
SIMPÓSIO TEMÁTICO 18 

 

Coordenado por Patrícia  Valim (UFBA) e Luciano Figueiredo (UFF)  

 

 

Sessão 01 (15/09) 

 

“Sublevação do Caeté”: uma revolta antijesuítica principiada pelos moradores da 

capitania do Caeté (1736-1741). 

Leonardo Augusto Ramos Silva | UFPA 

Baías em revolta: o protesto militar no Rio de Janeiro e Salvador na aurora dos 

setecentos. 

Fernando Pitanga | UFF/GD/CNPq 

No séquito, na folia: motins das Minas e alianças entre senhores e cativos, América 

portuguesa. 

Francisco Eduardo Andrade | UFOP 

 

“Faltava vir um Intendente que se fizesse e constituísse no meio da sociedade”: 

Intendentes de Marinha e conflitos nos portos da América portuguesa. 

Halysson Gomes da Fonseca | UESB  

 

Justiça e poder na capitania da Bahia no final do século XVIII. 

Milena Pinillos Prisco Teixeira | UFBA/CAPES 

 

 

Sessão 02 (16/09) 

 

Cartas-denúncia: prova de lealdade ou de vingança? O caso de Silvério dos Reis e a 

inconfidência mineira. 

André Figueiredo Rodrigues | UNESP - Assis 

Em pública clareza: Demandas milicianas e respostas palacianas na conjuração 

baiana de 1798. 

Patricia Valim | UFBA 

Entre anarquia e civilização: notas de pesquisa sobre relatos da Marinha francesa 

acerca da América Meridional à época das independências. 

Daniel Dutra Coelho Braga 

Das práticas governativas em tempo de crise: D. Manoel de Portugal e Castro e a 

independência em Minas Gerais (1814-1822).  

Ana Tereza Landolfi Toledo | UFMG/CAPES 

 

Ceará devassado: a “República do Crato” de 1817 e o processo de independência. 

Fellipe Dennilson Ribeiro Feijó | UFPE 

 

 

 



Sessão 03 (17/09) 

 

Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond: "notável da independência". 

Daniel Carvalho de Paula | Mackenzie 

Das cenas bélicas ao duelo de palavras: narrativas visuais em confronto sobre a 

independência do Brasil. 

Carlos Lima Júnior | USP/Fapesp 

 

De “coração guerreiro” e “alma varonil”: Maria Quitéria de Jesus descrita na obra 

“brasileiras célebres” (1862). 

Marianna Teixeira Farias | UFBA 

A soberania nas páginas da imprensa brasileira: 1820-1822. 

Augusto Henrique Assis Resende | UNESP/CAPES 

 

Rebeldata: uma base de dados e de muitas perguntas sobre revoltas coloniais. 

Luciano Figueredo de Almeida Raposo | UFF 


