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O objetivo geral deste minicurso é proporcionar aos estudantes de graduação uma
introdução à historiografia preocupada com a história da Igreja Católica no Portugal
moderno (Sécs. XVI-XVIII), o que inclui os territórios do ultramar.  Os objetivos
específicos são: apresentar de forma sintética os principais temas que nos últimos anos
receberam especial destaque da historiografia eclesiástica luso-brasileira; refletir a
respeito da relação de concorrência e negociação entre Igreja e Monarquia; pensar o
papel do corpo eclesiástico na dinâmica de poderes, tanto no Portugal peninsular, como
nas dioceses do mundo ultramarino; destacar a importância dos inúmeros agentes
disciplinares na divulgação e consolidação do catolicismo nas conquistas ultramarinas;
entender a carreira eclesiástica como um importante caminho para mobilidade social;
apresentar os aportes metodológicos e subsídios empíricos disponíveis para o estudo da
história da Igreja no Portugal moderno.

Nos últimos anos, a história da Igreja em Portugal na época moderna – o que
incluiu também a historiografia produzida sobre o tema no Brasil – vem sendo
revisitada largamente. Temas clássicos, como o peso disciplinar do Santo Ofício ou os
múltiplos organismos que compunham as malhas diocesanas, foram recuperados a
partir de novas chaves interpretativas, abrindo caminho para uma pluralidade de
trabalhos preocupados em demonstrar a complexidade institucional da Igreja na
constituição da monarquia portuguesa. À vista disso, tendo em conta o avanço das
pesquisas interessadas nos temas aqui discutidos, o presente minicurso servirá como um
interessante espaço de reflexão e diálogo, intentando, com isso, um profícuo
intercâmbio de experiências e troca de saberes. 

Serão abordados os seguintes conteúdos: a contrarreforma em Portugal; o
Concílio de Trento e seus reflexos em Portugal peninsular e nas conquistas
ultramarinas; a malha diocesana; Inquisição e justiça eclesiástica; a ação missionária
das ordens regulares e sua dimensão política; política e religião ao longo do século
XVIII; e subsídios para a História da Igreja Católica no Brasil Colonial.
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