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Ementa 

O curso tem por objetivo a discussão de aspectos da história religiosa, cultural e política do 

Brasil, buscando pensá-la a partir de um plano mais aberto e atento às possibilidades de 

conexões com diferentes espaços ao redor do globo. A percepção de que o Brasil se constituiu 

enquanto parte de um império, cujos interesses e domínios, na época moderna, espalhavam-se 

pelas quatro partes do mundo, deverá guiar o espírito de abertura e interesse deste seminário 

por temas que não devem ficar restritos ao espaço brasileiro. 

Metodologia 

O curso funcionará como um seminário no qual cada sessão contará com a apresentação de uma 

comunicação por um pesquisador convidado. Estas sessões permitirão aos estudantes do PPGH-

UFBA conhecer resultados de pesquisas em curso ou já realizadas por pesquisadores jovens e 

seniores, além de promoverem a discussão sobre questões relativas aos conceitos e métodos 

utilizados nos trabalhos apresentados.  

Programação 

O curso terá início no dia 12/08, quando será feita uma apresentação geral dos 

objetivos do seminário e se discutirá com os estudantes a proposta de avaliação do 

curso.  

1. 19/08 – Laura de Mello e Souza (Sorbonne Université). Vontade de mandar: 
três rainhas na crise do Antigo regime - 1798-1830. 
 

2. 26/08 – José Pedro Paiva (Universidade de Coimbra). Padroado real, 
provimento de clero secular nas dioceses do império português e cor da pele 
(século XVI). 
 



 

 

3. 02/09 – Federico Palomo (Universidad Complutense de Madrid). Conectando os 
trópicos: clérigos, missionários e freiras na circulação cultural entre os espaços 
do Império português (sécs. XVI-XVIII). 
 

4. 09/09 – Bruno Feitler (Unifesp). A Inquisição de Goa por entre as instituições do 
Estado da Índia: colaborações e tensões. 
 
16/09 – Não haverá sessão em função da realização do EIHC 
 

5. 23/09 – Jean Hébrard (EHESS-Paris).  Obter um sobrenome pelos nomes de 
devoção: abordagem interseccional numa paróquia de Salvador da Bahia, no 
século XIX. 
 

6. 30/09 – Maria Antónia Lopes (Universidade de Coimbra). Mulheres, situação 
jurídica e relações conjugais nas concepções pioneiras de João de Barros e Rui 
Gonçalves (séc. XVI). 
 

7. 07/10 – Fabrício Lyrio (UFRB). A Bahia e o Pará na conjuntura pombalina: da 
História comparada à História conectada. 
 

8. 14/10 – Anderson Machado (Unirio). A ordenação de Domingos Gonçalves 
Lamas: clero secular, mobilidade e conexões entre a América Portuguesa e 
Angola (século XVIII). 
 

9. 21/10 – Camila Loureiro Dias (Unicamp). Jesuítas, carmelitas e os limites 
ibéricos no rio Amazonas (final do século XVII). 
 

10. 28/10 – Rafael Chambouleyron (UFPA). A Amazônia portuguesa, as Índias de 
Castela e o Oriente. 
 

11. 04/11 – Mafalda Soares (U. de Évora), José Vicente Serrão (Iscte-IUL) e 
Alexandra Anokhina (Max Planck). Mapeando as revoltas nos impérios ibéricos, 
1500-1850. 
 

12. 11/11 – Giuseppe Marcocci (Oxford University). Insulto visual e política de rua 

nos trópicos ibéricos. 

 

13. 18/11 – Avaliação/Comunicação dos estudantes 

14. 25/11 – Avaliação/Comunicação dos estudantes 

15. 02/12 – Avaliação/Comunicação dos estudantes 

  


