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Desde o primeiro EIHC, temos organizado e/ou participado de Simpósios Temáticos que
tratam de abordagens que contemplem os estudos sobre religiões e religiosidades nos mundos
ibéricos, sejam metropolitanos ou coloniais. Estes Simpósios têm sido espaços privilegiados e
democráticos para a troca de experiências, críticas e discussões entre pesquisadores em
momentos diversificados de suas investigações, desde graduandos e mestrandos em início de
seus trabalhos até doutores e profissionais renomados com pesquisas já reconhecidas e
consolidadas. Esta proposta, coordenada por pesquisadores da Universidade Federal de
Viçosa e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, exemplifica a riqueza dos estudos
sobre o recorte aqui apresentado de Norte a Sul do País, com o objetivo de dar continuidade e
avançar nos debates fomentados nos encontros anteriores. Da mesma forma, é resultado do
crescimento e refinamento das pesquisas e estudos acerca da temática aqui proposta, que
contemplam as mais diversas facetas destes assuntos. Assim, este Simpósio procura ser um
espaço para promover debates acerca das múltiplas dimensões relacionadas ao fenômeno da
religião e da religiosidade no espaço ibero-americano entre os séculos XVI e XIX. O
intercâmbio entre historiadores dedicados à compreensão dos diferentes contextos que
formam esta ampla região possibilitará a emergência e o aclaramento de ricas conexões entre
os diferentes aspectos das problemáticas a serem apresentadas. Serão contempladas questões
como aparatos institucionais repressivos do poder eclesiástico e do poder inquisitorial (e seus
respectivos agentes); religião e sociedade; clero; padroado; vivências e resistências religiosas,
entre afirmação da fé monopolizadora e as estratégias de sobrevivência das crenças proibidas;
tentativas de disciplinamento moral e religioso no espaço ultramarino; trajetória e
personagens, sejam vítimas ou algozes na dimensão do controle religioso e comportamental.
Serão analisadas todas as propostas, almejando-se que o grupo formado ao redor desta
temática tenha um espaço de acolhimento para o debate e contribua para a troca de
experiências entre pesquisadores das mais variadas instituições e tendências historiográficas,
bem como de áreas afins, além de um convite aos novos interessados para a difusão dos
estudos sobre as especificidades analíticas que moldam este Simpósio.
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