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ASPECTOS DA RELIGIOSIDADE CATÓLICA NA FORMAÇÃO DAS MINAS GERAIS SETECENTISTAS: PADRES 
APÓSTATAS E O PODER REAL PORTUGUÊS (1700-1720)  

 
MAURÍCIO DIOGENES NETO TAVARES  

 
O presente trabalho é derivado da pesquisa de iniciação científica intitulada "Relegando a fé em troca 
de ouro: padres apóstatas na capitania de Minas Gerais (1700-1745)", que busca levantar 
quantitativamente os casos e compreender como se deram tais denúncias de apostasia documentadas 
durante as primeiras décadas do século XVIII em Minas Gerais. O objetivo principal do projeto é 
compreender quais foram as motivações das denúncias feitas contra os padres acusados de apostasia, 
que, segundo a liturgia católica do período era caracterizado pelo abandono - por parte do religioso - 
dos ensinamentos cristãos para abraçar ensinos contrários aos fundamentos bíblicos. Deste modo, a 
proposta é levantar os casos de apostasia presentes na documentação portuguesa setecentista, para 
possibilitar o entendimento do modo com que os religiosos se relacionavam com o contexto de 
abundância aurífera da capitania. Como fonte para a pesquisa utilizou-se a documentação manuscrita 
do século XVIII presente no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino. Após o levantamento das fontes, 
foi utilizado como metodologia de análise a paleografia, que consiste na decifração, transcrição e análise 
de manuscritos antigos. O território mineiro setecentista foi terreno para uma complexa e conturbada 
relação entre Estado e Igreja, onde a Coroa portuguesa em diversas oportunidades interferia em 
assuntos religiosos concernentes à capitania. As frequentes ordens régias com o propósito de expulsar e 
mandar prender os frades demonstra a excessiva interferência da Coroa. A documentação do período 
mostra que não eram poucos os casos de padres que, mesmo sem autorização, dedicavam-se à 
mineração ou ao comércio, não com o propósito de arrecadar dinheiro para suas congregações ou 
ajudar os mais pobres, mas sim para enriquecimento próprio. A historiografia, por vezes, apresentou os 
padres como "desordeiros", "incapazes" e "insubordinados", o que permitiu que se criasse uma visão 
negativa dos religiosos.  A descoberta do ouro em Minas Gerais foi vista pela Coroa portuguesa como 
uma forma de superar a crise econômica que a assolava, com isso, o início do povoamento daquela 
região necessitou de grande acompanhamento e controle, para que não perdessem a oportunidade. 
Nos primeiros anos do povoamento da região o governo de Portugal possuía uma relação bastante 
próxima com os jesuítas do território, que exerceram papel importante na consolidação do domínio 
português e na expansão da fé católica, porém, com a descoberta do ouro os mesmos se apresentaram 
como uma ameaça à influência da Coroa, o que levou a consequente expulsão das ordens regulares 
(como os Jesuítas) da região em 1705. Com a proibição das ordens regulares, abriu-se espaço para o 
fortalecimento do clero secular, mas a documentação demonstra que mesmo com a proibição das 
ordens regulares frades pertencentes à estas ordens continuaram a atuar na capitania de maneira 
irregular.    CNPq Reitoria UNESP     
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O FUTEBOL OPERÁRIO E A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO PACAEMBU.  
 

MATHEUS BARRIENTOS FERREIRA  
 

A história traz duas vertentes na linha de pensamento sobre a legitimidade de Charles Miller, e sua 
introdução do futebol aos brasileiros, entretanto não pode se negar de que vem a ser de Miller o 
ensinamento ou em outras palavras à adequação do futebol para normas e regras utilizadas pelos 
britânicos, assim dando um aspecto a prática de seriedade. A The São Paulo Tramway, Light & Power 
Co., as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo e as Indústrias Votorantim, se tornam as três grandes 
empresas que na história de São Paulo, contam com o papel principal no seu desenvolvimento, com 
base nas pesquisas e estudos, entramos no ramo dos grandes clubes operários em São Paulo, formados 
por trabalhadores das três grandes indústrias já citadas, contribuindo com extrema importância para a 
evolução desse grande espetáculo. Entretanto, Getúlio Vargas direcionava-se para o futebol com outros 
olhares, projetava tornar o futebol paulista em algo de se arrastar multidões e assim juntando raças, 
etnias e pensamentos políticos diferentes por uma causa só. O Presidente Vargas com a construção do 
Estádio Municipal, visava grandes clássicos no Estádio, em que atrairia um maior público da grande 
massa paulistana. A presente pesquisa se justifica pelo crescimento do futebol como esporte no país, 
conseguindo atingir todas as classes sociais, sendo um esporte que agrega as diversas classes sociais. A 
história do esporte no Brasil está intrinsicamente ligada à sua diversificação e ampla aceitação na 
sociedade brasileira. A construção do Estádio do Pacaembu é considerada um marco divisor no estímulo 
e organização do esporte no país, sendo já analisada por outros autores. A construção do Estádio do 
Pacaembu se insere no contexto de profissionalização do futebol no qual este se popularizou. A prática, 
que era apenas restrita à elite acabou sendo difundida nas camadas mais baixas da sociedade.  Estudo 
do contexto sócio-político e econômico que envolveu a construção do Estádio Municipal do Pacaembu e 
consequentemente a popularização do esporte entre as massas no contexto paulistano. Analise da 
construção do estádio, seus impasses, os grandes espetáculos, a grande inauguração e os grandes 
discursos políticos ali realizados, principalmente pelo Presidente Vargas.  A presente pesquisa tem por 
objetivo, analise e complementação da história da construção do Estádio Municipal Paulo Machado de 
Carvalho "Pacaembu", sendo uma pesquisa aprofundada. A metodologia de trabalho é direcionada por 
um recorte temporal entre o período de 1900-1940, é uma pesquisa de caráter bibliográfico embasada 
em livros, artigos, jornais da época e teses acadêmicas. Em um segundo momento é utilizada fontes 
como fotografias e imagens que ilustram o recorte temporal que está sendo trabalhado, a pesquisa se 
realiza também pelo acervo do Museu do Futebol disponível em sites na internet e de pesquisa em 
jornais também disponíveis nos sites.             
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AS COMPETÊNCIAS DO ENSINO DE HISTÓRIA E O PERFIL DO PROFESSOR NO CURRÍCULO PAULISTA  
 

JOSINEIDE ALVES DA SILVA  
 

       Este texto apresenta resultados parciais da pesquisa desenvolvida pela autora como Dissertação de 
Mestrado (UNOESTE/2012), intitulada: o Uso escolar de filmes no Currículo do Estado de São Paulo. 
Objetiva discutir o perfil do professor da disciplina de História e as competências orientadas para seu 
ensino nas escolas do Estado de São Paulo, tendo como referência de análise os pressupostos teóricos 
que norteiam as ações referentes a esta disciplina, presentes no Currículo de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias - História (Miceli & Fini, 2010).  
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TAMARA DE LIMA  

 
       As viagens rumo ao Novo Mundo despertaram o interesse de centenas de europeus na época 
moderna. As possibilidades que essa nova terra oferecia aos espanhóis, os motivos que os animavam a 
se aventurarem em expedições conquistadoras é algo que buscamos compreender neste artigo. Nosso 
estudo teve como objetivo analisar o papel motivador que os chamados romances de cavalaria 
exerceram acerca do imaginário em torno de terras desconhecidas ligado à esperança de obtenção de 
riquezas, honra e fama. A metodologia constou da análise de alguns desses romances do período 
cotejados com a literatura específica. Os resultados apontam que esse imaginário em grande medida 
era alimentado por esses textos, o que nos leva a concluir que eles acabavam por exercer papel 
motivador para essas viagens, além de propagarem um ideal cavaleiresco a ser conquistado nas terras 
de além-mar.  Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 

 


