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APRESENTAÇÃO 

A ideia dos ciclos de cinema organizados por esse grupo surgiu em 2014 

quando foi exibida a 1ª temporada da Série Vikings pelo Grupo Guerreir@s. Em 

2015 o grupo foi crescendo e se modificando, vieram a 2ª e a 3ª temporada de 

Vikings... Com a organização do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo 

Mediterrânico da UFSM - GEMAM/UFSM, em parte formado e apoiado pel@s 

Guerreir@s, a ideia virou um projeto de extensão: o Telecine Clio. Alguns alunos se 

foram, outros chegaram... e hoje trazemos para vocês o IV Telecine Clio: Ciclo de 

Cinema Barbaridade! Os inimigos de Roma, com uma temática um pouco parecida 

com as temporadas que fizemos da Série Vikings: debater sobre os povos 

conhecidos como “bárbaros”. Mas o que são os bárbaros?  

Diante dessa questão, os objetivos deste ciclo são, incialmente, 

compreender quando e como surgiu tão ideia de bárbaros e como o Império 

Romano foi construindo e modificando-a ao longo de seu domínio. Buscaremos 

também debater sobre as resistências contra as conquistas romanas pelos 

chamados “povos bárbaros”, estratégias, representações, ações e usos das 

representações de tais povos. Para isso, será exibida a série “A Rebelião dos 

Bárbaros”, do History Channel. A partir desta série e dos personagens reais ali 

apresentados, os/as estudantes membros do GEMAM e alguns convidados farão 

apresentações que envolvam a temática das conquistas romanas e da criação de 

representações antigas e modernas sobre tais povos conquistados pelo Império 

Romano e que tentaram resistir bravamente contra tal dominação.  
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O evento contará com duas Conferências de professores de fora da UFSM, 

convidados pelo GEMAM especialmente para este evento e especialistas nos temas 

a serem abordados, uma conferência de um professor colaborador do grupo, 

doutorando do PPGH/UFSM, preparada para este evento e uma apresentação da 

coordenadora do GEMAM sobre o conceito de bárbaros e os projetos do grupo. 

Haverá um minicurso organizado especialmente para este evento e a apresentação 

de dez comunicações coordenadas de alunos membros do GEMAM e de um 

convidado da UFPel. 

Cumpre destacar que este evento é promovido pelo Grupo de Estudos 

sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da UFSM - GEMAM/UFSM, organizado pela 

coordenadora do grupo, Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva (Departamento de 

História) e por alunos e alunas da UFSM membros do GEMAM. 

Por fim, também é importante mencionar que deste trabalho inicial com 

povos bárbaros, em 2015 surgiu o Projeto de pesquisa Barbaridade: identidades e 

alteridades em representações do outro por escritores romanos, desenvolvido pelo 

GEMAM/UFSM. Com este projeto, subdividido em pesquisas menores de alunos de 

graduação e mestrado, visamos compreender de representações de povos 

considerados bárbaros pelos escritores do período romano, em processos de 

formação de identidades e alteridades. Visamos, da mesma forma, estudar nestas 

pesquisas elementos culturais específicos dos povos considerados como bárbaros, 

tais como aspectos da religiosidade, organização social, indumentária, relações de 

gênero, guerra, etc., na visão dos escritores greco-romanos e no contato com a 

cultura imperial romana. 

A comissão organizadora deseja a tod@s uma profícua participação nas 

atividades do evento e bons trabalhos! 

 
Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva 

Departamento de História da UFSM 
Coordenadora do GEMAM/UFSM 

Coordenadora Geral da Comissão Organizadora do evento 
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Programação: 

 
Dia 27/03 (segunda-feira) 
16:00: Inscrições e Credenciamento 
 
17:00: Henrique Hamester Pause (UFSM) e Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva 
(UFSM) 
 
17:10: Apresentação de um dos projetos do GEMAM/UFSM: 
- O conceito de bárbaro na Antiguidade e o projeto Barbaridade do GEMAM/UFSM, 
Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva (UFSM) 
 
17:30 Conferência de  abertura:  
Coordenadora: Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva (UFSM) 
- Quem precisa de um Rei? A Morte de Átila e a Ruína do Império Romano, Prof. Dr. 
Otávio Luiz Vieira Pinto (Universidade de Leeds, NEMED/UFPr) 
 
18:30: Episódio 1 da Série “A Rebelião dos Bárbaros” 
 
19:10 Coffee break 
 
19:30: Continuação do Episódio 1 da Série “A Rebelião dos Bárbaros” 
 
20:15: Mesa de comunicações I:  
Coordenador: Prof. Dr. Otávio Luiz Vieira Pinto (Universidade de Leeds, 
NEMED/UFPr) 
- O general Aníbal Barca sob a escrita do historiador romano Tito Lívio, Fábio 
Pimentel (UFSM) 
- Entre falcatas, dardos, escudos e estátuas: os povos da Península Ibérica pré-
romana e a tribo dos Lusitanos liderada por Viriato entre passado e “uso do 
passado”, Renan do Amarante Gonçalves (UFSM) 
 
Dia 28/03 (terça-feira) 
14:30 até 16:00: Minicurso: Leges Barbarorum: legislação bárbara, fontes e 
interpretações, Prof. Dr. Otávio Luiz Vieira Pinto (Universidade de Leeds, 
NEMED/UFPr) 
 
18:00: Credenciamento 
 
18:30: Episódio 2 da Série “A Rebelião dos Bárbaros” 
 
19:50: Coffee break 
 
20:10: Mesa de comunicações II:  
Coordenador: Prof. Gabriel Freitas Reis (UFSM) 
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- As múltiplas revoltas de Espártaco: uma análise cinematográfica e literária sobre 
revolução, Lucas Soares Machado (UFSM) 
- Armínio, um “bárbaro romanizado”? Crítica ao conceito de romanização, Pedro 
Vieira Marques de Oliveira (UFSM) 
 
Dia 29/03 (quarta-feira) 
14:30 até 16:00: Minicurso: Leges Barbarorum: legislação bárbara, fontes e 
interpretações, Prof. Dr. Otávio Luiz Vieira Pinto (Universidade de Leeds, 
NEMED/UFPr) 
 
16:00: Credenciamento 
 
17:00: Episódio 4 da Série “A Rebelião dos Bárbaros” 
 
18:25: Coffee Break 
 
18:45: Mesa de comunicações IV:  
Coordenador: Prof. Vinícius da Motta (UFSM) 
- “Há algo vindo do Leste”: uma análise sobre representações cinematográficas e 
televisivas de Átila, rei dos hunos, Rodrigo dos Santos Oliveira (UFSM) 
- “O Fracasso de Alarico”: um olhar diacrônico sobre o saque de Roma (410 d.C.) 
através de Kullikowski, Prof. Maurício da Cunha Albuquerque (UFPel) 
- “O castigo de Deus”: Genserico, rei dos vândalos, na série A Rebelião dos Bárbaros 
e nas fontes escritas da Antiguidade Tardia, Prof. Gabriel Freitas Reis (UFSM) 
 
Dia 30/03 (quinta-feira) 
14:00: Credenciamento 
 
15:00: Mesa de Conferências de encerramento:  
Coordenadora: Profa. Dra. Semíramis Corsi Silva (UFSM) 
- Mitos nacionais, mitos políticos: a instrumentalização da figura de Arminius no 
século XIX germânico, Profa. Dra. Daniele Gallindo (UFPel) 
- (Des)construções acerca da cultura celta, Prof. Me. Pablo Dobke (UFSM) 
 
17:00: Intervalo 
 
17:30: Episódio 3 da Série “A Rebelião dos Bárbaros” 
 
18:55: Coffee Break 
 
19:30: Mesa de comunicações III:  
Coordenador: Prof. Me. Pablo Dobke (UFSM) 
- A rainha Boudica: cultura material inglesa, memória e feminismo na 
contemporaneidade, Profa. Luana da Silva de Souza (UFSM) 
- Gênero, Cinema e Ensino de História: uma proposta de trabalho com a 
personagem Boudica de Barbarians Rising, Dandara Perlin (UFSM) 
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- As representações do Druida e da magia celta em Naturalis Historia, de Plinio, o 
velho, Camila da Cruz (UFSM) 
 
21:00: Encerramento: Henrique Hamester Pause (UFSM) e Profa. Dra. Semíramis 
Corsi Silva (UFSM) 
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Resumo 
Minicurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caderno de Programação e Resumos do IV Telecine Clio: Ciclo de Cinema Barbaridade!  
Os inimigos de Roma 

27 a 30 de março de 2017 
| 9  

 

LEGES BARBARORUM: LEGISLAÇÃO BÁRBARA, FONTES E INTERPRETAÇÕES 

 
Otávio Luiz Vieira Pinto 

Doutor em História – Universidade de Leeds, NEMED/UFPr 
 

Resumo: O objetivo deste minicurso é apresentar, de forma geral, os códigos legais 

que foram produzidos entre grupos ditos “bárbaros” durante os séculos V ao IX. 

Tal apresentação contará com um debate acerca da relação destes códigos com a 

legislação romana – em especial com o Codex Theodosianus – e questionará a noção 

de ancestralidade “germânica” na raiz da teoria legislativa dos bárbaros. 

Abordaremos as leis visigodas, francas, burgúndias, lombardas, saxãs e ostrogodas 

a partir de um viés antropológico e etnográfico, contextualizando-as e pensando 

seu papel na história pós-romana. Debateremos, também, o papel destes códigos 

legais para a fomentação de uma historiografia romântica e nacionalista durante o 

século XIX.  

 

Palavras-chave: legislação; bárbaros; Antiguidade Tardia; germanismo. 

 

Estruturação do minicurso: 

2 aulas de uma hora e meia 

 

Aula 1: Lex Visigothorum, Lex Burgundionum, Lex Salica, Lex Langobardorum, 

Judicia Lundoniae e Edictum Theoderici: legislação bárbara, influência romana e 

debate acerca do “germanismo” nos códigos de leis. 

 

Aula 2: Formação de uma historiografia romântica, etnicidade e novas 

perspectivas acadêmicas.  
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Resumos  

Conferências  
(Em ordem alfabética pelo nome do apresentador) 
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MITOS NACIONAIS, MITOS POLÍTICOS: A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA FIGURA 
DE ARMINIUS NO SÉCULO XIX GERMÂNICO 

 
Daniele Gallindo Silva 

Doutora em Germanistik/Ältere Deutsche Literatur 
Germanística/Literatura Alemã Antiga – UFPel 

 
Resumo: O presente trabalho visa compreender o processo de presentificação do 
passado no que se refere à figura de Arminius (Hermann, o Querusco) durante o 
século XIX em território germânico, tendo como base discussões acerca da 
construção e propagação de mitos políticos.  
 
Palavras-chave: Arminius; Recepção da Antiguidade; Nacionalismo; Mito político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caderno de Programação e Resumos do IV Telecine Clio: Ciclo de Cinema Barbaridade!  
Os inimigos de Roma 

27 a 30 de março de 2017 
| 12  

 

QUEM PRECISA DE UM REI?  

A MORTE DE ÁTILA E A RUÍNA DO IMPÉRIO ROMANO 

Otávio Luiz Vieira Pinto 
Doutor em História – Universidade de Leeds, NEMED/UFPr 

 
Resumo: Esta palestra terá por objetivo incitar uma reavaliação de três pontos 
comuns à historiografia do mundo tardo antigo: a desestruturação do Império 
Romano, o papel dos visigodos, dos bárbaros e dos federados neste ocaso e, acima 
de tudo, o papel catalisador desempenhado por Átila, rei dos hunos, neste 
contexto. A proposta parte do clássico pressuposto dos bárbaros enquanto 
“inimigos de Roma” para então subverter esta lógica explicativa e apresentar um 
império que, no século V, era pouco mais do que um bastidor para o desafeto 
político entre hunos e visigodos – e o magister militum Aécio destacou-se 
justamente por saber jogar com essa realidade. Este desafeto, junto da forte 
presença pessoal e liderança de Átila, forçaram uma polarização social, política e 
cultural ao redor dos hunos e visigodos: bárbaros e grupos étnicos variados não se 
concentraram tão somente em Roma, mas buscaram também o apadrinhamento 
político da Confederação de Átila e da potência federada de Teodorico I.  Como o 
domínio de Átila foi instaurado sobre uma região de constantes conflitos e 
pluralidade étnica, sua morte criou um vácuo de poder que, de maneira geral, 
desestruturou de forma bastante acentuada as províncias balcânicas e ajudou a 
provocar intensa instabilidade política no ocidente. Assim é que, a título de 
conclusão – e tendo como ponto de argumento os três pontos mencionados acima 
–, propõe-se que Átila causou mais dano ao Império Romano em morte do que em 
vida.  
 
Palavras-chave: Hunos; Átila; Antiguidade Tardia; Império Romano; Nômades; 
Bárbaros. 
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(DES)CONSTRUÇÕES ACERCA DA CULTURA CELTA 

 
Pablo Dobke  

Doutorando em História – UFSM 
 

Resumo: Esta fala, sem a pretensão de julgamentos, tem o objetivo de elucidar 
alguns pontos interessantes acerca da cultura Celta (em sua forma ampla). Desta 
maneira, serão abordados tópicos como: religiosidade, organização social, 
vestimenta/indumentária, bem como, a renomada belicosidade céltica. Tudo isso 
de uma maneira informal, sem os rigores acadêmicos, pensando especialmente 
naqueles e naquelas que recém estão chegando, de modo que a compreensão seja 
mais acessível e atraente. Assim, Tighinn gu Tuatha Dé Danann!!!   
 
Palavras-chave: Cultura celta; Religiosidade; Indumentária; Organização social; 
Belicosidade celta. 
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O CONCEITO DE BÁRBARO NA ANTIGUIDADE E O PROJETO BARBARIDADE DO 
GEMAM/UFSM 

 
Semíramis Corsi Silva  

Doutora em História – UFSM 
 
Resumo: A criação do conceito de bárbaro (βαρβαρος - barbaros) surgiu entre os 
gregos antigos. Já nas obras atribuídas ao poeta Homero, Ilíada e Odisseia, 
possivelmente do século VIII a.C., temos a percepção do que era ser bárbaro, 
embora a identidade grega em si estivesse pouco definida em tal contexto. Ser 
bárbaro nestas primeiras obras escritas em grego era aquele que não falava a 
língua dos helenos, como eram identificados os gregos. De um critério meramente 
linguístico, o termo passou a ser usado entre os gregos antigos para definir aqueles 
que não compartilhavam dos códigos de comportamento, dos valores e dos 
modelos ideais da cultura grega, com certa conotação negativa, embora muitas 
vezes os “saberes bárbaros” fossem valorizados nos testemunhos textuais. Do 
modelo de bárbaro de Homero, Heródoto e Tucídides, as representações desse 
outro chamado de bárbaro foram sendo estendidas para todos que fossem 
diferentes da cultura grega e romana, como podemos ler nas obras de escritores do 
período imperial romano, como em Tácito (Germânia), por exemplo. Bárbaros 
(gentes barbarorum) passam a ser, em geral, aqueles que não compartilham da 
paideia grega e/ou da humanitas latina. O objetivo desta apresentação é mostrar os 
objetivos centrais do Projeto de pesquisa Barbaridade: identidades e alteridades 
em representações do outro por escritores romanos, desenvolvido desde 2015 
pelo GEMAM/UFSM. Tal projeto, por sua vez, visa analisar documentos textuais 
escritos por autores romanos, de língua latina ou grega, buscando a compreensão 
de representações de povos considerados bárbaros pelos escritores, em processos 
de formação de identidades e alteridades. Visamos, da mesma forma, estudar 
elementos culturais específicos dos povos considerados como bárbaros, tais como 
aspectos da religiosidade, organização social, guerra, etc., na visão dos escritores e 
no contato com a cultura imperial romana. 
 
Palavras-chave: Bárbaros; Império Romano; Representação; GEMAM/UFSM. 
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(Em ordem alfabética pelo nome do apresentador) 
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AS REPRESENTAÇÕES DO DRUIDA E DA MAGIA CELTA EM NATURALIS 

HISTORIA, DE PLÍNIO, O VELHO 

Camila da Cruz 
 Graduanda em História – UFSM 

 

Resumo: A imagem do druida, o mago e sábio celta, é muito apreciada pela 

literatura ocidental desde o Medievo, sabe-se também que já no contexto das 

Antiguidades grega e romanas tais figuras inspiravam admiração e curiosidade. No 

presente trabalho a imagem do Druida e as visões sobre os ritos celtas, expressas 

no livro XXX de Naturalis Historia, de Plinio, o Velho (23-79 d.C), serão revistas a 

fim de melhor compreendermos o que os membros da elite romana  pensavam dos 

ritos druídicos e como relações de identidade e alteridade poderiam vir a 

influenciar a maneira como os representaram.  Além disso, iremos rever a própria 

ideia de “magia” dentro do contexto do século I d.C., quando a obra analisada foi 

escrita, sabendo que mesmo este conceito carrega em si o peso da relações de 

alteridade e identidade que permearam o contato dos Romanos com outros povos. 

Partindo dos preceitos da Nova História Cultural, em especial do conceito de 

representação desenvolvido por Roger Chartier, iremos revisitar o mágico universo 

da magia celta através dos escritos de Plínio, sabendo que estes escritos não são 

imparciais ou fidedignos, mas a visão específica de um membro das elites romanas 

sobre os celtas e sua religiosidade. 

Palavras-Chave: Plínio, o Velho; Magia; Magia Celta; Druidas; Representações. 
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GÊNERO, CINEMA E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO 
COM A PERSONAGEM BOUDICA DE BARBARIANS RISING 

 
Dandara Perlin Pereira 

Graduanda em História – UFSM 

 
 

Resumo: Esta comunicação tem por objetivo lançar uma proposta de trabalho 
para o ensino de História Antiga na Educação Básica a partir da representação da 
rainha bretã Boudica na série Barbarians Rising (A Rebelião dos Bárbaros), 
partindo especialmente do trabalho didático com questões de gênero. 
Considerando a conjuntura atual de avanço do conservadorismo sobre as 
propostas de direitos humanos, se faz mais que necessário e urgente o debate 
sobre gênero em sala de aula, bem como o desenvolvimento de novos olhares 
sobre a História Antiga. Além disso, sendo o cinema uma das formas mais 
acessíveis da História para a população em geral, a problematização do mesmo 
como instrumento de trabalho do professor também é importante e atual dentro 
dos debates sobre Ensino de História. Assim, serão utilizados para a discussão 
sobre Boudica os trabalhos de Tais Pagoto Bélo. Utilizaremos também textos de 
Jaqueline Zarbato, para embasar a questão do gênero e Ensino de História, Jairo do 
Nascimento, sobre Cinema e Ensino de História e Marc Ferro e Johnni Langer, para 
sustentar a observação das representações da personagem na série. Sobre o 
conceito de representação, estamos partindo das definições de Roger Chartier. Por 
fim, analisaremos os livros didáticos da Coleção Novo Olhar (2010) e do Projeto 
Araribá (2007) para observar o lugar, ou melhor, a ausência de um lugar para 
Boudica na narrativa histórica didática. Por meio das leituras historiográficas, da 
análise da série e das análises do material didático proposto, será elaborado um 
folheto didático tratando da relação Gênero, Cinema e Ensino de História a partir 
da apresentação da rainha bretã Boudica na série. Este material será apresentado 
no IV Telecine Clio e disponibilizado no site do GEMAM/UFSM.  

 
Palavras-chave: Boudica; Gênero; Cinema; Ensino de História, Representação. 
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O GENERAL ANÍBAL BARCA SOB A ESCRITA DO HISTORIADOR ROMANO TITO 

LÍVIO 
 

Fábio Augusto Campos Pimentel 
Graduando em História – UFSM 

 
Resumo: Tito Lívio foi um historiador romano que escreveu uma obra tratando da 
fundação da cidade de Roma até a época em que viveu, os anos finais da República 
Romana. O título de seus escritos, Ab urbe condita, que em português significa “A 
cidade desde sua fundação”, já nos remete ao seu conteúdo. Um tema de grande 
importância na obra em questão, e que chegou até nós em meio às partes que se 
perderam, foi a questão cartaginesa, como tratamos o conflito entre este povo e os 
romanos. As Guerras Púnicas, como ficou conhecido este longo conflito, duraram 
desde o início da expansão romana até a consolidação de Roma como potência 
mediterrânica, decorrente da vitória nestas guerras. Assim, Tito Lívio não deixou 
de redigir palavras e suas impressões do mais famoso líder cartaginês, Aníbal 
Barca, membro de umas famílias dirigentes mais poderosas de Cartago e 
descendente de outro expoente militar, seu pai Amílcar Barca. Tratando Aníbal em 
um misto de desprezo e adoração, Lívio narra com seus olhos de romano a 
Segunda Guerra Púnica, quando Aníbal liderou seus exércitos e venceu o exército 
romano na famosa batalha de Canas. Assim, os objetivos deste trabalho são 
apresentar Aníbal aos olhares de um romano e em suas representações, refletindo 
sobre o conceito de bárbaro especialmente na obra de Titio Lívio e neste 
personagem poderoso e inimigo dos romanos em potencial.  
 
Palavras-chave: Cartago; Guerras Púnicas; Aníbal; Tito Lívio; Ab urbe condita. 
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“O CASTIGO DE DEUS”: GENSERICO, REI DOS VÂNDALOS, NA SÉRIE A 
REBELIÃO DOS BÁRBAROS E NAS FONTES ESCRITAS DA ANTIGUIDADE 

TARDIA  
 

Gabriel Freitas Reis 
Mestrando em História – UFSM 

 
 
Resumo: Genserico foi rei dos vândalos asdingos e dos alanos de 428 até sua 
morte, em 477, se tornando uma personagem peculiar no período em que viveu ao 
exercer notável poder militar sobre seus guerreiros bárbaros, ameaçando a 
estabilidade política do Império Romano fragilmente centralizado na Itália. Este 
trabalho objetiva apresentar a imagem de Genserico construída em fontes 
históricas escritas por autores da Antiguidade Tardia, como Procópio de Cesareia, 
Próspero de Aquitânia, Idácio de Chaves, Quodvultdeo, Possídio, Paulo Orósio e 
Sidônio Apolinário.  Acreditamos que a análise do contexto em consonância com a 
atuação do rei vândalo de Cartago nos permitirá compreender as continuidades e 
rupturas históricas existentes no Império Romano do Ocidente no século V. 
Visamos, com isso, demonstrar como as representações de Genserico na série A 
rebelião dos bárbaros podem ser capazes de trazer ao conhecimento a personagem 
histórica, estando, contudo, totalmente influenciadas pelo seu contexto de 
produção. Portanto, para conhecer melhor a personagem e as possíveis 
continuidades e rupturas do contexto, necessitamos de uma análise crítica da 
documentação antiga. Utilizaremos o conceito de representação de Roger Chartier, 
ligado à Nova História Cultural. 
 
Palavras-chave: Genserico; Migrações bárbaras; África vândala; Império Romano 
do Ocidente; Antiguidade Tardia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Caderno de Programação e Resumos do IV Telecine Clio: Ciclo de Cinema Barbaridade!  
Os inimigos de Roma 

27 a 30 de março de 2017 
| 20  

 

A RAINHA BOUDICA: CULTURA METERIAL INGLESA, MEMÓRIA E FEMINISMO 
NA CONTEMPORANEIDADE 

 
Luana da Silva de Souza 

Mestranda em História – UFSM 
Bolsista CAPES 

 
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar a representação atual 
da rainha celta Boudica frente aos grupos feministas da Inglaterra contemporânea 
através da cultura material existente nesta região e os estudos da historiadora e 
arqueóloga Tais Pagoto Bélo. Boudica, Boudicca, Boadiceia ou Boudouika foi uma 
rainha Bretã das tribos dos Iceni e que, de acordo com fontes históricas, viveu no 
século I d.C., Foi descrita como uma grande guerreira durante os acontecimentos 
dos anos 60 e 61 d.C., período conhecido como Idade do Ferro. Algumas das obras 
que a apresentam são os escritos A vida de Agrícola e Anais, de Tácito e História de 
Roma, de Dião Cássio. Boudica foi conhecida como uma das poucas mulheres a 
enfrentar o Império Romano dezessete anos depois da invasão da Bretanha, por 
esta razão sua imagem foi utilizada no século XIX e XX como um símbolo de 
nacionalismo e poder feminino. Nesta comunicação não objetivamos explanar 
sobre quem foi esta rainha de uma forma mais detalhada e crítica, mas pensamos 
em apresentar e refletir sobre os usos do passado diante da figura de Boudica, 
expondo assim objetos, patrimônios, estátuas, pinturas e construções que foram 
utilizados para representar um símbolo de força e resistência por diferentes 
grupos de mulheres, incluindo as sufragistas. Nossa apresentação utilizará como 
principal referência bibliográfica a pesquisa de doutorado da historiadora Tais 
Pagoto Bélo. 
 
Palavras-chave: Boudica; Cultura material; Feminismo; Inglaterra 
contemporânea. 
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AS MÚLTIPLAS REVOLTAS DE ESPÁRTACO: UMA ANÁLISE CINEMATOGRÁFICA 
E LITERÁRIA SOBRE REVOLUÇÃO 

 
Lucas Soares Machado 

Graduando em História – UFSM 

 
Resumo: Esta apresentação busca analisar representações da trajetória do 
personagem histórico Espártaco através do cinema e da literatura 
contemporâneos. Nosso objetivo é compreender como diferentes ideais de 
revolução foram utilizados por esses meios para caracterizar a maior revolta de 
escravos que o Império Romano conheceu e como representaram o mencionado 
personagem especificamente diante de seus contextos de produção. Nessa análise 
focaremos em duas obras: Spartacus, filme de 1960 dirigido por Stanley Kubrick e 
com roteiro de Dalton Trumbo, e The Gladiators, romance de 1939 escrito por 
Arthur Koestler. Através do diálogo entre essas fontes procuraremos entender 
mais sobre seus contextos de criação, assim como, numa análise comparativa, 
discutir alguns pontos essenciais da narrativa histórica da revolta de escravos 
liderada por Espártaco entre 73 a.e.c. e 71 a.e.c. Para um aprofundamento acerca 
da produção e influência do filme Spartacus, usaremos a obra Spartacus: Film and 
History, de 2007, editada por Martin M. Winkler, que conta com diversos ensaios a 
respeito das polêmicas que envolveram as gravações do filme dirigido por Kubrick 
e estrelado por Kirk Douglas, e que também aborda os usos (e desusos) da obra de 
Arthur Koestler. Esperamos demonstrar através desse ensaio como a ideia de 
revolução permeia ambas as narrativas, dando sentido à trajetória de Espártaco 
nestas mídias. 
 
Palavras-chave: Espártaco; Cinema; Literatura; Revolução; Arthur Koestler; 
Stanley Kubrick. 
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“O FRACASSO DE ALARICO”: UM OLHAR DIACRÔNICO SOBRE O SAQUE DE 
ROMA (410 D.C.) ATRAVÉS DE KULLIKOWSKI 

 
Mauricio da Cunha Albuquerque 
Mestrando em História – UFPEL 

 
Resumo: No dia 24 de agosto do ano 410, a cidade de Roma fora invadida pelos 
exércitos góticos de Alarico I. Três dias de saque e terror marcaram este 
acontecimento histórico que tornou-se, com o passar dos anos, um dos eventos que 
simbolizam o fim do mundo antigo e o início da Idade Média no ocidente. Na arte, 
nas mídias, e, inclusive, em discursos políticos atuais, o episódio é evocado como 
uma das grandes tragédias da humanidade; um encontro dramático entre 
civilização e barbárie. Contudo, a histografia atual refuta muitos destes mitos. O 
saque de Roma, assim como o papel de Alarico no processo que conduziu ao fato, 
deve ser compreendido dentro de um âmbito diacrônico, como incidente oriundo 
de um processo complexo ligado a relações interétnicas, falhas diplomáticas e 
conflitos de interesse entre Roma e as populações estrangeiras assentadas em seus 
limites territoriais. Na obra Rome’s Gothic Wars (2006) (no Brasil, Guerras Góticas 
de Roma), o historiador estadunidense Michael Kullikowski sugere que Alarico 
possuía grande domínio sobre os códigos culturais, assim como sobre a burocracia 
e a estrutura política romana. Após pouco mais de uma década servindo aos 
interesses imperiais, o rei godo tentara inúmeras vezes seguir a via diplomática, 
mas suas propostas foram quase sempre negadas ou cumpridas parcialmente. Sua 
estratégia de cercar e saquear Roma condizia muito mais a uma tática política – 
mesmo que desesperada e de pouco efeito a médio e longo prazo – do que a um ato 
desenfreado de selvageria e rapinagem. 
 
Palavras-chave: Bárbaros; godos; diplomacia. 
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ARMÍNIO, UM “BÁRBARO ROMANIZADO”? CRÍTICA AO CONCEITO DE ROMANIZAÇÃO 
 

Pedro Vieira Marques de Oliveira 

Graduando em História – UFSM 

 
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar o debate em torno do 
conceito de “romanização” presente na historiografia, problematizando como este 
conceito é utilizado na série Barbarians Rising produzida pelo no canal History, 
dirigida por Simon George, Declan O’Dwyer e Maurice Sweeney. Mais 
especificamente, analisaremos a apresentação na série do personagem Armínio 
que, apesar de ser educado para ser um romano, continua se reconhecendo e se 
identificando culturalmente como um germano da tribo dos queruscos. Faremos 
também a análise da representação de Armínio em documentos textuais escritos 
por Tácito, Dião Cássio e Herodiano. Também usaremos pesquisas realizadas pelos 
estudos pós-coloniais que procuram definir e criticar o conceito de “romanização”, 
como também estudos sobre identidade cultural. A partir das informações obtidas, 
buscaremos aprofundar o debate sobre as noções de cultura e identidade no 
Império Romano, assim como debater os diferentes sentidos que o termo 
“romanização” possuiu no decorrer dos anos na historiografia, seus problemas e 
atuais alternativas. 
 
Palavras-chave: Principado Romano; Armínio; Romanização; Representações; 
Identidade Cultural. 
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ENTRE FALCATAS, DARDOS, ESCUDOS E ESTÁTUAS: OS POVOS DA PENÍNSULA 
IBÉRICA PRÉ-ROMANA E A TRIBO DOS LUSITANOS LIDERADA POR VIRIATO 

ENTRE PASSADO E “USO DO PASSADO” 
 

Renan do Amarante Gonçalves 
Graduando em História – UFSM 

 
 
Resumo: A Pení nsula Ibe rica pre -romana era composta pelas culturas celtas, 
ibe ricas e celtibe ricas, esta u ltima foi considerada pelos escritores romanos, como 
Tito Lí vio, Diodoro, Apiano e Marcial, como um povo misto, ou seja, uma fusa o 
entre as culturas Celtas e Ibe ricas. Em relaça o a s tribos, nessa regia o tí nhamos os 
Galaicos, os Ce lticos, os Turdetanos, os Carpetanos e os Lusitanos. A tribo que 
daremos enfoque nesta apresentaça o e  a dos Lusitanos, que ocupava quase toda 
regia o que recebeu o seu nome como proví ncia romana, a Lusita nia. Na o se sabe ao 
certo a origem dessa tribo, alguns alegam que era celticizada, outros que era 
associada aos Celtas Luso es do Nordeste da Pení nsula Ibe rica. Em conjunto com a 
tribo dos ce lticos era considerada uma das maiores tribos que habitavam a 
Pení nsula. Os Lusitanos ficaram conhecidos na histo ria pela a rdua resiste ncia a s 
incurso es romanas. Dessas resiste ncias temos um lí der militar que conseguiu 
conter todos os avanços das legio es romanas, Viriato. As ta ticas de guerrilha 
utilizadas por Viriato, o pastor de gado que se tornou lí der guerrilheiro, fizeram 
com que o Senado romano aceitasse suas ofertas de paz por na o haver mais legio es 
experientes e bem treinadas para dar seque ncia na anexaça o da Lusita nia, pois boa 
parte delas foi exterminada pelas tropas de Viriato. Pore m, na o foi nem em campo 
de batalha, nem em acordo com o Senado romano que os Lusitanos foram vencidos. 
Apo s dez anos de guerra entre lusitanos e romanos, os lusitanos foram vencidos 
pela traiça o de seu pro prio povo. Ale m de apresentar dados sobre a tribo dos 
Lusitanos e os feitos de Viriato, essa comunicaça o objetiva apresentar tambe m 
aspectos dos usos do passado de Viriato pelo movimento nacionalista portugue s, a 
Mocidade Portuguesa, que usa da imagem do lí der lusitano para se espelhar em seu 
histo rico de lutas. Assim, Viriato tornou-se uma espe cie de “Primeiro defensor de 
Portugal”. Como fontes, utilizaremos textos de autores romanos devidamente 
criticados analiticamente, trabalhos historiogra ficos e esta tuas contempora neas 
portuguesas de Viriato. 
 
Palavras-chave: Pení nsula Ibe rica Pre -romana; Tribo dos Lusitanos; Viriato, “Usos 
do passado”; Portugal. 
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“HÁ ALGO VINDO DO LESTE”: UMA ANÁLISE SOBRE REPRESENTAÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS E TELEVISIVAS DE ÁTILA, REI DOS HUNOS 

 
Rodrigo dos Santos Oliveira 

Graduando em História – UFSM 
 
 
Resumo: Os hunos foram grupos no mades e pastoris que durante o se culo IV 
migraram das estepes eurasia ticas em direça o ao continente europeu, chegando 
ate  a fronteira do Rio Danu bio, onde entraram em contato com o Impe rio Romano 
do Oriente. Durante o reinado de A tila (434 d.E.C. - 453 d.E.C.) os Hunos atingiram 
seu auge, formando um Impe rio tributa rio multicultural e etnicamente diverso. 
Dentre os historiadores que escreveram sobre os hunos – e sobre A tila – tre s 
autores inseridos no perí odo da Antiguidade Tardia se destacaram: Amiano 
Marcelino (330 d.E.C.), no vol. III de sua obra Historias; Prisco de Pa nio (420 d.E.C.), 
cuja histo ria sobreviveu somente a partir de fragmentos, que se encontram hoje 
compilados no livro The Fragmentary History of Priscus (2014), do professor de 
estudos cla ssicos John Given; e Jordanes (526 d.E.C.), em sua obra Getica. O objetivo 
da apresentaça o e  analisar e criticar os filmes Attila (1954) e Sign of the Pagan 
(1954), a minisse rie Attila (2001) e o docudrama Barbarians Rising (2016), 
buscando compreender a representaça o de A tila pelos produtores, sendo 
necessa rio refletir sobre os contextos e problemas nos quais esses produtores se 
encontraram inseridos. A ana lise se da  a partir dos metodos, te cnicas e conceitos 
da Nova Histo ria Cultural (NHC), sendo utilizado principalmente o conceito de 
representações apresentado por Roger Chartier (1988). Por conseguinte, o conceito 
de representações colabora para a ana lise do historiador, que ve  o documento como 
carregado de construço es culturais e sociais e na o como trazedor de verdade. 
 
Palavras-chave: A tila; Hunos; Histo ria e cinema; Representações. 
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