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AS MULHERES DA ALTA IDADE MÉDIA 
Centralidade e marginalidade

As transformações do final da An?guidade
contribuíram para afirmar mais diretamente a
dominação masculina, mesmo em domínios nos
quais as mulheres desempenhavam, até então,
um papel de primeiro plano, por exemplo, na
esfera do sagrado. É necessário, entretanto,
nuançar o rigor dessa constatação: se as
sociedades da Alta Idade Média se caracterizam
por sua estrutura patriarcal, as mulheres
ocupavam um lugar que lhes era em vários
aspectos mais favorável do que em outras
sociedades an?gas, especialmente graças à
cris?anização.

Este colóquio tem por obje?vo estudar os
processos de elaboração das representações das
figuras femininas na Alta Idade Média, em
termos de centralidade e de marginalidade. Para
tanto, serão abordados textos e cultura material,
com um interesse par?cular pelos elementos
que apresentam uma imagem idealizada das
mulheres, bem como por aqueles que
testemunham a marginalização de certas atrizes
sociais. Os par?cipantes do colóquio se
concentrarão nos processos de narração e de
"mise en scène" que fazem das mulheres e de
seus corpos (vivos ou mortos) partes relevantes
das estratégias familiares e sociais.
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Mesa 1 (9h30 - 10h)
Apresentação do colóquio

Adrien Bayard (LEME-USP/FAPESP/LAMOP)
Sylvie Joye (Université de Reims/IUF)

Conferência de abertura (10h - 12h)
Régine Le Jan (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne/LAMOP)
Figuras femininas e idenEdades múlEplas na Alta
Idade Média

Almoço

Mesa 2 (14h - 15h30)
Mulheres e crises 

Bruno Dumézil (Université de Paris Ouest -
Nanterre La Défense)
Qual o lugar para as mulheres nas redes
epistolares da Alta Idade Média (séculos VI-VIII)?
CrisJna La Rocca (Università degli Studi di Padova)
Criar uma crise. Possibilidades e perigos após a
morte de Teodorico

Pausa para o café

Mesa 3 (16h - 17h30)
Mulheres e grupos familiares

Laurence Leleu (Université d’Artois)
Lugar e papéis das mulheres nos grupos familiares da
aristocracia saxônica no período otoniano
Adrien Bayard (LEME-USP/FAPESP/LAMOP)
Qual papel para as mulheres na construção do
território dos Guilhermidas (século IX-X)?

Mesa 4 (10h - 11h30)
Mulheres e sagrado

Isabelle Cartron (Université de Bordeaux Montaigne)
As sepulturas de mulheres e o sagrado na Alta Idade
Média
Maria Filomena Coelho (HIS/PPGHIS/PEM-UnB)
A sacralização da linhagem: monacato cisterciense
feminino no reino de Leão (séc. XII)

Almoço

Mesa 5 (14h - 15h30)
Mulheres e espaço 

Nicolas Schroeder (FNRS/ULB)
Espaço e gênero na Alta Idade Média: atributos,
arranjos, transgressões

Lucie Malbos (Université de PoiJers)
Pedras rúnicas e sepulturas de mulheres na
Escandinávia durante a era Viking: o lugar das
mulheres nas questões territoriais, memoriais
e simbólicas

Pausa para o café

Mesa 6 (16h - 17h30)
Mulheres e escrita 

Victor Sobreira (LEME-USP)
Mulheres e práEca epistolar no período
carolíngio
Robson Della Torre (Unimontes)
A condição feminina no século V em um
contexto de querela doutrinária: A polêmica
entre Cirilo de Alexandria e Nestório de
ConstanEnopla a propósito da atuação da
imperatriz Pulquéria

Pausa para o café

Mesa 7 (17h30 - 18h)
Conclusão do colóquio

Maria Isabel Fleming (USP)
CrisJna La Rocca (Università degli Studi di
Padova)

Inscrições

As inscrições para ouvintes devem ser feitas pelo e-mail: 
medieval@usp.br

Para mais informações, acesse o site do LEME: 
www.leme-medieval.com.br

* As comunicações dos convidados estrangeiros serão 
ministradas em inglês.


