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Desde a chegada dos portugueses à América, as manifestações artísticas desempenharam papéis 

como mediadoras e fomentadoras das relações tecidas entre os diferentes sujeitos e grupos. Para a 

colônia, afluíram exemplares de arte religiosa em variados suportes, que aqui se inseriram nas 

dinâmicas sociais, disseminando os preceitos do catolicismo e, por vezes, sofrendo ressignificações 

heterodoxas. A produção no novo mundo adotava referências europeias, mas, muitas vezes, 

apresentava reformulações motivadas pelas especificidades locais, sejam elas referentes aos 

materiais disponíveis, ao acesso à literatura artística coeva ou à conformação das equipes de 

trabalho, marcadas por mão de obra de matriz africana ou indígena. As ordens religiosas e as 

irmandades destacavam-se como motivadoras do labor artístico, empenhando-se em construir e 

ornamentar seus edifícios, cada qual realizando escolhas iconográficas de acordo com sua história 

e principais devoções. O simpósio almeja incorporar pesquisas que tratem da complexidade social 

e das diversas manifestações religiosas advindas desses espaços, não apenas aquelas relacionadas à 

ornamentação de seus templos, mas também referentes a sociabilidades, perfil e atuação de seus 

membros, catequese, manuscritos e impressos produzidos/usados e ritos. Como objetivo principal, 

busca reunir trabalhos que discutam a produção, circulação, apropriações, usos, significados e 

desdobramentos socioculturais das manifestações artísticas na América portuguesa, considerando 

o protagonismo de irmandades e ordens religiosas como encomendantes de obras sacras que 

passavam a integrar as dinâmicas sociais e devocionais em diálogo com a sociedade colonial.  O 

simpósio justifica-se na medida em que visa a instaurar um fórum inédito e específico de debates 

sobre arte, irmandades e ordens religiosas na América portuguesa, temas amplamente visitados pela 

historiografia colonial recente. 
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