
V Encontro do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano 

Seção ES 

Cidade, cotidiano e relações de poder 

15 e 16 de abril de 2014 

 Vitória, Campus de Goiabeiras 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

15 de abril (3 ª feira) 

 

8:30 h às 9:30h - Conferência de Abertura 

Conferencista: Profa. Dra. Ana Teresa Marques Gonçalves (UFG) – Formas de 

'adlocutio': a exortação às tropas na obra de Onassandro 

 

9:30h às 12:00h – Sessão I 

Ana Penha Gabrecht (Coordenadora) – Os primórdios da 'polis' na Grécia antiga: 

a cidade utópica dos feácios 

Alessandra André – Relações de poder no Mediterrâneo oriental na segunda 

metade do século IV a.C. 

Zilda Andrade Lourenço dos Santos – Viajando por textos da Antiguidade do 

Império Romano com uma bagagem de concepções de autoria 

Ludimila Caliman Campos – A religiosidade mariana: o nascimento de uma 

devoção de fronteira 

Thiago Brandão Zardini – A representação literária dos éduos: comparações entre 

o 'De Bello Gallico' e o panegírico da cidade de 'Augustodunum' (312 d.C.) 

 

12:00h às 13:30 h –  Almoço 

 

13:30 h às 16:00 h – Sessão II  

Camilla Paulino Ferreira da Silva (Coordenadora) – As moedas de Cleópatra como 

vestígio de seu poder 

Ana Lúcia Santos Coelho – As mulheres de Ovídio na 'Urbs' de Augusto 
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Marihá Barbosa e Castro – O programa satírico de Pérsio frente à tradição 

Nicodemo Valim de Sena – Espaço, monumentalidade e poder: o conflito 

alexandrino de 38 d.C. 

Natan Henrique Taveira Baptista – Espaços citadinos e aspectos corporais 

nas 'defixiones' norte africanas (séc. III-IV) 

Kátia Regina Giesen – Modelos clássicos e pós-clássicos de formação letrada 

 

16:00h às 16:30 – Café 

 

16:30h às 18:00h – Sessão III 

João Carlos Furlani (Coordenador) – Política, deposição e exílio: considerações 

sobre o episcopado de João Crisóstomo em Constantinopla 

Larissa Rodrigues Sathler Dias – A disciplinarização da viúva cristã segundo os 

preceitos de Ambrósio de Milão  

Agnes Soares Moschen – Código Teodosiano, cristianismo e poder imperial: a 

religião como refúgio para as atrizes 

Rayanne Amorim Rody – A disciplina corporal dos anacoretas sírios na 

Antiguidade Tardia segundo Teodoreto de Ciro 

 

18:00h às 19:00h – Sessão IV 

Jenny Barros Andrade (Coordenadora) – Corpo, festa e poder na Antiguidade 

Tardia: A representação dos convivas nas 'Saturnais', de Macróbio 

Luiza Helena Rodrigues de Abreu Carvalho – O gênero epidítico em Cícero e 

Quintiliano 

Lohaynne Gomes Mello – Marcial e seus leitores  

 

16 de abril (4 ª feira) 

 

9:00 h às 12:00 h - Sessão V 

José Mario Gonçalves (Coordenador) – Agostinho de Hipona e o culto aos santos: 

piedade popular e controle episcopal 
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Luís Eduardo Formentini  – O panegírico a Chilperico: tentativa de mediação do 

conflito régio-episcopal na Gália merovíngia 

Kellen Jacobsen Follador – A refutação dos dogmas cristãos por Hasdai Crescas 

Jordania Lopes de Freitas – As relações conflituosas entre cristãos e judeus em 

Tortosa 

Johhny Taliateli do Couto (UFG) – Escrita e poder no pontificado de Inocêncio IV: 

a deposição do 'rex tyrannus' e do 'rex inutilis' 

Lara Fernanda Portilho Misquilin (UFG) – Imaginário e poder: as representações 

de D. Leonor de Guzmán (1310-1351) como “rainha de Castela” 

Roni Tomazelli – O 'Formicarius', de Johannes Nider e o discurso demonizador da 

bruxaria no século XV 

12:00h às 13:30 h – Almoço 

 

13:30h às 15:00h – Sessão VI 

Raphael Leite (Coordenador) –  A concepção da doutrina do pecado original por 

Agostinho de Hipona 

Karla Constancio – Discussões e perspectivas sobre a construção do conceito 

de 'Kidush Hashem' na Primeira Cruzada (séc. XI e XII) 

Larissa Heringer – A doença como representação do pecado no imaginário cristão 

da sociedade portuguesa nos séculos XV e XVI   

Anny Mazioli – Corpo e sexualidade no Baixo-medievo: a dicotomia entre 

prescrições e práticas 

Regilene Amaral – De Paris a Barcelona: as relações e as consequências das 

disputas públicas judaico-cristãs 

15:00 às 16:00h – Conferência de encerramento 

Conferencista: Profa. Dra. Armênia Maria de Souza (UFG) – Poder e justiça em D. 

Afonso IV (1325-1357) de Portugal  


