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Simpósio Temático 01: Arqueologia da paisagem nos estudos de 

urbanização colonial: metodologia para uma história especializada 
 

Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno (FAU/USP) 

Esdras Arraes (UFERSA) 

 

Nas últimas décadas, uma nova geração de pesquisadoras e pesquisadores vem desenvolvendo 

outras maneiras de narrar a história da urbanização de vilas e cidades coloniais. Com fico na 

América portuguesa, o grupo de pesquisa “Arqueologia da Paisagem”, registrado no CNPq, 

desenvolve metodologias para espacializar os processos de urbanização ocorridos no período 

colonial em diversas escalas - desde territórios de capitanias ao espaço intraurbano das relações 

cotidianas -, rompendo fronteiras históricas e historiográficas e operando em recortes 

transfronteiriços. Por meio da análise de mapas históricos, as autoras e os autores enveredam por 

lógicas antrópicas de enraizamento e mobilidade, num afã interdisciplinar que congrega história, 

arqueologia, arquitetura, antropologia, urbanismo, geografia, lançando luz nas culturas material e 

imaterial e na simbiose/conflito entre ádvenas e preexistências nativas. Hoje, o grupo cobre estudos 

que envolvem territorialmente quase todo o Brasil, desde o Acre, passando pela bacia amazônica, 

sertões do Norte e de mar a mar dos Goyazes, até os campos do sul transfronteiriços com a bacia 

platina. Com efeito, os enquadramentos heurísticos ultrapassam fronteiras políticas e desenham-se 

ao sabor das andanças antrópicas. Camadas de historicidade e de representação são desveladas em 

busca de paisagens pregressas híbridas e heterogêneas. Tais estudos têm operacionalizado a 

documentação no intuito de propor estratégias de conservação das paisagens, considerando os 

agentes invisibilizados pela história e historiografia, mas principalmente esquecidos pelas políticas 

de monumentalização ensejadas pelo IPHAN e outros órgãos patrimoniais. Nesse sentido, 

mostram-se ao mesmo tempo prospectivos e propositivos. Aí reside sua atualidade, reunindo 

epistemologias não circunscritas ao universo acadêmico, mas inspirando políticas públicas mais 

inclusivas e aderentes à realidade em questão; gerando, de fato, memória e pertencimento. Isso 

posto, esse simpósio temático convida pesquisadores e estudantes a apresentarem seus trabalhos 

sobre o universo espacial, paisagístico e das relações cotidianas que mobilizam a construção 

material e imaterial de vilas, cidades e territórios coloniais. O foco é a instrumentalização de fontes 

diversas que apresentem narrativas múltiplas das conexões socioculturais entre os agentes 

construtores do território - povos originários, de origem africana e europeus. 
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Simpósio Temático 02: Deslocamentos e territorializações no 

Império Português (XVI-XIX) 
 

Reinaldo Forte Carvalho (UPE – Campus Petrolina) 
Almir Leal de Oliveira (UFC) 

 
Este Simpósio Temático tem como objetivo promover debate e reflexão os deslocamentos e 

territorializações no Império português a partir da atuação de inúmeros sujeitos históricos, 

comunidades e povos em meio às conquistas no Ultramar. Especificamente, pretende analisar as 

trajetórias de diversos sujeitos na busca de reconhecimentos, mobilidade e ascensão social na 

sociedade colonial; discutir sobre a constituição de novos espaços coloniais a partir da posse de 

novos territórios; debater sobre o processo de ressignificação sociocultural do espaço colonial. 

Nesta lógica, justifica-se essa proposta ao lançar um olhar sobre as conquistas d’além mar, busca-

se entender a multiplicidade e constituição de eventos, narrativas e relatos históricos a partir dos 

diversos deslocamentos/trajetórias na formação de novas territorialidades/identidades sejam 

espaciais/geográficas, político/econômica e ou, sócio/culturais que foram se constituindo a partir 

das várias negociações, embates e conflitos entre os vários sujeitos históricos no contexto do 

Ultramar. Considerando estas questões, este simpósio pretende promover debate sobre as 

produções em torno da temática das trajetórias, mobilidades, experiências e constituições 

identitárias de inúmeros sujeitos históricos que foram se constituindo por meio de políticas-

administrativas, militares, das redes de conexão de matrimônios, compadrios, mercantis, 

mobilidade e ascensão social de personagens que passaram a galgar os espaços de poder como as 

elites e potentados locais. Entender a constituição de lócus de dominação geográfica, como espaços 

territoriais de poder, principalmente pela posse da terra na formação social dos espaços coloniais. 

Portanto, pretende-se agregar estudos relacionados à proposta, e promover a divulgação das 

pesquisas em relação aos “Deslocamentos e territorializações no Império português (XVI-XIX)”, 

combinando diferentes abordagens sobre o tema nas várias áreas de estudo sobre os contextos do 

ultramar português. 
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Esse simpósio temático propõe abrigar trabalhos com abordagens históricas sobre o contato, 

exploração e usos de recursos naturais no Brasil entre os séculos XVI e XVIII.  Com o interesse 

de explorar diferentes perspetivas, fontes e abordagens, pretendemos ser um espaço de discussão 

para ajudar a diversificar o nosso conhecimento sobre a interação e intercâmbio dos europeus com 

as populações indígenas do Brasil no período moderno, das regiões costeiras ao interior da 

Amazônia; a entender melhor a relação homem-natureza e a relevância dos recursos naturais na 

região dentro desse contexto; bem como identificar aspectos sobre como a presença europeia 

interferiu nas dinâmicas e práticas locais, bem como o contrário. Com enfoque na História 

Ambiental, História Econômica e História das Ciências, buscamos captar propostas de pesquisa 

em diferentes estágios de desenvolvimento, dando especial espaço a abordagens interdisciplinares 

com outras áreas das Humanidades, como os estudos culturais, a antropologia, a sociologia e a 

geografia, para além da biologia, explorando diferentes tempos e espaços a partir das relações 

históricas entre a espécie humana e as não-humanas. Entre os temas a serem explorados estão: 

diferenças da atividade econômica entre a costa e o interior/rios; caça e consumo de animais 

aquáticos dos rios e do mar; técnicas de pesca, tipos de peixes, e volume e formas de consumo; 

adaptação do espaço para as novas formas de consumo; exploração e usos de plantas e outros 

recursos naturais. 
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Simpósio Temático 04: A inquisição na lógica colonial ou a 

inquisição entre a lógica e a perspectiva decolonial: atuação, 

personagens e experiências históricas  
 

Marco Antônio Nunes da Silva (UFRB) 
Jamille Macedo Oliveira Santos (UFBA) 

 

A Inquisição foi uma instituição estruturante no mundo lusófono, moldando mentalidades em 

Portugal, mas também ao longo de todo o espaço da expansão. Não é possível escrever uma 

história do império luso sem atentar para o papel desempenhado pelo Santo Ofício na 

transformação das culturas e das mentalidades. Os últimos anos têm sido palco para uma ampla e 

profunda reflexão e renovação dos estudos inquisitoriais, com propostas metodológicas e temáticas 

inovadoras, e que apontam para novos caminhos e uma contínua vitalidade nessa área do 

conhecimento histórico. Este simpósio temático abre-se a todas as propostas que se situem nessa 

renovação dos estudos inquisitoriais, pretendendo constituir-se em um espaço profícuo para o 

debate e a partilha científica. Nesse sentido, busca-se promover o diálogo em torno da atuação 

inquisitorial e das experiências históricas que são desveladas a partir da sua vasta documentação; 

compartilhar as múltiplas histórias e os diferentes olhares e perspectivas que advém da renovação 

historiográfica dos estudos inquisitoriais. Tendo como horizonte epistemológico a atuação 

inquisitorial no contexto colonial e as diversas narrativas que podem ser tecidas ao pensarmos os 

sujeitos históricos – sobretudo mulheres, indígenas, mestiços, africanos e seus descendentes, 

crianças e cristãos-novos – frente à Inquisição, por meio de um olhar decolonial. Esse debate 

poderá contribuir para (re)significar a história da Inquisição no contexto colonial tendo em vista as 

estruturas políticas, sociais e culturais bem como as identidades e as mentalidades que se 

construíram nesse contexto a partir das histórias, experiências, trajetórias, lutas e resistências dos 

sujeitos históricos sob égide do mundo colonial no cenário inquisitorial. 
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Simpósio Temático 05: Resistência e rebelião na américa 

portuguesa e espanhola, séculos XVI-XIX: para uma perspectiva 

comparada 
 

José Vicente Serrão (ISCTE-IUL, Portugal) 
Jaime Valenzuela (PUC, Chile) 

 

Os impérios ibéricos nas Américas foram ambos marcados por uma história de resistência e 

rebelião, refletindo as assimetrias, tensões e conflitos inerentes às sociedades coloniais. De entre os 

vários tipos de resistência protagonizada pelos grupos “subalternos” dessas sociedades, destacam-

se as ações de rebelião coletivas e violentas. Conhecidas sob designações diversas (revoltas, 

levantamentos, motins, alvoroços, conspirações, quilombos ou “guerras”, entre outras), 

espontâneas ou organizadas, breves ou prolongadas por anos e mesmo décadas, contam-se por 

várias centenas as ocorrências deste tipo registadas por todo o continente americano durante o 

período colonial, exprimindo de forma ativa a contestação e a resistência à ordem estabelecida. 

Entre os rebelados encontramos as mais variadas categorias sociais, algumas mal definidas e outras 

amalgamadas, como escravos, soldados, indígenas, mulheres, elites locais, colonos, artesãos ou 

outros que, em cada contexto, constituíam grupos subordinados numa perspectiva social, étnica ou 

política. As suas motivações foram também muito diversas, nelas se incluindo revoltas fiscais, 

anticoloniais, políticas, de subsistência, por matérias de religião, contra a escravidão ou as condições 

de trabalho, entre outras. Esta temática, desde há muito inscrita na memória coletiva das atuais 

nações independentes das Américas e nos estudos de historiadores e antropólogos, tem vindo a ser 

objeto de um renovado interesse historiográfico nos últimos anos (ver referências). Este ST 

pretende contribuir para esta renovação com um propósito específico: observar a resistência ativa 

de forma integrada e comparada na América portuguesa e na América espanhola. O objetivo é que 

as comunicações apresentadas, ainda que incidindo sobre casos de estudo particulares, possam 

contribuir, no seu conjunto, para identificar e padronizar as semelhanças, as diferenças, até as 

possíveis conexões, entre as múltiplas revoltas do continente americano na época colonial. 
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Simpósio Temático 06: Circulação material e estética: livros e 

artefatos que criaram a imagem do mundo colonial 
 

Maria Cândida Ferreira de Almeida (Universidad de los Andes, Colômbia) 

Juan Camilo Rojas Gómez (Columbia University, EUA) 

 

O estudo histórico da recepção letrada de matriz francesa propiciou a formulação de algumas 

perguntas para o campo historiográfico, tais como: que livros circularam no Novo Mundo? Quais 

livros ainda estão impactando as culturas que se formaram as Américas? Quais autores 

influenciaram a produção intelectual nas colônias? Ampliamos a abrangência destas questões e nos 

perguntamos que artefatos mereceram ser conservados em museus, que livros foram colecionados 

ou estão nas bibliotecas? Ainda que os estudos franceses proponham metodologias pertinentes 

para responder a estas perguntas, a diferença em termos de construção letrada e material das 

Américas demanda metodologias próprias. Esta exigência se dá pela particularidade da região como 

a transmissão manuscrita de obras que já estavam impressas e assim circulavam na Europa; a cópia 

com materiais locais de artefatos necessários ao cotidiano cuja matéria prima para sua confecção 

não estava disponível; adaptação às referências simbólicas das culturas ameríndias; e, a chegada dos 

produtos da Ásia, especialmente, porcelana, seda e objetos de culto católico em marfim. Pesquisar 

a presença destes artefatos no campo da circulação material, mercado de consumo e produção local 

deve considerar que este era um cenário de extrema limitação devido à censura, a proibição da 

produção local e marginação dos produtores manuais como foi no século XVII, o que requer, 

portanto, outro instrumental teórico que aquele produzido para os cenários europeus. Com o 

objetivo de promover esta discussão, este simpósio receberá propostas teóricas e estudos de casos 

que abordem a circulação material de suportes estéticos no período colonial, com ênfase no século 

XVII e XVIII. Nosso objetivo é destacar e dar ênfases às perspectivas e às abordagens 

metodológicas, que, além de criativas, promovam o diálogo com os processos históricos do 

Império Português com as demais coroas que atuaram na circulação material, como a espanhola, 

holandesa e francesa. 
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Simpósio Temático 07: Intelectuais, Igreja e Poder no Império 

Português, séculos XVI ao XIX 
 

Bruno Martins Boto Leite (UFRPE) 

 
Desde os acordos de Padroado no século XVI entre a Igreja de Roma e os Estados Católicos, 

como a Espanha, Portugal e a França, que as igrejas locais foram submetidas aos poderes seculares 

nessas sociedades cristãs. Diante disso, em Portugal, o Clero tornou-se o elemento estruturante de 

uma Igreja situada sob o poder do Príncipe. Sendo, por isso, um agente organizador não somente 

das burocracias dessa nova estrutura política, como também da cultura que fundamentou e 

legitimou as diferentes formas de poder aristocrático daquele Estado através de sua ação pastoral, 

missionária e educativa. Com base nisso, pretendemos refletir sobre a importância intelectual, 

religiosa e política dos padres na sociedade absolutista portuguesa (levando em conta os seus 

demais domínios ultramarinos e, em especial, a América portuguesa) de modo a observar o seu 

protagonismo não somente a partir da ótica tradicional – ao levar em conta o papel religioso desses 

atores –, mas também, e sobretudo, sua atuação cultural e política. O simpósio receberá trabalhos 

e estudos que tratem da ação dos padres (regulares e seculares) e outros agentes da Igreja católica 

portuguesa (como os agentes leigos das confrarias católicas etc.), da ação de instituições educativas 

(como as escolas das diferentes ordens regulares e os seminários seculares), de instituições de 

organização social (como as Irmandades e Ordens Terceiras) e de instituições de controle e 

repressão (como a Inquisição e os diferentes tribunais eclesiásticos). Além disso, serão aceitos 

estudos sobre instituições não eclesiásticas que se chocaram com instituições eclesiásticas, como 

foi o caso da Maçonaria no século XIX. Salientamos que, neste simpósio, há a preocupação e o 

interesse em relacionar o estudo da Igreja e da Cultura eclesiástica com a questão do Poder político 

no recorte temporal e espacial proposto. 
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Simpósio Temático 08: Quotidiano das margens: práticas, vivências 

e cultura material no Império Português (sécs. XVI-XVIII) 
 

Maria Marta Lobo de Araújo (Universidade do Minho, Portugal) 
Luís Gonçalves Ferreira (Universidade do Minho, Portugal) 

 

Este Simpósio Temático pretende discutir as práticas, as vivências e a cultura material do 

quotidiano das margens no império português durante a Idade Moderna. “Margem”, enquanto 

categoria analítica, assume duas acepções: 1) a dos sujeitos, como os pobres, os doentes, os 

portadores de deficiência física ou mental, as crianças abandonadas, os/as escravizados/as, os/as 

presos/as, as prostitutas, as minorias religiosas, os delinquentes, os mendigos...; 2) a dos espaços, 

sejam eles físicos (rural, colonial, recolhimentos, conventos, eremitérios, hospitais) ou imaginários. 

O império português unia territórios localizados nas margens dos oceanos Atlântico e Índico. Estas 

conexões representavam trocas económicas, pois permitiam a circulação de inúmeros objetos de 

uso quotidiano, mas também culturais, possibilitavam interação de hábitos, práticas, rituais e 

sistemas de diferenciação ou segregação social. Esta lógica imperial deve discutir-se 

horizontalmente pois também o reino se localizava nas margens das colónias. Aceitam-se 

investigações comparativas, estudos de caso ou sínteses que, delimitadas pelo conceito de margem, 

discutam o quotidiano no império português nos seguintes domínios: distinção entre privado e 

público (leitura, escrita,, alimentação (consumo, produção e importação/exportação de gostos), 

habitação (cultura material, arquitetura, decoração, aquecimento ou iluminação), vestuário (modas, 

padrões de consumo e diferenças culturais), sociabilidades (festas, romarias, feiras ou tempos 

livres), consumos voluntários (compra e venda de objetos novos ou usados), consumos 

involuntários (esmola, salário em géneros ou doações), produção doméstica ou questões 

relacionadas com o trabalho. Serão apreciadas propostas interdisciplinares que proponham o 

cruzamento da história com a arqueologia ou o património cultural. 
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Simpósio Temático 09: “Me organizando posso desorganizar”: das 

resistências à colonização aos regimes da colonialidade e seus 

críticos 
 

Alessandra Seixlack (UERJ) 

Jorge Victor de Araújo (UFRJ) 

 

O regime “ocidental” de historicidade monohistórico pretendeu integrar e subordinar as demais 

narrativas à sua própria concepção de tempo e de verdade. Ao naturalizar as relações de poder e o 

silenciamento de outras histórias e epistemologias, legitimou a perpetuação do colonialismo nas 

sociedades do continente americano (não somente este espaço), e também no campo dos saberes 

e subjetividades. Embora os debates historiográficos sobre a experiência colonial do período 

moderno estejam ainda marcados pela lógica cognitiva da colonialidade, é possível visualizar a 

emergência de práticas epistemológicas descolonizadoras, que desafiam a gnosis totalizante do 

Ocidente. Produzidas tanto no meio acadêmico quanto a partir dos rastros da ferida colonial, estas 

práticas nos auxiliam a pensar a existência de outras narrativas históricas e de outras formas de ver 

e estar no mundo, levando ao reconhecimento da coexistência sem hierarquias, isto é, de um 

“mundo onde caibam todos os mundos”. Este Simpósio Temático busca repensar o período das 

modernas colonizações atlânticas a partir de historicidades, práticas insurgentes, conceitos, 

categorias e agentes sociais críticos aos regimes de colonialidade e seus dispositivos de 

hierarquização. Dessa forma, serão privilegiadas propostas que dialoguem com a perspectiva 

anticolonial e pós colonial, com narrativas rebeldes e com epistemologias não eurocentradas.  
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Simpósio Temático 10: Estratégias e redes sociais no universo das 

famílias na américa portuguesa 
 

Ana Silvia Volpi Scott (UNICAM) 

Carlos de Almeida Prado Bacellar (USP) 

 

Nas últimas décadas o estudo da família, no Brasil, tem atraído a atenção de especialistas de 

diferentes áreas. No contexto da história, as análises sobre esta instituição têm se multiplicado de 

maneira notável. O crescimento dos estudos da família entre os historiadores se consolidou a partir 

dos trabalhos produzidos no âmbito da Demografia Histórica, dialogando principalmente com a 

História Social, pois a compreensão dos sistemas familiares do passado não pode restringir-se ao 

estudo das variáveis demográficas, até por conta das múltiplas situações de vida que são 

contempladas pela família, no contexto da sociedade colonial. Considerando a importância de 

ampliar o universo em que as famílias se inserem (e seus variados arranjos), ganham relevância as 

noções de estratégia e de rede social. Para discutir esses temas, temos à disposição um rico e 

diversificado conjunto de fontes a ser explorado, que possibilita a identificação e análise dos 

vínculos construídos através de relações de consanguinidade, aliança (incluindo uniões não 

formalizadas) e compadrio. É objetivo desta sessão aprofundar as reflexões sobre as estratégias 

familiares e as redes sociais inscritas no universo complexo da sociedade luso-brasileira. Portanto, 

serão acolhidas comunicações que apresentem resultados de pesquisa nesta perspectiva e/ou que 

discutam questões de caráter teórico-metodológico no âmbito da problemática que é o fio condutor 

da proposta. Igualmente serão bem acolhidas análises sobre a família legítima, uniões consensuais 

e ilegitimidade, focadas nos diferentes segmentos populacionais (livres, forros, escravizados, 

indígenas), observados em suas experiências individuais e familiares. 
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Simpósio Temático 11: Distâncias e conexões imperiais: a 

circulação de agentes, comunicações e informação nos impérios 

globais (séculos XV-XIX) 
 

Adriano Comissoli (UFSM) 

Arthur Curvelo (IEM/FCSH/UNL) 

 

Governar, comerciar, evangelizar, protestar. Como enfrentar as enormes distâncias contidas nos 

impérios de dimensão transcontinental ou transoceânica na primeira modernidade? Esse desafio se 

apresentou às monarquias europeias: superar a distância e a dispersão territorial de suas conquistas 

numa escala até então não experimentada. Quais os meios materialmente desenvolvidos para lidar 

com esse desafio? Desde a década de 1950, a historiografia tem refletido sobre essa questão e mais 

recentemente renovaram-se os esforços em compreender as políticas e as práticas que permitiram 

estabelecer ligações entre as diferentes partes do todo imperial, e entre os impérios. A importância 

do simpósio temático Distâncias e conexões imperiais: a circulação de agentes, comunicações e informação nos 

impérios globais (séculos XV-XIX) justifica-se no âmbito desta problemática e tem por objetivo acolher 

propostas de trabalho que discutam os mecanismos, as práticas e as estratégias de ligação e de 

comunicação intra-imperial e inter-imperial em suas mais diversificadas formas. Pretende-se 

discutir trabalhos sobre comunicação governamental, eclesiástica, comercial ou particular; 

instituições, suportes e instrumentos utilizados nas comunicações; trânsito de soldados, oficiais 

político-administrativos e eclesiásticos; políticas de informação; fluxos de navegação e circulação 

portuária; formas populares de comunicação e de informação; modalidades de reivindicação e de 

resistência escrita e oral. Valorizam-se as vilas, as cidades e os portos enquanto espaços conectores 

de redes de comunicação e locais de numerosas interações. A questão da veracidade e da verificação 

das informações, assim como a importância dos rumores e das formas de comunicação oral, 

igualmente mobilizam a atenção dos proponentes. Importa analisar os usos das informações 

obtidas e como são mobilizadas para o desenvolvimento de políticas por autoridades, de planos de 

subversão da sociedade ou de disseminação de visões de mundo. 
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Simpósio Temático 12: Franciscanos e franciscanismos na América 

Portuguesa: protagonismos, missionação, catequese, cultura 

histórica, cultura artística 
 

Carla Mary S. Oliveira (UFPB) 

Luiz Fernando Conde Sangenis (UERJ) 

 

Os franciscanos na América portuguesa atuaram em várias frentes durante o período colonial, 

dentre as quais se destacam, sem dúvida, a missionação e catequese entre os gentios, o apoio 

espiritual aos colonos, a instrução de primeiras letras e a formação de noviços. Nesses contextos, 

se construíram protagonismos, fortaleceu-se uma determinada cultura histórica própria dos 

seráficos e se engendrou uma cultura artística que legou às gerações vindouras um legado 

iconográfico e arquitetônico que teve grande importância não apenas para as ações mesmas da 

Ordem em meio ao século, mas também para a vida cotidiana dos sujeitos que conviviam com os 

frades e, a partir de suas realidades específicas, teciam redes de sociabilidades nos mais variados 

níveis. Em diversos sentidos, a importância dos franciscanos ainda é, no Brasil, subestimada em 

áreas de estudo que, nas últimas décadas, têm se fortalecido, como a História da Educação, a 

História Cultural, a História dos Livros e da Leitura e, por fim, a História da Arte. Nesse sentido, 

pretende-se que os trabalhos apresentados privilegiem essas abordagens, numa perspectiva 

multi/trans/interdisciplinar, focando personagens específicos, casas conventuais ou estudos de 

caso, dentro do recorte proposto para o Simpósio Temático. 
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Simpósio Temático 13: Instituições e práticas religiosas nos espaços 

coloniais dos impérios ibéricos: contextos locais, variações 

regionais e dinâmica global (séc. XVI-XIX) 
 

Ângelo Adriano Faria de Assis (UFV)  
Yllan de Mattos (UFRRJ) 

 

Desde o primeiro EIHC, temos contribuído com Simpósios Temáticos que contemplem as 

religiões e as religiosidades nos mundos coloniais ibéricos. Pretendemos ser espaço privilegiado e 

democrático para a troca de experiências e discussões, reunindo desde pesquisas iniciantes até 

investigações consolidadas. Esta proposta, coordenada por pesquisadores da UFV e da UFRRJ, 

exemplifica a riqueza dos estudos sobre o recorte aqui apresentado, de Norte a Sul da América 

ibérica e suas relações imperiais e globais. Da mesma forma, é resultado do crescimento e 

refinamento do campo de estudos acerca da temática, que contemplam as mais diversas facetas 

destes assuntos. Procura ser um espaço de debates acerca das múltiplas dimensões relacionadas ao 

fenômeno da religião e da religiosidade nos variados espaços coloniais entre os séculos XVI e XIX. 

O intercâmbio entre historiadores dedicados à compreensão religiosa possibilitará o aclaramento 

de ricas conexões entre os diferentes aspectos das problemáticas apresentadas. Contemplaremos 

questões como aparatos institucionais estruturantes ou repressivos do poder eclesiástico e do poder 

inquisitorial (e seus respectivos agentes); religião e sociedade; clero; padroado; sincretismos e 

religiosidades populares; vivências, transformações e resistências religiosas, entre afirmação da fé 

monopolizadora e as estratégias de sobrevivência das crenças proibidas; tentativas de 

disciplinamento moral e religioso nos espaços ultramarinos; definições de práticas e ideias 

contrárias às religiões dominantes e discussões acerca de como coibí-las; punições e didatização 

das culpas; trajetórias de personagens, sejam vítimas, testemunhas ou persecutores na dimensão do 

controle religioso e comportamental. Almejamos a troca de experiências entre pesquisadores das 

mais variadas instituições e tendências historiográficas, bem como de áreas afins, além de novos 

interessados para a difusão dos estudos sobre as especificidades analíticas que moldam este 

simpósio. 

 

 

 



 

 

Referências: 

ASSIS, Angelo A. F.. Macabeias da Colônia. São Paulo: Alameda, 2012. 

ASSIS, Angelo A. F.; VAINFAS, Ronaldo. Coleção “A Santa Inquisição em Portugal” (4 vol). Leiria: 
Editora Proprietas, 2022. 

ASSIS, Angelo A. F.: MATTOS, Yllan de; BAUMANN, Thereza (Orgs). Heresias em perspectiva. 1. 
ed. Lisboa: Edições da Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, 2022. 

CALAINHO, Daniela Buono. Agentes da fé: familiares da Inquisição Portuguesa no Brasil colonial. 
Bauru: Edusc, 2006. 

FERNANDES, Alécio Nunes. A Defesa dos réus: Processos judiciais e práticas de Justiça da Primeira 

Visitação do Santo Ofício ao Brasil (1591-1595). Belo Horizonte: Fino Traço, 2022 

MARCOCCI, Giuseppe & PAIVA, José Pedro. História da Inquisição portuguesa. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2013. 

MATTOS, Yllan & MUNIZ, Pollyanna G. M.. Inquisição e Justiça Eclesiástica. Jundiaí: Paco Editorial, 
2013. 

NOVINSKY, Anita. Viver nos tempos da Inquisição. São Paulo: Perspectiva, 2018. 

RODRIGUES, Aldair Carlos; ASSIS, Angelo Adriano Faria de; MUNIZ, Pollyanna G. M.; 
OLIVEIRA, Yllan de Mattos (Orgs.). Edificar e Transgredir: Clero, Religiosidade e Inquisição no espaço 
ibero-americano (séculos XVI-XIX). Jundiaí: Paco Editorial, 2016. 

SALES, Evergton & FEITLER, Bruno. A Igreja no Brasil. São Paulo: Ed. Universo, 2011. 

VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4758858392951831
https://www.amazon.com.br/DEFESA-DOS-R%C3%89US-PROCESSOS-JUDICIAIS/dp/8580545196/ref=sr_1_22?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2QCLGOCVI7W8L&keywords=nunes+fernandes&qid=1672948898&sprefix=nunes+fernandes%2Caps%2C434&sr=8-22
https://www.amazon.com.br/DEFESA-DOS-R%C3%89US-PROCESSOS-JUDICIAIS/dp/8580545196/ref=sr_1_22?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2QCLGOCVI7W8L&keywords=nunes+fernandes&qid=1672948898&sprefix=nunes+fernandes%2Caps%2C434&sr=8-22


 

 

 

Simpósios Temáticos de 10 a 18 
 

Simpósio Temático 14: Os povos indígenas na história colonial das 

américas: políticas indigenistas e políticas indígenas entre os 

séculos XV e XIX 
 

Francisco Cancela (UNEB) 

Mariana Albuquerque Dantas (UFRPE) 

 

O objetivo do Simpósio Temático (ST) é proporcionar um espaço para debates sobre pesquisas 

em diferentes estágios de desenvolvimento, que tenham como foco a intensa participação de povos 

indígenas como sujeitos históricos na construção da sociedade colonial nas Américas. Os avanços 

das pesquisas nos últimos anos vêm demonstrando a relevância dessas populações em aspectos 

variados de diferentes processos históricos, mas que ainda é relegada por parte da historiografia. A 

intenção do ST é, portanto, possibilitar diálogos entre pesquisadoras e pesquisadores que visem a 

reescrita de episódios da História colonial a partir dos protagonismos indígenas. Serão aceitos 

trabalhos que abordem as questões teórico-metodológicas da pesquisa sobre história indígena; as 

guerras de conquista nas Américas; a formação de aldeias missionárias e as diversas formas de 

ressocialização e territorialização vivenciadas pelos povos indígenas; as diferentes modalidades de 

exploração do trabalho indígena e a resistência dos indígenas;  a constituição de fronteiras internas 

e externas em face do processo de "outrificação"; a análise das legislações coloniais, seus impactos 

e as reações indígenas; os estudos comparados de diferentes experiências indígenas nas Américas; 

a importância das mulheres indígenas na articulação de alianças políticas, nos conflitos armados e 

na manutenção material da colônia; entre outros temas. O ST é uma atividade do GT Os Índios na 

História da Anpuh-Brasil. 
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Simpósios Temáticos de 10 a 18 
 

Simpósio Temático 15: Formas de pensar o império: visões da África 

e da Ásia do colonial ao pós-colonial 
 

Patrícia Souza de Faria (UFRRJ) 

Roberta Guimarães Franco (UFMG) 

 

O presente ST pretende dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos nas três últimas edições do 

EIHC, com o objetivo de estabelecer um debate acerca dos estudos relacionados às leituras e 

releituras sobre os espaços que vivenciaram o domínio colonial português tanto em África como 

na Ásia, e sobre as representações produzidas ao longo dos séculos sobre esses espaços, 

representações perpassadas também pelas interações com o espaço ibero-americano. Soma-se o 

interesse pela reflexão sobre as rupturas e permanências nas perspectivas teóricas e analíticas nas 

pesquisas sobre os referidos espaços, a problematização de movimentos que apontem para 

heranças ou embates no momento contemporâneo, ou ainda reafirmem ou questionem a 

ideia/imagem de Império, bem como as visões sobre o império produzidas a partir da África e da 

Ásia, a partir de fontes e de agentes locais. A perspectiva comparativista permanece como foco 

metodológico, tanto para abordar diferentes territórios, como para trabalhos que privilegiem uma 

análise multidisciplinar. Encoraja-se o desenvolvimento de análises sobre as representações da 

África e do Oriente que afirmem ou refutem a ideia de Império, a partir de uma ampla variedade 

de materiais: tratados sobre costumes e crenças religiosas; documentos inquisitoriais; relatos 

etnográficos; numeramentos e classificação das populações; mapas cartográficos; coleções e 

exposições; fotografias; literatura e outras formas de arte. Neste sentido, incentiva-se a análise das 

representações produzidas por funcionários coloniais, missionários, viajantes, mas sem descurar 

das visões que surgiram a partir da própria África e da Ásia, o que incluiu as perspectivas de suas 

“elites nativas”, de críticos locais do colonialismo, de exilados e membros das comunidades de 

diáspora. Assim, pretende-se igualmente repensar as representações que colocam o colonizador 

como imagem central desses processos e ignoram as particularidades de cada sociedade de acordo 

com os povos autóctones.  
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Simpósios Temáticos de 10 a 18 
 

Simpósio Temático 16: Práticas educativas e culturais nos Impérios 

Ibéricos 
 

Cláudio DeNipoti (UEL/CEIbero) 

Ana Cristina Pereira Lage (UFVJM/CEIbero) 

 

Este simpósio temático tem como objetivo debater estudos sobre as relações entre instrução, 

cultura escrita e as práticas educativas e culturais no espaço imperial ibérico, ao longo do século 

XVIII e inícios do século XIX. No período histórico focalizado, os processos educativos não eram 

exclusivos das instituições escolares e tinham dinamismo e visibilidade fora delas. Tal fato está 

relacionado a uma tradição intelectual e político-administrativa que concebia a educação como um 

conjunto de ações voltadas para a formação do súdito cristão e que poderia ser encontrado em 

diferentes dimensões da vida social. Partindo desse entendimento, o simpósio buscará englobar 

temáticas sobre o amplo universo da cultura escrita e sua relação com práticas educativas escolares 

e não escolares, sejam elas institucionalizadas ou não; a instrução e a formação de quadros da 

administração; as  diversas concepções educativas, seus métodos e finalidades; relações entre o 

Iluminismo e a cultura escrita, assim como processos de difusão e circulação do escrito; a cultura 

jurídica; enfim, todas as formas de difusão da cultura e do conhecimento por meio do escrito, 

entendido na sua historicidade e enquanto representação organizada em sistemas e modalidades 

distintas de registro, buscando agregar pesquisas que permitam compreender os diferentes usos do 

escrito associados às práticas culturais diversas, entendidas como mediadoras de sociabilidades. Os 

debates desenvolvidos a partir dessa abrangência podem ajudar na percepção sobre a ampla 

dimensão do próprio fenômeno educativo e dos eventos de ensino e aprendizagem. 
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Simpósios Temáticos de 10 a 18 
 

Simpósio Temático 17: Inquisição: tempos, espaços e sujeitos 

conectados 
 

Marize Helena de Campos (UFMA) 
Suzana M. de Sousa Santos Severs (UNEB) 

 
O presente Simpósio Temático tem por objetivo reunir pesquisas concernentes a atuação dos 

tribunais inquisitoriais ibéricos nos territórios da península e de suas colônias. Considerando as 

marcas deixadas pelo Santo Ofício da Inquisição durante os 285 anos em que funcionou 

perseguindo, prendendo, torturando e tirando a vida de milhares de pessoas, a intenção é agregar 

trabalhos, sob diversos prismas, espaços e tempos e assim, na sua diversidade de alcances, 

contribuir para o adensar de olhares e provocar novas problematizações sobre o tema. Propõe-se, 

neste sentido, instigar proveitosas conversas entre seus pesquisadores a partir de abordagens e 

reflexões de estudos relacionados às atuações e vivências no âmbito das ações dos tribunais 

inquisitoriais ibéricos em amplo espectro (sociedade, poder, economia, cultura), dentre os quais as 

redes de sociabilidades, trajetórias de vida, estratégias de sobrevivência, experiências, saberes e 

práticas judaicos, culinária, resistências etc. Buscar-se-á debater, ainda, a respeito dessas vivências 

e ações, suas dimensões e narrativas historiográficas e instrumentalização das fontes, promovendo 

a atualização do estado da arte dos estudos inquisitoriais, seus sujeitos históricos e conexões na 

Península Ibérica, na África, na América e na Ásia. Finalmente, trata-se de dar a conhecer e 

disseminar novas pesquisas e integrar estudiosas e estudiosos sobre tema. 
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Simpósios Temáticos de 10 a 18 
 

Simpósio Temático 18: Arte, irmandades e ordens religiosas na 

América Portuguesa: sociabilidade, devoção e iconografia 
 

André Cabral Honor (Unb) 

Camila Fernanda Guimarães Santiago (UFRB) 

 

Desde a chegada dos portugueses à América, as manifestações artísticas desempenharam papéis 

como mediadoras e fomentadoras das relações tecidas entre os diferentes sujeitos e grupos. Para a 

colônia, afluíram exemplares de arte religiosa em variados suportes, que aqui se inseriram nas 

dinâmicas sociais, disseminando os preceitos do catolicismo e, por vezes, sofrendo ressignificações 

heterodoxas. A produção no novo mundo adotava referências europeias, mas, muitas vezes, 

apresentava reformulações motivadas pelas especificidades locais, sejam elas referentes aos 

materiais disponíveis, ao acesso à literatura artística coeva ou à conformação das equipes de 

trabalho, marcadas por mão de obra de matriz africana ou indígena. As ordens religiosas e as 

irmandades destacavam-se como motivadoras do labor artístico, empenhando-se em construir e 

ornamentar seus edifícios, cada qual realizando escolhas iconográficas de acordo com sua história 

e principais devoções. O simpósio almeja incorporar pesquisas que tratem da complexidade social 

e das diversas manifestações religiosas advindas desses espaços, não apenas aquelas relacionadas à 

ornamentação de seus templos, mas também referentes a sociabilidades, perfil e atuação de seus 

membros, catequese, manuscritos e impressos produzidos/usados e ritos. Como objetivo principal, 

busca reunir trabalhos que discutam a produção, circulação, apropriações, usos, significados e 

desdobramentos socioculturais das manifestações artísticas na América portuguesa, considerando 

o protagonismo de irmandades e ordens religiosas como encomendantes de obras sacras que 

passavam a integrar as dinâmicas sociais e devocionais em diálogo com a sociedade colonial.  O 

simpósio justifica-se na medida em que visa a instaurar um fórum inédito e específico de debates 

sobre arte, irmandades e ordens religiosas na América portuguesa, temas amplamente visitados pela 

historiografia colonial recente. 
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Simpósios Temáticos de 19 a 26 
 

Simpósio Temático 19: Revoltas, resistências, inconfidências e 

independências: episódios, poderes e narrativas das lutas políticas 

no Brasil – séculos XVI-XIX 
 

André Figueiredo Rodrigues (UNESP) 
Luciano Figueiredo (UFF) 

 
O objetivo de nosso Simpósio Temático é reunir e dinamizar o debate em curso a respeito das lutas 

políticas desde a primeira modernidade na América Portuguesa à crise que conduz a emancipação 

do Brasil, entre os séculos XVI e o XIX. O tema das revoltas e das resistências, dos conflitos e dos 

protestos, assim como das Independências e de outras diferentes formas que assumiu o direito à 

contestação vem ganhando um papel destacado na historiografia brasileira e internacional, nutrido 

por pesquisas originais em várias universidades. Tais processos desdobram-se em diferentes escalas 

e configurações: guerras indígenas, revoltas escravas, motins urbanos, conjuras palacianas, furores 

rurais, conflito entre autoridades, chicanas jurídicas, guerra contra potências invasoras, deposição 

de governadores, disputas de jurisdição, rumores, pasquins, mocambos e quilombos, quarteladas, 

enfrentamentos da ordem monárquica, independências e muitas outras. São perceptíveis ainda os 

condicionamentos conjunturais: as múltiplas manifestações ocorridas após a Restauração 

Portuguesa de 1640, durante as tumultuadas décadas que marcaram o tempo das revoluções 

atlânticas e no período seguinte, quando se consolida o Estado-nação, nos marcos da monarquia 

constitucional. Nestes três momentos, traços comuns e muitas diferenças acompanham as revoltas, 

contestações e processos de Independências. Outras épocas e outros recortes guardam também 

elementos que merecem análise por parte das pesquisas. Sempre que possível, interessa-nos estudos 

que desenvolvam abordagens lidando de maneira ampliada com o tema das lutas políticas em suas 

diversas configurações nas Américas e na Europa ibérica, assim como sobre os processos de 

Independências ocorridos nas províncias brasileiras do século XIX. Ao longo dos debates do 

Simpósio, privilegiaremos questões relativas: 

 

a-) aos principais paradigmas teóricos de análise e tipologias utilizadas nos estudos; 

b-) aos padrões de manifestação dos revoltosos evidenciados em cada caso: formas de ação coletiva, 

composição social dos revoltosos, rituais e representação utilizados, abrangência das revoltas 

(tempo e espaço) e sua repressão, atos de resistência e protagonistas; 

c-) à história, historiografia e interpretações dos processos ocorridos desde o século XVI ao século 

XIX; 



 

 

 

d-) à memória social das revoltas, resistências e dos processos independentistas; 

e-) ao vínculo das revoltas, inconfidências e independências com outras formas cotidianas de 

resistência e de luta política; e 

f-) às fontes disponíveis, arquivos e documentação utilizados para o seu estudo. 
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Simpósio Temático 20: Artífices do ilícito: as dimensões da 

corrupção na época moderna 
 

Adriana Romeiro (UFMG) 
Marcos Aurélio de Paula Pereira (UnB) 

 
A proposta deste Simpósio Temático é discutir as dinâmicas da corrupção nos impérios ibéricos 

entre os séculos XVI e XIX, a partir das perspectivas teóricas que concebem esse fenômeno como 

prática social. No imaginário político da Época Moderna, a corrupção resultava de 

comportamentos e atitudes – referidos pelos contemporâneos como abusos, excessos, ilicitudes, 

delitos etc. – que subvertiam o princípio da justiça e o princípio do bem comum, desencadeando o 

processo de degradação e morte do corpo social dos reinos e impérios. Nas últimas décadas, os 

estudos sobre a corrupção têm sido renovados por abordagens de caráter multidisciplinar, atentas 

às especificidades de suas formas de expressão nos diferentes contextos históricos, privilegiando-

se, sobretudo, as condutas ilícitas no âmbito das instituições administrativas, a exemplo do livro 

clássico de Michel Bertrand. No entanto, a corrupção não se limitava à atuação dos agentes 

governativos, sendo uma prática disseminada em todos os níveis sociais, articulando indivíduos em 

múltiplas redes de conexão orientadas para a satisfação de interesses privados. No mundo colonial, 

práticas como contrabando e formação de quadrilhas, por exemplo, envolviam a participação de 

autoridades, elites e de escravizados, bem como de homens livres pobres; do mesmo modo, a 

corrupção, como meio de acumulação de capitais, teve papel decisivo na estruturação das 

sociedades locais. Nesse sentido, a corrupção atuou como fator de integração e hierarquização de 

homens e espaços, conectando-os em redes horizontais e verticais que se estendiam pelos impérios 

ibéricos. Este Simpósio terá três grandes eixos temáticos: os discursos sobre a corrupção, presentes 

nas fontes de natureza jurídico-político-moral; as práticas ilícitas, como fraude, contrabando, roubo 

da Fazenda Real, nepotismos de parentes e criados, entre outros; assim como os mecanismos 

criados com o objetivo de se combater os abusos. Serão aceitos os trabalhos que dialoguem, direta 

ou indiretamente, com esses três grandes campos de investigação, tendo como recorte espacial os 

Impérios modernos dos séculos XVI ao XIX. 
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Simpósio Temático 21: Redes e conexões econômicas (da américa 

portuguesa) na época moderna: o local e o global nas perspectivas 

micro e macro 
 

Fábio Pesavento (ESPM-RS) 

Tiago Luís Gil (UnB) 

 

Não é de hoje o interesse dos historiadores da América Portuguesa em estudar as redes e conexões 

que moviam a economia colonial. As conexões sertanejas de Sérgio Buarque, o comércio colonial 

de Caio Prado ou peruleiro de Maria Alice Canabrava são memoráveis e clássicos exemplos. As 

abordagens variaram ao longo do tempo, tanto em termos de perspectiva, se macro ou micro, 

quanto em termos de geografias (se locais, regionais, atlânticas ou globais). De modo geral, estas 

conexões e seus limites variavam de acordo com a perspectiva teórica adotada pelo historiador, 

mas os resultados das pesquisas das últimas décadas trouxeram desafios empíricos e teóricos para 

todos os modelos em debate. Ao mesmo tempo, as discussões sobre o espaço ganharam novas 

dimensões, demandando dos pesquisadores capacidade de considerar a relevância de territórios até 

recentemente negligenciados. Da mesma forma, as discussões sobre densidade relacional, “a força 

dos laços fracos” e outras temáticas discutidas pelas Social Network Analysis trouxeram novos 

conceitos e ferramentas intelectuais para explicar os processos de interação social no Antigo 

Regime. O propósito deste simpósio temático é colocar em diálogo perspectivas opostas ou 

complementares, desafiando os apresentadores a pensar diferentes espacialidades, variadas 

densidades e tipologias de interação social, pensando em escalas múltiplas. A justificativa deste 

simpósio reside na importância que as redes sociais exerciam sobre a dinâmica e o funcionamento 

da vida diária durante o período moderno. Por isso, o interesse crescente de pesquisadores sobre 

esse tema, reverberado no aumento do conjunto de pesquisas desenvolvidas pela historiografia. 
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Simpósio Temático 22: Do governo do reino, das repúblicas e da 

casa – Antigo Regime em trópicos 
 

Maria Lemke (UFG) 
Hélida Conceição (UNEB) 

 
A expansão portuguesa iniciada no século XV conectou regiões distantes, descontínuas e 

fragmentadas, através da propagação da fé católica e redes de negócios transoceânicas que forjaram 

novos ordenamentos jurídico-sociais nos territórios conquistados na América, África e Ásia. Assim, 

a época moderna caracteriza-se por múltiplas configurações políticas, econômicas e sociais no 

âmbito da monarquia pluricontinental portuguesa. As negociações entre coroa, oficiais régios, 

camaristas e populações locais foi uma das marcas daquela monarquia. Em cada parte, essas 

comunidades locais (repúblicas) e seus agentes gozavam de diferentes graus de autonomia política 

expressos num vocabulário social que refletia a naturalização das hierarquias sociais, a cultura 

política assentada em valores católicos, a economia das mercês, as redes clientelares oriundos da 

segunda escolástica, acrescentando-lhes diferenciações calcadas na escravidão e nos costumes 

locais. Para analisar essas questões, este simpósio temático propõe os temas: a circulação de agentes 

e culturas políticas e seus efeitos para a conexão do local com o global; a experiência dos poderes 

e instituições locais em interação com os centros políticos da monarquia lusa; a negociação como 

eixo do relacionamento entre poder central e poderes locais; dinâmicas e redes mercantis; a 

escravidão como aspecto basilar da sociedade da América lusa, do reino de Angola e suas conexões 

com o tráfico atlântico; escravidão africana e indígena; hierarquias e mobilidade social; o papel do 

catolicismo na fundamentação das hierarquias, comportamentos, vocabulário político e práticas 

sociais. 
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Simpósio Temático 23: Impérios ibéricos no Antigo Regime: 

política, sociedade, economia e cultura  
 

João Henrique Ferreira de Castro (Colégio Pedro II/RJ) 

Wania Alexandrino Viana (UFOPA) 

 

Este simpósio temático tem o objetivo de congregar pesquisadoras e pesquisadores interessados(as) 

em expor seus estudos sobre as dinâmicas administrativa, política, econômica, militar, religiosa e 

social nos mais diversos recantos dos impérios espanhol e português na Época Moderna. Pretende-

se discutir também metodologias de pesquisa que atentem para os sujeitos históricos produtores e 

partícipes de redes sociais envoltas pelas práticas políticas do Antigo Regime e as delineações de 

novos espaços de atuação destes sujeitos, caracterizados pelas singularidades que passaram a 

emergir a partir das expansões ultramarinas e das conquistas. Chamam atenção na atualidade os 

estudos que analisam as estratégias de articulação política e administrativa dos espaços tomados, 

das territorialidades construídas, da ação de homens e mulheres na economia, nos modos de 

governar e do comerciar ou, ainda, no exercício dos valores religiosos no cotidiano das sociedades 

ibéricas e coloniais. As naturezas pluricontinental e compósita, respectivamente, das monarquias 

portuguesa e espanhola estimulam investigações e, inclusive, possibilidades de intersecções 

conceituais sobre as práticas políticas e administrativas exercidas nas fímbrias dos impérios. 

Pretende-se promover um profícuo diálogo entre estudiosos atentos ao uso variado de fontes sobre 

estes diversificados temas e suas perspectivas de pesquisa na administração, na governação, na vida 

social e cultural nos impérios ultramarinos ibéricos durante o Antigo Regime com destaque para: 

1) a governação nas conquistas ultramarinas. 2) as monarquias ibéricas no Antigo Regime. 3) o 

mundo ultramarino Atlântico e oriental. 
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Simpósio Temático 24: Índios, africanos e mestiçados na ibero-

américa: dinâmicas de mestiçagens, mobilidades e protagonismos 

(séc. XVI-XIX) 

 

David Barbuda (UFMG) 
Moisés Peixoto (UFRRJ) 

 
Há algum tempo, a historiografia das mestiçagens no Brasil vem ganhando corpo e se constituindo 

como um campo profícuo de trabalho. Os historiadores ligados a essa temática têm demonstrado 

que os mestiçados de diversas qualidades experimentaram notável mobilidade e transitaram por 

mundos distintos. Assinalam ainda que o universo colonial propiciou a convivência e a coexistência 

entre índios, negros e mestiçados, não obstante constantemente estivessem em campos opostos, 

não raro eivado de disputa e conflito. As relações entre estas pessoas de diferentes orientações 

valorativas podem ser percebidas no cotidiano das fazendas, nos engenhos, nas minas e em muitos 

outros locais e no exercício de distintos ofícios; o que ensejava oportunidades tanto para união em 

torno de causas comuns e colaboração na lida diária, quanto para desavenças. Sendo assim, o 

presente Simpósio Temático visa congregar pesquisadores de diferentes campos de estudo que 

tenham como foco as relações entre índios, africanos e mestiçados na Ibero-América entre os 

séculos XVI e XIX. Com ênfase nas dinâmicas de mestiçagens, nas mobilidades sociais e nas 

formas de agência e protagonismo desses sujeitos, busca-se um espaço de diálogos e discussão para 

apresentações de novas pesquisas desenvolvidas em torno da temática.  
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Simpósio Temático 25: Fronteiras e relações transfronteiriças nos 

mundos coloniais 
 

Alírio Carvalho Cardoso (UFMA) 
Carlos Augusto Bastos (UFPA) 

 

Este simpósio objetiva promover a divulgação de pesquisas e o debate acadêmico sobre temas 

como expansões territoriais, formação de fronteiras, representações do espaço, circulações de 

pessoas, mercadorias, informações e ideias em espaços transfronteiriços nas possessões 

ultramarinas europeias, abordando dinâmicas que possibilitaram processos de conexões, 

hibridações, conflitos e cooperações entre diferentes sujeitos. A produção historiográfica sobre as 

experiências coloniais ibéricas e não-ibéricas na América, na África e na Ásia têm contribuído com 

estudos que sublinham a dinâmica plural das transformações em espacialidades nativas, gerando 

outras concepções de território e fronteiras, estas últimas compreendidas tanto como delimitações 

de soberanias quanto espaços de intercâmbios econômicos, culturais e políticos. Há um 

aprofundamento de trabalhos voltados para questões como a incorporação de territórios 

ultramarinos aos conjuntos dos impérios coloniais, disputas sobre rotas e espaços, contatos, 

confrontos e negociações entre europeus e populações não-europeias, a produção do 

conhecimento científico sobre o espaço fronteiriço, sua natureza e seus habitantes. Além dessas 

questões, deve-se destacar a pertinência de estudos que abordam as dinâmicas transimperiais, como 

os fluxos econômicos legais e ilegais, as circulações culturais, naturais e de experiências políticas 

envolvendo diferentes possessões ultramarinas, assim como o estudo das fronteiras a partir de 

referenciais e problemas da História Global. Para esse simpósio, serão valorizados trabalhos sob 

diferentes enfoques a respeito da expansão de fronteiras coloniais e transformações dos territórios 

ultramarinos europeus entre os séculos XV-XIX, contemplando discussões acerca dos fenômenos 

sociais, das relações econômicas e das leituras políticas em espaços fronteiriços, atentando 

igualmente às transformações globais vivenciadas nessa longa duração. 
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Simpósio Temático de 19 a 26 
 

Simpósio Temático 26: Gente negra, escravidão e sociedades afro-

atlânticas: histórias e vivências entre a África e o Brasil - séculos 

XVI-XIX. 
 

Carlos da Silva Jr (UEFS/UFBA) 

Gian Carlo de Melo Silva (UFAL/UFRPE) 

 

O presente simpósio visa congregar pesquisas que dialoguem com a História social da escravidão 

transatlântica, abarcando diálogos entre África e Brasil durante os séculos XVI até o XIX. Através 

da compreensão deste passado vamos possibilitar cada vez mais o entendimento de como as 

sociedades de outrora se constituíram, deixando seus legados sociais e culturais em nosso passado, 

seja através da diáspora, ocasionada pelo tráfico negreiro, ou pela sua inserção social no Mundo 

Afro-Atlântico. O conceito de “Mundo Afro-Atlântico” reforça a necessidade de refletir sobre as 

múltiplas conexões forjadas nos dois pólos do Atlântico, na criação de “comunidades atlânticas”, 

como definido por Kristin Mann e Robin Law. Falamos de vários homens e mulheres com 

ascendentes africanos que circulavam pelo Atlântico – e que também se estabeleceram em 

definitivo no Brasil escravista – que encontramos nas fontes mais diversas do período colonial e 

imperial. Gente escravizada, liberta e livre, cujo protagonismo foi fundamental na construção dos 

laços profundos entre a África e o Brasil na era do comércio transatlântico de africanos 

escravizados. 
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