself both from ancient authorities and the authorial stance adopted by Chaucer in 
Troilus and Criseyde, namely that of the storytelling historian who relies on memorized “matter”, and — taking 
images rather than the plot as the starting point — formulates a different model of memory. In this model 
information is creatively processed rather than merely fixed and stored and thus memory, especially 
autobiographical memory, emerges suddenly and automatically rather than being effortfully retrieved, as in the 
ancient model, evoked by Chaucer. 
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ST 11 – OS VIKINGS DO SÉCULO XXI 

 

Vikings no Brasil? Um estudo de caso acerca das bandas de viking metal Land of Fog, Iron Woods e 
Hagbard 

Ricardo Hammes Stone, UFPel, Brasil 

O Brasil é um país multiculturalista, que absorve muito da cultura estrangeira de diferentes formas. Um 
desses efeitos é o viking metal no Brasil, gênero temático do metal que vê sua origem surgir com bandas que 
exaltavam a cultura nórdica como a banda de heavy metal Manowar e black metal Bathory nos anos 80, dando 
bases para muitas bandas de black, folk e posteriormente a formação do viking metal como temática musical.O 
efeito disso é fâs do mundo inteiro conhecendo a cultura nórdica e se envolvendo com ela de diferentes formas, 
vindo a agrega-la seja como uma grande fantasia, seja como uma religião ou um costume. O Brasil, sem possuir 
colonização escandinava, diferente da norte-americana, vê pouco estimulo a não ser cultural por essas bandas que 
falam sobre guerreiros, costumes, guerras, bebidas, e frequentemente mensagens anti cristãs com a contraposição 
comum da defesa do paganismo.  

Num olhar mais global há outras formas de recepção do gênero folk metal, como bandas que exploram a 
cultura indígena, e a cultura nordestina, entretanto é interesse do trabalho se voltar para as bandas influenciadas 
pelos ideais de guerreiro viking que propaga o viking metal. Para tanto trabalha-se com o estudo de caso as bandas 
brasileiras Land of Fog, Iron Woods, e Hagbard. Cada uma desssas bandas absorveu essa cultura viking e reproduziu 
em sua própria banda, seja nas melodias e letras, seja no visual oficial dos integrantes da banda.Land of Fog é uma 
banda de Carlos Barbosa, ao sul do Brasil, e no album Heathen Tales, dentre várias letras sobre paganismo, como 
"Screaming of the Gods", "Heathen Tales" e "Motherearth", na canção "Land of South", nota-se um idealismo do 
guerreiro nórdico fundido a um regionalismo sulista. Iron Woods, de Taubaté em São Paulo, não emana o 
regionalismo, mas compartilha valores idealizados pagãos, com albuns como " Ancient Faith", "The Journey of 
Paganism", e "Gods and Men". Hagbard, de Juiz de Fora em Minas Gerais, possui albuns com musicas que invocam 
o ideal do guerreiro pagão nórdico, como "Warrior's Legacy" e "Berserkers Requiem" no album "Rise of the Sea 
King", entretanto já se permite envolver até com recepções do medievo, como a musica "Stormborn Queen", do 
EP "Tales of Frost and Flames", no qual a letra é uma referência clara a personagem do seriado/livro Game of 
Thrones Daenerys Targaryen, ou seja, é uma banda menos comprometida com transmissão de valores e mais aberta 
a fantasia, embora todas as bandas tenham certo grau de fantasia em sua composição. Assim, é intenção deste 
trabalho a comparativa entre as bandas através das letras, capas de álbuns, e vestimentas oficiais das bandas, para 
uma discussão sobre o interesse brasileiro no viking metal e suas repercussões. 
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Vikings e simulacros: a construção de narrativas e simulações medievais pela cultura de massa 

Elton Medeiros, USP, Brasil 

O interesse em compreender o uso da Idade Média como forma de legitimar posições ideológicas é cada vez mais 
evidente, refletindo o interesse do mundo acadêmico em esclarecer os possíveis equívocos e como ocorre a 
recepção desse medievalismo. Como um estudo de caso, pretendemos trabalhar com a recepção dos vikings em 
nossa sociedade. A idealização que temos sobre os vikings na mídia hoje surge no século XIX e apesar de sua 
inspiração nos tempos medievais, não se preocupa com a precisão histórica. Sua concepção e desenvolvimento 
precede a importância da realidade histórica que a inspira, criando novas realidades, com narrativas e discursos 
próprios e, nosso foco aqui, seguiria o conceito de simulacros e simulações de Jean Baudrillard em nossa cultura de 
massa. A partir disso pretendemos questionar como o ambiente acadêmico aborda hoje o problema de tal recepção 
e quais seriam as novas maneiras de fazê-lo. 

 

Laughing at Vinland and Osasco. Medievalism and satire in modern political disputes 

Lukas Grzybowski, UEL, Brasil 

In this essay I discuss the uses of satire and parody associated with medievalism in mass media productions. 
It has already been extensively discussed how political groups, especially those aligned with conservative to 
extreme right-wing politics, use and abuse of references to the “medieval” (KAUFMAN & STURTEVANT, 2020). At 
the other hand, satire and parody assumed a central role in the public debate, constituting a fundamental element 
for understanding politics and society in the “digital era” (TRYON, 2008; TESNOHLIDKOVA, 2020). Bringing these 
findings together, in this essay I deal with medievalism employed in a comic way as means to disrupt the “cult” of 
an idealized Middle Ages. To accomplish this, I analyze two videoclips of the Italian musical group Nanowar of Steel: 
Valhalleluja and Norwegian Reggaeton. Both pieces premiered online in 2019 and reached over four and seven 
million views in the YouTube platform respectively. By using common techniques of the satire and parody, like 
inversion, exaggeration and absurdity, both in sound, text and imagery, the group questions common references 
to Viking-Age Scandinavia turning common tropes of supremacist discourse into laughable feats of petty and 
insecure individuals seeking reassurance through their particular interpretation of the medieval past. 

 

O Medievalismo Contemporâneo da Recriação Histórica no Brasil 

Joao Batista, UFF, Brasil 

“Recriação Histórica”, ou “Reconstituição Histórica”, ou “Reconstrução Histórica”, ou ainda, “Reencenação 
Histórica”, do inglês Historical Reenactment, ou Historical Re-enactment, em italiano, Rievocazione Storica, em 
francês, Reconstitution Historique, e, em espanhol, Recreación Histórica. Pode ser definida como uma prática 
educativa lúdica, com objetivo de recriar peças/elementos artísticos e/ou alguns aspectos socioculturais de um 
determinado período ou evento. Formulando um conceito dinâmico de pesquisa histórica, ao invés de apenas 
apresentar fragmentos de uma época. Conforme o próprio nome sugere, o processo recria ou reconstrói 
rigorosamente os diversos aspetos de um período bem definido, representando esse recorte temporal com a maior 
fidelidade e autenticidade possível. Como uma prática sociocultural e também didático-pedagógica, consegue 
concentrar diversos tipos de experiências e/ou simulações de representações históricas, como uma forma empírica 
de ensino-aprendizado. A recriação histórica está diretamente associada às pesquisas históricas e arqueológicas, 
algumas vezes flertando com as técnicas e metodologias da arqueologia experimental, apesar de nem sempre 
produzirem uma experiência arqueológica – nos padrões acadêmico-científico. Amparados também pelo 
desenvolvimento dos estudos mais recentes de Iconografia Medieval e da designada Antropologia da imagem ou 
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Antropologia visual, com intuito de propor uma retomada do passado, buscando evitar anacronismos e mantendo 
sempre uma deferência ao período histórico escolhido. Suas aproximações didático-pedagógicas, nem sempre são 
apreciadas pelos acadêmicos mais tradicionalistas, porém, conquistaram inegavelmente o respeito do público no 
mundo inteiro.  

O recriacionismo histórico quando relacionado ao tradicional recorte temporal da dita Idade Média, pode 
ser considerado como uma expressão emblemática do medievalismo, ou seja, uma nova reinterpretação ou 
ressignificação da Idade Média. Apesar de muito divulgada na Europa e nos Estados Unidos da América, no Brasil, 
essa prática pode ser considerada como um fenômeno recente. Foi a partir do início desse novo milênio, que alguns 
grupos decidiram recriar nos trópicos, aspectos relacionados ao medievo. O medievalismo recriacionista que mais 
rapidamente alcançou popularidade e se espalhou pelo território, foi a recriação histórica associada a chamada 
“Era Viking”. Esse trabalho não busca analisar a qualidade e/ou o nível de autenticidade histórica dos grupos 
recriacionistas brasileiros, mas perscrutar as suas origens e buscar compreender um pouco melhor essa tendência 
passadista ou nostálgica pela recriação do passado medieval escandinavo nos trópicos. Destarte, a pesquisa utilizou 
métodos antropológicos, como “Observação Participante” e, principalmente, a “Participação Observante”, 
desenvolvida pelo antropólogo francês Loïc Wacquant, com a orientação de Pierre Bourdieu. Também foram 
empregadas como metodologia as entrevistas formais, informais – não estruturadas – e conversacionais – 
entrevistas narrativas. Abordando e inquirindo os pioneiros que, em pleno alvorecer do século XXI, começaram a 
se dedicar a práticas tão inusitadas para um país sem vínculos históricos com a Idade Média. Não obstante, 
impregnado pelo medievalismo e o neomedievalismo literário e transmidiático do cinema, da televisão e dos jogos 
eletrônicos. 

 

 

ST 12 – MEDIEVALISMOS, NACIONALISMOS E CONSERVADORISMOS 

 

“El ejército español resolvió salvar a España”: medievalismo e nacional-catolicismo em manuais 
escolares franquistas 

Léo Araújo Lacerda, UFPel, Brasil 

Os instrumentos de controle empregados pela ditadura franquista extrapolaram a censura de impressos e 
audiovisuais, vinculando seus esforços ao âmbito educacional. Por conseguinte, o programa escolar proposto no 
pós-guerra civil espanhola, ao que tange o ensino de história medieval, buscava, reafirmar as crenças e valores do 
novo regime, tornando Francisco Franco, uma espécie de novo El Cid, que havia enfrentado e derrotado os novos 
inimigos da pátria, comunistas e republicanos. Essa narrativa desenvolvida pela direita espanhola buscava o 
patriotismo e a essência da hispanidade no medievo, condicionando também a configuração do material didático 
distribuído nas instituições de ensino. Para compreender a incidência da atuação política franquista nos livros 
didáticos, selecionamos os seguintes manuais escolares: Enciclopedia Escolar (primeiro e terceiros graus) e El 
Parvulito de Antonio Álvarez Pérez; Yo soy Español, de Agustín Serrano de Haro; Enciclopedia cíclico-pedagógica, 
de José Dalmau Carles; Enciclopedia Escolar, Manuel Antonio Arias e Historia de España, ediciones Bruno. Ao 
analisar tais produções é possível constatar, dentre outros aspectos, a prática de uma história positivista, baseada 
em fatos e datas relevantes para história nacional, e uma interpretação geral e parcial que evocava diretamente a 
compreensão da trajetória histórica da Espanha pelo novo regime. O uso do passado, especialmente, o medieval 
funcionava como baliza para a política em curso sugerindo uma vinculação particular entre temporalidades, ligando 
Franco aos Reis Católicos e outros personagens da “Reconquista”, legitimando, desse modo, uma ditadura que 
alcançara estabilidade. 
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Todos os Memes do Presidente: (Neo)medievalismo, suásticas e bolsonarismo nas eleições de 2018 e 
seus reflexos 

Luiz Felipe Anchieta Guerra, UFMG, Brasil 

Com urnas eletrônicas, um candidato oriundo das Forças Armadas, forte retórica anticomunista, páginas 
virais no Facebook, memes e correntes de Whatsapp; surge o questionamento: o que as eleições presidenciais 
brasileiras de 2018 têm a ver com a Idade Média? Aparentemente quase nada, mas as coisas não são tão simples 
quanto aparentam à primeira vista. Em meio a uma polarização tão extrema a ponto de rotular Francis Fukuyama 
como comunista, o neomedievalismo brasileiro mostrou seu aspecto chalottesvilliano e tornou-se cada vez mais 
escancarado entre certos grupos da chamada alt-right. Imagens medievais passam a andar lado a lado com símbolos 
fascistas, isso, todavia, não é algo inteiramente novo.  

Em 1960, trajando túnicas cerimoniais e empunhando flâmulas heráldicas com a imagem de um cavaleiro 
cruzado, a T.F.P. (Tradição, Família e Propriedade) saiu às ruas para enfrentar a “ameaça comunista” e lutar pelo 
regresso da “era de ouro da cristandade”: supostamente a Idade Média. Quase 60 anos depois, essa retórica 
retorna aos holofotes nas eleições de 2018, com o então presidenciável Jair Bolsonaro sendo representado a cavalo, 
trajando uma armadura e símbolos templários (algo até então sem precedentes para um candidato expressivo). E 
em uma faceta mais obscura, com um grupo virtual chamado Medieval Guido utilizando abertamente uma suástica 
estilizada em forma de cristograma como seu símbolo. 

 No entanto, essas apropriações de símbolos e imagens (neo)medievais não são, de forma alguma, um 
monopólio da extrema-direita no Brasil. Setores da esquerda também fazem amplo uso dessa simbologia, 
geralmente como uma forma depreciativa de representar seus adversários, mas, também, por vezes, de se 
autorrepresentar e incorporar identidades, no estilo da frase: “nós somos as netas das bruxas que vocês não 
queimaram”. O estereótipo da Idade das Trevas ainda é muito empregado, mesmo que não tenhamos consciência 
disso. Mas seriam essas visões distintas - por mais paradoxais que possam parecer - dois fenômenos diferentes? 
Ou talvez, seja possível concluir que elas estão, na verdade, se retroalimentando? Este trabalho - fruto de quase 
um ano de pesquisa infiltrado nas redes sociais de grupos de extrema direita e autointitulados neofascistas - 
pretende abordar essas questões e traçar um panorama do neomedievalismo na política brasileira contemporânea, 
através da análise de conteúdo visual reproduzido em redes sociais durante a campanha 

 

Um cavaleiro medieval em solo brasileiro: usos da idade média pela organização política Lux Brasil 

Thaís Monique Costa Moura, UFS, Brasil 

O período da Idade Média é um espaço de constante revisitação histórica. Desde a criação de Francesco 
Petrarca e sua tão acaloradamente disputada “Idade das Trevas” até os usos midiáticos da contemporaneidade 
como em livros, jogos, filmes e séries muito se ouve falar da época medieval, repleta de signos e estereótipos 
famosos, respeitabilidade e as vezes também o completo escárnio. Justamente por tais motivos, quando em março 
de 2020 surge na internet um vídeo em que se poderia ver um homem vestido de cavaleiro medieval carregando 
um escudo com o nome da até então não muito conhecida Lux Brasil muito se foi comentado. Enquanto o homem 
chamava a população para uma manifestação em prol do atual presidente Jair Messias Bolsonaro entre diversos 
posicionamentos e considerações a respeito, uma pulguinha foi colocada atrás da orelha de vários medievalistas: o 
uso da Idade Média naquele contexto. 

 A Lux Brasil é uma organização subpartidária criada pelo empresário e dono de transportadora Emílio 
Dalçóquio, apoiador dos ideais do governo vigente. Em seu estatuto, é possível encontrar algumas imagens de 
cavaleiros medievais com dizeres a respeito da organização da Lux Brasil, com o intuito, ao que se dá a entender 
em nossa análise, de demonstrar força e honra, como é possível ler em uma das imagens encontradas. Mas não só 
sobre o passado histórico medieval é possível se encontrar no site da organização. Há também o uso repetitivo da 
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expressão do Integralismo “Deus, Pátria e Família” e alegações a respeito da crença de equidade do nazismo com 
o comunismo. Esses usos do passado nos fazem indagar: a que propósito se dá essas escolhas da história? E como 
elas se mostram na propagação da informação?Tendo tais questionamentos em mente, a proposta da 
apresentação desse trabalho é discutir pontos da inicial vigente pesquisa, buscando refletir esses usos da Idade 
Média e de outros passados e o que eles podem nos dizer a respeito das mensagens que grupos políticos como a 
Lux Brasil buscam se firmar. 

 

ST 13 – SOCIEDADES SOB O OLHAR DO MEDIEVALISMO 

 

Discussing the breton hope: King Arthur and the problem with messianism 

Isadora Cristine Martins, USP, Brasil 

There is a historiographical tradition that connects King Arthur with royal messianism, expressed by the 
hopes the breton people had in his return. This hope, known in historiography as “the breton hope”, was suggested 
in some sources in the XIIth and XIIIth centuries, in which chroniclers stated that Arthur wasn’t in fact dead for the 
bretons. Since the 1990’s, the discussion about the breton hope has changed. Virginie Greene questions the 
pertinence of using the term “messianism” in the Middle Ages, and argues that it cannot be used in the same sense 
as used by historians to refer to modernity.Here, we try to withdraw the analysis from the courtly environments in 
which they were reproduced, from a History from Below perspective to understand who is the people waiting for 
Arthur’s return, and if this hope represents more than a speech constructed by the chroniclers.From a crossing 
between chronicles and archeological studies, we try to map cults, traditions, and pilgrimages linked to Arthur that 
circulated through Britain under norman rule. We execute a reading of the sources “against de grain”, observing 
lateral references to Arthur and paying attention to the power relations that the chronicles contained. 

 

Usos do passado medieval no contexto brasileiro entre os séculos XIX e XXI: Esboço de uma reflexão 
teórica 

Maria Eugenia – UFRRJ –Brasil 
Clínio Amaral – UFRRj - Brasil 

O medievalismo/neomedievalismo brasileiro contribui para a compreensão de aspectos importantes da 
nossa história e formação social. Uma análise a partir da perspectiva do medievalismo no Brasil deve considerar 
dois pontos centrais: a) o uso da idade média por meio de pares de categorias opostas e complementares como: 
modernidade/arcaísmo, civilização/atraso, progressistas/conversadores ou capitalismo/feudalismo; b) o passado 
medieval serviu para desenvolver um tipo de discurso, apropriado por intelectuais e artistas, que vinculou as 
nascentes nações americanas, as quais, segundo esse discurso, encontrar-se-iam em uma etapa anterior do 
desenvolvimento ao passado europeu. Nesta comunicação buscamos trabalhar os usos do passado medieval 
brasileiro no contexto de uma historiografia colonialista, demonstrando a temporalização de determinados 
aspectos históricos e culturais no sentido de vincular nossa história ao passado europeu. Neste sentido, 
apresentaremos alguns exemplos extraídos seja da historiografia, da literatura e da religiosidade para ilustrar os 
usos do passado medieval na realidade brasileira ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. 

 

 

Medievalismo: novas interpretações e novas abordagens para a Idade Média 

Éderson José de Vasconcelos, UNIFAL, Brasil 
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Na contemporaneidade temos uma vasta discussão sobre a perspectiva do uso do passado, dentre estes 
períodos históricos tem se destacado o medievo. Historiadores como Marcelo Candido da Silva em História 
Medieval (2019) e José Rivair Macedo em História Medieval: Representando a Idade Média no ensino de História 
(2007), como por exemplo, demostram que na atualidade temos várias idades médias, em que se destacam duas 
interpretações exaltadas por ambos os historiadores, a primeira está relacionada a um período representado pela 
a prerrogativa escolar, de um contexto histórico de violência, guerras, pestes, castelos, estruturas sociais rígidas, 
um domínio da igreja entre outras perspectivas; já na segunda compreensão podemos dar destaque para uma 
Idade Média das mídias, como o cinema, jogos de videogame, jogos de tabuleiro, literatura, feiras medievais, entre 
outros; neste ponto o contexto é retratado como místico e fantástico. Ao procurarmos entender melhor estas 
vastas interpretações sobre o período medieval, nos depararmos com o conceito histórico de medievalismo que 
vem sendo abordado pela historiografia, principalmente fora da Europa. Em autores como Kathleen Biddick em The 
Shock of medievalis (1998); Richard Utz em Medievalism, a manifesto (2017); Mauricio da Cunha Albuquerque em 
Pro trás da Capa e da Espada: o Neomedievalismo em “Príncipe Valente” (2019), Marcelo Santiago Berriel em Pour 
un autre moyen age au Brésil: the decolonial perspective in the search of an episteme for the understanding of the 
Brazilian (2020). Nestas obras os historiadores compreendem a utilização do período medieval na atualidade. Nosso 
objetivo nesta comunicação é debater com os colegas, novas possibilidade e continuidades de pesquisas que 
utilizam o conceito de medievalismo e como tal prerrogativa historiográfica tem influenciado na produção histórica 
sobre a Idade Média no Brasil. Justificando assim a busca por novas compreensões acerca do período do medievo, 
abrindo um leque também para novas abordagens deste período histórico para o âmbito educacional. 

 

Robin Hood e outros rebeldes: marxismo britânico e medievalismo 

Maurício Orestes Parisi, USP, Brasil 

O presente trabalho pretende analisar a obra do historiador britânico Rodney Hilton, notadamente seu 
artigo The Origins of Robin Hood, publicado na revista Past & Present em 1957. Hilton é autor de uma vasta obra 
analisando revoltas camponesas e estruturas da servidão nos séculos XIV e XV. Foi membro do Grupo de História 
do Partido Comunista da Grã-Bretanha. Neste sentido, pretendemos analisar como se desenvolveu uma forma de 
medievalística entre os historiadores do Grupo que valorizou o estudo das revoltas e os movimentos das classes 
subalternas relacionada às políticas de Frente Popular e de luta contra o Fascismo, bem como o engajamento na 
Segunda Guerra Mundial e a construção do Estado de Bem Estar Social. Assim, a valorização de rebeldes de outras 
épocas servia para estimular a consciência da Classe Trabalhadora para a transformação social. 

 


