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HISTÓRIA ANTIGA E USOS DO PASSADO: RESSIGNIFICAÇÕES DO 

PENSAMENTO DE SÊNECA PELA ABORDAGEM COGNITIVO-

COMPORTAMENTAL DA CIÊNCIA PSICOLÓGICA  

 

Beatriz Isabel Zendron Range1 

Dominique Vieira Coelhos dos Santos2  

 

Resumo (25 linhas) 

Diversos autores apontam similaridades entre a psicoterapia cognitiva fundada pelo 

estadunidense Albert Ellis, denominada Terapia Racional Emotiva Comportamental, e a 

filosofia estoica.  Tal semelhança se daria sobretudo em relação à concepção de que os 

problemas psicológicos decorrem das avaliações negativas que os seres humanos fazem 

dos fatos cotidianos, e não dos fatos em si. Esta pesquisa visa compreender se a 

aproximação do estoicismo e da terapia cognitiva é possível, a partir do estudo de como 

o pensamento de Sêneca tem sido reapropriado e ressignificado na constituição das 

principais teorias e fundamentos da terapia de Ellis. A pesquisa ocorreu por meio da 

análise relacional e sistemática das obras do psicólogo e de suas referências às obras e ao 

pensamento de Sêneca. Realizou-se estudos sobre a escola Estoica, as obras e o contexto 

histórico de Sêneca, as origens históricas especificidades teóricas da terapia desenvolvida 

por Ellis. Ao final, analisou-se a utilização feita pelo psicólogo do pensamento de Sêneca. 

Os resultados indicam que Ellis não só reconhecia a influência dos estoicos no 

desenvolvimento de sua teoria, como acreditava na proximidade epistemológica entre a 

filosofia estoica e terapia cognitiva. Inferiu-se que assim pensava o psicólogo porque ele 

não considerava como especialmente relevante o contexto histórico em que os filósofos 

produziram suas ideias e conceitos, assumindo que estes mantêm o mesmo significado 

em épocas diferentes. A partir das análises realizadas conclui-se, no entanto, que o sentido 

e significado dos conceitos do estoicismo antigo, em especial de Sêneca, são 

substancialmente diferentes que seus correlatos atuais utilizados na terapia cognitiva, não 

havendo uma linearidade histórica ou necessária relação entre os dois sistemas de 

pensamento, a despeito da importância inegável que os pensadores antigos tiveram para 

o desenvolvimento científico da Ciência Psicológica. 
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O FARAONATO E A RELAÇÃO REI-DIVINDADE DURANTE O REINADO 

DE  

RAMSÉS II [1279 - 1213 A.C.] 

 

Kahina Thirsa Hostin3 

 

Durante a antiguidade egípcia os governantes dessa sociedade, os faraós, eram tidos como 

seres de descendência divina e, portanto, seu poder perpassava pelo reconhecimento de 

sua relação com as divindades. Considerando que a cosmovisão egípcia era monista, o 

faraó exercia diversas funções, dentre elas, de líder político, militar e religioso, tornando-

o figura central para a organização da sociedade e a ligação entre as esferas terrena e 

divina. Durante o período denominado Reino Novo a relação rei-divindade foi alterada, 

e alguns faraós passaram a assimilar atributos divinos, e assim se identificarem como 

deuses. É a forma como se constituía essa assimilação de características divinas pelos 

faraós do Reino Novo, mais especificamente durante o reinado de Ramsés Ousermaâtre 

– Meriamon, o tema desta comunicação. Pretende-se discutir possibilidades de pesquisa 

acerca da noção de assimilação divina durante o reinado de Ramsés II, e sua relação com 

o processo legitimatório da XIX dinastia do Egito faraônico, visando dar continuidade à 

pesquisa monográfica intitulada “‘Senhor do Alto e do Baixo Egito, Nascido de Rá, 

Amado de Amon’: a construção da imagem de Ramsés II e a legitimação divina de seu 

governo [1279 - 1213 a.C.], a qual analisou vestígios iconográficos presentes nos templos 

do referido faraó, compreendendo-os como elementos constitutivos do imaginário social 

produzido em torno da figura do faraó para legitimar divinamente seu governo. 

. 
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UMA PROPOSTA DE ANÁLISE INICIAL DA HISTÓRIA DOS LOMBARDOS 

ESCRITA POR PAULO DIÁCONO 

 

Jean Carlos Brunner¹  

Maria Cláudia de Faveri Luz² 

 

Resumo  

 

Paulo Diácono nasceu entre 720-735 d.C, tendo sido um grande ícone literário da época. 

Foi responsável pela produção de uma história dos Lombardos - esta inclusive, foi sua 

principal obra.  O livro encontra-se dividido em 6 partes, escritas entre 787 d.C até mais 

ou menos 799 d.C, e conta uma história sobre os Lombardos e sua vida na Escandinávia 

e imigrações, em especial pra Itália. Além disso, contém muitas informações sobre os 

francos. Com tradução de William Dudley Foulke, a obra tem 357 páginas. No presente 

projeto de pesquisa, teremos como objetivo fazer uma análise inicial da fonte 

mencionada, não será seguido um viés especifico. Devido ao curto tempo de pesquisa, a 

atenção estará focada no estudo descritivo da obra de Paulo Diácono. A finalização da 

pesquisa ocorrerá por meio de um artigo científico, que será montado em conjunto.  

Palavras Chaves: História dos Lombardos, Paulo Diácono, História Medieval. 
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O uso de documentos eclesiásticos para o estudo das estruturas políticas, sociais e 

econômicas do Império Romano do Ocidente e a construção do conceito de 

antiguidade tardia: uma proposta para a análise de De Gubernatione Dei de 

Salviano de Marselha 

 

Marco Antônio Struve 

Luiz Felipe Duarte Henkes 

 

Resumo 

 

A história é a ciência dos homens no tempo, mas uma ciência em construção, que busca 

sempre encontrar o fato histórico, descobri-lo e retirá-lo objetivamente na documentação 

a partir de uma problemática que norteará e determinará o seu corpus documental e suas 

escolhas teóricas e metodológicas. Os documentos e narrativas eclesiásticas da 

Antiguidade Tardia constituem-se essencialmente em uma forma de retórica, uma espécie 

de discurso, persuasiva capaz de convencer ao público ao qual se destina, mas apesar 

disso, mantendo o estatuto de verdade da história ao se estabelecer como parte da 

memória da Igreja. Salviano de Marselha, escritor cristão do século V, em “De 

gubernatione Dei” não faz um tratado histórico, mas teológico e espiritual, todavia 

devido à suas constantes referências a eventos que estavam acontecendo no momento em 

que era escrito, tornou-se um documento  interessante do ponto de vista historiográfico 

para o estudo das estruturas políticas, sociais e econômicas do Império Romano do 

Ocidente contribuindo para o entendimento do século V. O principal objetivo deste 

trabalho é contribuir para a análise das estruturas políticas, sociais e econômicas da Gália 

Romana depois da ruptura das fronteiras do Império Romano do Ocidente em 406 

utilizando-se da obra "De gubernatione Dei" ("Do Governo de Deus") de Salviano de 

Marselha (cc. 400 – 490) publicada por volta do ano 439. Para o presente trabalho 

utilizaremos a cópia, em latim, cedida pela Bayerische Staatsbibliothek München 

(bsb10743925) da edição de 1617 originária da bibliotheca Conventus Monacensis 

Carmelitarum Discalceatorum e de Salvian, On the Government of God (edição online da 

tradução em inglês feita em 1930).  
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SOBRE A IDENDITADE RÉGIA NA OBRA DE EXCIDIO BRITANNIAE DE 

SÃO GILDAS (séc. VI): A CONSTRUÇÃO DE UMA IDEIA 

Helena Schütz Leite4 

 

Resumo  

O presente trabalho tem como objetivo explorar questões concernentes à construção do 

projeto de pesquisa intitulado: "Reges Habet Britannia, Sed Tyrannos: Sobre a Identidade 

Régia na obra De Excidio Britanniae de São Gildas (séc. VI)." Este tem como recorte 

espaço-temporal a Inglaterra Tardo Antiga, também conhecida como período pós-

romano, que abarca os séculos V e VI, e é caracterizado por diversas dificuldades, uma 

delas sendo a escassez de fontes escritas provenientes da região e do período. Uma das 

poucas fonte é a De Excidio Britanniae, escrita por volta da metade do século VI, pelo 

clérigo britânico Gildas. Esta contem uma narrativa dos acontecimentos ocorridos na Ilha 

desde a dominação romana até os dias em que Gildas escreve. Relatando sobre as guerras 

entre pictos, escotos e britânicos; sobre levantes de usurpadores britânicos no Continente 

e por fim, sobre as invasões dos saxões; o autor retrata um período de intensos conflitos, 

principalmente após a retirada militar e administrativa de Roma da Ilha. Nesse sentido, 

muito se tem discutido na historiografia sobre os níveis de romanização ocorridos na 

região, assim como as permanências e transformações da cultura romana após a retirada 

militar e administrativa romana da Ilha e, por isso, a transformação nas formas de 

governo. A partir disto, o principal objetivo deste projeto será o de compreender essas 

transformações no poder secular ocorridas na Britannia pós-romana, efetuando, para isso, 

uma análise crítica da narrativa do clérigo britânico. 
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ESCRITA DA HISTÓRIA E O PROJETO DE PESQUISA EM HISTÓRIA 

MEDIEVAL: ALGUNS APONTAMENTOS 

Alisson Sonaglio5 

 

Resumo (25 linhas) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar questões concernentes à elaboração do 

projeto de pesquisa intitulado “As representações da morte no século XV: a Ars Moriendi 

(C.1450) e a normatização dos ritos pré-morte” que, por sua vez, resultou na monografia 

do autor sob o mesmo título, apresentada na Universidade Regional de Blumenau em 

2016, sob orientação do professor Dominique Santos. A pesquisa estabeleceu como 

objetivo analisar as representações construídas em torno da morte, na primeira metade do 

século XV, estabelecendo como limite geográfico a região que abarca as localidades 

franco-germânicas. A “Ars Moriendi” (Arte de morrer), um manual cristão que apresenta 

um discurso normativo sobre a preparação para o momento da morte e o quê o moribundo 

deveria fazer para alcançar uma "boa morte", foi a principal fonte histórica utilizada para 

essa empreitada. Com sua narrativa composta por textos e imagens, esse pequeno livreto 

surge em um período tido pela historiografia enquanto instável e funesto, devido às pestes 

que aparecem com mais força a partir de meados do século XIV. Ainda que possa ser 

associada à temática macabra, a “Ars Moriendi” mobiliza outras abordagens em relação 

ao morrer tais como: a ênfase na preparação da morte enquanto prática fundamental para 

a salvação da alma, a preocupação do destino das almas após a morte, o destaque para a 

individualização ainda que a presença de solidariedades coletivas no leito da morte se 

façam presentes, o recurso às autoridades, sobretudo, vinculadas à Igreja Católica e a 

construção de um discurso pedagógico, mas também devocional, com caráter de 

aplicabilidade prática na condução dos ritos fúnebres. Contudo, mais do que um 

aprofundamento temático, essa apresentação visa abordar a elaboração dos itens presentes 

no projeto, tais como objetivos, debate teórico-metodológico, delimitação do tema e 

fontes de investigação e acervo. Tal empreendimento visa contemplar a proposta do 

Simpósio Temático em debater as dificuldades do projeto em História bem como a sua 

escrita, mencionando as dificuldades e desafios enfrentados.  
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IDENTIDADE E DIFERENÇA NAS CULTURAS CUNEIFORMES: UMA 

ANÁLISE DA IDENTIDADE DE UGARIT A PARTIR DOS TABLETS 

UGARÍTICOS E DOS TABLETS DE AMARNA (1400 – 1200 a.C). 

Cristiano Constante6 

 

Resumo 

A cidade de Ugarit (atual Ras Shamra), desempenhou um importante papel na 

Antiguidade, realizando diversas trocas sociais, culturais e econômicas com outras 

cidades da região. Um destes contatos se dava com os Cananeus, com os quais tinham 

uma relação de similaridade e dissimilaridade, de identidade e diferença. Alguns 

estudiosos de Ugarit, devido a similaridades entre a cultura Ugarit e outras culturas da 

região, consideram Ugarit uma “cidade-estado Canaanita”. Este conceito é muito 

difundido principalmente entre estudiosos da religião de Canaã e de Ugarit, em sites na 

internet, em diversos livros, bem como em artigos acadêmicos (Lemche, 1998). 

Entretanto, o tablet RS 11.840, por exemplo, sugere que Canaã e Ugarit são lugares 

distintos, mencionando mercadores de Canaã, Ashdod e Egito. Neste tablet, o mercante 

cananeu (kncny, linha 7), é designado da mesma forma que outros estrangeiros, como os 

egípcios (msrym, RS 11.840:1, RS 16.641:7,10), assírios (atr[y]m, RS 16.641:3), ou 

hititas (hty, RS 15.039:4). Portanto, considerando esta relação, podemos considerar 

Ugarit uma cultura cananéia? Talvez uma estudo das atribuições “filhos de Ugarit”, e 

“filhos de Canaã” no tablet RS 20.182 A + B, e dos conceitos de “reis de Canaã”, “terras 

de Canaã” e “cidades de Canaã” nos tablets de Amarna, possam nos auxiliar a 

compreender esta questão. Este é o objetivo deste trabalho, e para atingí-lo, analisaremos 

o seguinte corpus documental: os tablets cuneiformes: RS 16.341, RS 15.039, RS 5.248, 

RS 29.094, encontrados no sítio de Ugarit em escavações feitas pelo arqueólogo Claude 

Schaeffer, do museu arqueológico de Estrasburgo, hoje disponíveis no museu de 

Damasco, Síria, e no museu do Louvre, França; e as cartas de Amarna EA 30, EA 109, 

EA 131, EA 137, EA 148, EA 151, estas, correspondências do Egito com seus reis 

"vassalos" cananeus. Historiograficamente, nos apoiaremos em autores como Emanouel 

Bouzon, Ciro Flamarion Cardoso, Marcelo Rede e Kátia Pozzer, que tem colaborado para 

o avanço sistemático do estudo da História Antiga Oriental no Brasil, além de autores 

específicos da historiografia internacional que tem se dedicado aos estudos Ugaríticos e 

das cartas de Amarna. 
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