
ATA DA QUARTA REUNIÃO COM OS MEMBROS DA CÁTEDRA MARQUÊS DE POMBAL

No dia 14 de setembro de 2022, às 16h, horário de Brasil, realizou-se a quarta reunião
com os membros da Cátedra Marquês de Pombal. Estiveram presentes o(a)s seguintes
pesquisadore(a)s: Elaine Maria Santos; Joana Balsa de Pinho; Luiz Eduardo Meneses de
Oliveira, Thadeu Vinícius Souza Teles e Rodrigo Belfort.

1. Como único ponto da pauta, discutiu-se sobre a possibilidade de enviarmos uma
proposta para a Chamada CNPq/MCTI/FNDCT n. 40/2022 PRÓ-HUMANIDADES -
Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Humanidades, cujo prazo
final expirou no dia 03/10/2022. Depois da leitura das principais cláusulas do Edital e de
uma breve discussão sobre as possibilidades de a Cátedra submeter um projeto,
decidiu-se optar pela Linha 1 – Pesquisa em temas livres em Ciências Humanas, Ciências
Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, com um projeto em rede, envolvendo,
como instituições brasileiras, a Universidade Federal de Sergipe, A Universidade
Estadual da Bahia e a Universidade Federal do Oeste da Bahia, e, como instituição
estrangeira, a Universidade Aberta de Portugal. A opção por universidade do Nordeste,
deveu-se à seguinte cláusula do Edital:
“4.4. Parcela mínima de 30 % (trinta por cento) dos recursos será, necessariamente,
destinada a projetos cuja instituição de execução esteja sediada nas regiões Norte,
Nordeste ou Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas de abrangência das Agências de
Desenvolvimento Regional.”
Como área preponderante do projeto, optou-se pela área de maior produção do
Coordenador, o Prof. Luiz Eduardo Oliveira, a História da Educação, motivo pelo qual o
seu título ficou: “ENTRE OS JESUÍTAS E A ILUSTRAÇÃO: fontes para a história da
educação colonial na Bahia e em Sergipe” (segue anexo o recibo de submissão).

RESUMO
Este projeto pretende fazer um levantamento exaustivo das fontes legislativas e
epistolares, manuscritas ou publicadas, referentes à educação colonial, de modo geral, e
às reformas pombalinas do ensino, em particular, nos territórios relacionados à Bahia e
Sergipe, buscando verificar, a partir de tais fontes, as rupturas e continuidades entre a
ação pedagógica exercida pelas ordens religiosas aqui estabelecidas, sobretudo a dos
padres jesuítas, então hegemônica, e as reformas promovidas pelo ministro de D. José I.
Para tanto, faremos uso também de fontes secundárias, como estudos acadêmicos,
ensaios, artigos, biografias, a literatura e a historiografia sobre o assunto, de modo a
confrontá-los e interpretá-los à luz de suas representações culturais e da permanência ou
rejeição de seus pressupostos na história da educação brasileira.
Palavras-chave: colônia, jesuítas, marquês de Pombal, ordens religiosas, reformas
pombalinas.

Não foi possível inscrever todos os membros da Cátedra porque havia um limite de
caracteres no preenchimento do formulário (2.000), e nele tínhamos que elencar as
principais produções de cada membro da equipe.



2. No item O que ocorrer, não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
Esta ata, redigida pelo Coordenador da Cátedra, se aprovada na próxima reunião, será
assinada pelos presentes. Na ocasião, será também assinada a ata da primeira reunião.

Em 13 de outubro de 2022

Luiz Eduardo Oliveira
Cátedra Marquês de Pombal


