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EMENTA:  
 

O curso visa estudar a História da institucionalização da religião, das configurações do sagrado e das  
experiências devocionais na América Hispânica entre os séculos XVI e XIX, considerando particularmente sua 
relação como o âmbito da vida cotidiana e das práticas sociais a partir dos seguintes tópicos: relações Igreja-
Monarquia, estruturas e jurisdições eclesiásticas, as interações do cristianismo com as religiões nativas e com as 
populações negras e mestiças; as campanhas de extirpação de idolatrias e a demonização; Igreja e escravidão; a 
população clerical e suas relações com a sociedade; vida conventual feminina; o controle dos costumes: sermões, vida 
matrimonial e práticas confessionais; a vida feminina e a concepção religiosa; as formas de devoção e o papel das 
imagens; a religião e os bens terrenais; delitos, superstições e atividade Inquisitorial. 
 
 
OBJETIVOS:  
 
• Conhecer a produção historiográfica tendo em vista suas diversas problemáticas e discussões teóricas; 
• Analisar as fontes primárias relativas ao período em questão, relacionando-as às interpretações derivadas da 

historiografia; 
• Compreender os aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais da religião na América hispânica numa 

perspectiva global e regional. 
 
 
METODOLOGIA:  
 

O Curso está organizado a partir de aulas expositivas e da discussão dos textos e das imagens. 
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
 
• Prova escrita (1); 
• Discussão dos textos nas aulas; 
• Apresentação de texto indicado (1). 
 
 
TEMAS: 
 

o Perspectivas metodológicas sobre a História da religião e da religiosidade (Introdução) 
o Renovação Católica e Padroado Régio na América Hispânica (Historiografia). 
o A Organização da Igreja no Mundo Hispânico e o Clero colonial; 
o Catolicismo como disciplina da fé e da sociedade. Atividades inquisitoriais, justiça eclesiástica e 

controle dos delitos e dos costumes. 
o Cristianismo e religiosidades nativas: entre adaptar-se e desafiar.  
o As representações do sagrado: o poder das Imagens e as devoções coloniais  

 
 
 



 
 
 
Programa de Leituras:  
 

1. (Introdução) – A Religião como “dispositivo Colonial” 
 

a) A natureza pecaminosa e demoníaca do Novo mundo. 
 
Marialba Pastor. “Para reconocer los pecados”; “El papel de la revelación en los discursos”. In: Los pecados de la carne en 

el Nuevo Mundo. La Visión española del indio americano. México: Critica, 2021. p.101-140; p.141-172. 
 
Jorge Cañizares-Esguerra. “La épica satánica”. In: Católicos e puritanos en la colonización de América. Madrid: Marcial 

Pons, 2008. p.59-120  
 

b) Reforma Católica, Padroado Régio e Catolicismo como disciplina social na América Hispânica. 
 
Alicia Mayer. “La Reforma Católica en Nueva España. Confesión, disciplina, valores sociales y Religiosidad en el México 

Virreinal. Una Perspectiva de investigación”. In: María del Pilar Martínez López-Cano (coord.). La Iglesia en Nueva 
España. Problemas y Perspectivas de Investigación. México: FCE, 2010. P.11-52 

 
2. A Organização da Igreja no Mundo Hispânico e o Clero Colonial. 

 
a) Cleros Secular e Regular: Ordenação, Carreiras e atuação 

 
Mercedes López Rodríguez. “Los hombres de Dios en el Nuevo Mundo”. In: Tiempos de rezar y tiempos para trabajar. La 
cristianización de las comunidades muiscas coloniales durante el siglo XVI. (1550-1600). Bogotá: ICAH, 2001. p.19-64 
 

b) Religião, Igreja e Escravidão (Apresentação de Texto) 
 
José Andrés-Gallego; Jesús María García Añoveros. “El debate sobre la licitud de la esclavitud de los negros”. In: La 
Iglesia y la esclavitud de los negros. Navarra: EUNSA, 2002. p.15-96 
 

c) Vida Feminina e Religião no mundo hispano-americano (Apresentação de Texto) 
 
Asunción Lavrin. “Significados espirituales de la vida religiosa”: “Esposas indígenas de Cristo”. In: Las esposas de Cristo. 
La vida Conventual en la Nueva España. México: FCE, 2016. p.93-128; p.262-292. 
 

d) Religiosidade, função social, mentalidades e práticas devocionais (Apresentação de Texto) 
 
Verónica Salles-Reese. “Ciclo narrativo cristiano: un apóstol de Cristo y la virgen de Copacabana”. In: De Viracocha a la 
Virgen de Copacabana. Representación de lo sagrado en el lago Titicaca. La Paz: IFEA: Plural Editores, 2008. p.123-164. 
 
Claudio Lommitz. “Los sufragios por los muertos entre los españoles y los indios”. In: Idea de la muerte en México. 
México: FCE, 2013. (Edição eletrônica)  
 
Antonio Rubial García. “Nueva España una tierra necesitada de maravillas”. In: La santidad Controvertida. Hagiografía y 
conciencia criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España. México: FCE, 2015. p.36-65 
 
 
 
 
 


