CHAMADA PARA ARTIGOS

RELIGIÃO E ALTERIDADE NO MUNDO
ULTRAMARINO IBÉRICO
Os Anais de História de Além-Mar (AHAM) são uma revista com arbitragem científica,
publicada pelo Centro de História d’Aquém e d’Além Mar. Visam divulgar trabalhos
científicos sobre a expansão portuguesa, desde as primeiras «grandes navegações»
(século XV) até ao final do «Império Ultramarino» (século XX), no seu enquadramento
histórico, contemplando a comparação com fenómenos paralelos e as articulações
entre as histórias e as sociedades dos espaços envolvidos.
Um dos próximos volumes dos AHAM irá incluir um dossier temático sobre «Religião e
alteridade no mundo ultramarino ibérico», editado por Bruno Feitler, Hugo Ribeiro da
Silva e Jaime Teixeira Gouveia.

INTRODUÇÃO
A vida religiosa é um campo particularmente interessante para estudar encontros
interculturais, dado que as normas e os valores religiosos são muitas vezes (ou
sempre) prescritivos e absolutos. Considerar a interação entre indivíduos de
diferentes crenças religiosas permite-nos analisar de que modo a ideia de
«diferença» se articula com as noções de «identidade» e «alteridade». O que talvez
nos permita perceber melhor de que modo a Época Moderna entendia a raça, o
género e a religião.
O estudo das missões católicas da Época Moderna é particularmente apropriado para
se observar o modo como os europeus descreviam a cultura e a religião de outros
povos, mas também para se analisar estratégias de adaptação com o objetivo de uma
conversão «bem-sucedida». Contudo, o missionário era apenas um entre vários
actores. O que dizer sobre a cooperação entre mercadores de diferentes origens
confessionais? Qual o papel das mulheres na preservação da cultura africana no novo
mundo? Como é que os europeus católicos viam o papel de um clero nativo ou de cor?
Como era a interacção entre cristãos e não-cristãos na Ásia? A presente chamada
para artigos procura agregar investigações sobre o modo como no mundo ultramarino
ibérico «o outro» era observado em termos de práticas e crenças religiosas, o que
implica também considerar representações sobre o modo como os europeus se viam a
si mesmos. Encoraja-se o envio de textos que permitam uma reflexão e revisão de
conceitos como «tolerância» ou «repressão» ou que estudem as representações
mentais sobre as relações entre diferentes grupos, pacíficas ou não.
Os Anais de História de Além-Mar convidam a submissão de propostas sobre «Religião
e alteridade no mundo ultramarino ibérico» para publicação num dossier temático a
ser publicado no Outono de 2016.

Os seguintes tópicos são de particular interesse, quer considerando análises globais,
quer estudos de caso (embora outras contribuições sejam bem-vindas):
- Escrevendo sobre «o outro» (e si mesmo): textos missionários, literatura de
viagens, textos oficiais (fontes judiciais, textos teológicos…);
- Cultura material;
- Religião e comércio: trocas interculturais;
- Género e raça;
- Clero nativo;
- Reflexões teóricas sobre tolerância, hibridismo cultural, conversão, identidade,
“nação”, negociação…
- Estratégias de integração/resistência.

As propostas (máximo de 500 palavras) devem ser enviadas juntamente com uma
nota biográfica (máximo de 200 palavras) até ao dia 1 de Setembro de 2015 para o
seguinte endereço: anais.cham@fcsh.unl.pt. Aceitam-se propostas em português,
espanhol, italiano, inglês e francês. Os autores serão notificados sobre a sua
aceitação ou recusa até ao dia 21 de Setembro de 2015. Caso as propostas sejam
aceites, os artigos (até 10 mil palavras - recomendável), deverão ser entregues até
17 de Dezembro de 2015. Os manuscritos aceites serão, depois, submetidos a
arbitragem científica externa, em regime de duplo anonimato.
O Conselho de Redacção dos AHAM encoraja, igualmente, a submissão de artigos
originais sobre tópicos distintos do dossier temático, desde que se enquadrem no
âmbito temático da revista. Propostas de recensões críticas e de notícias de eventos
académicos são também aceites. Os AHAM encontram-se abertos, em permanência, à
submissão de propostas espontâneas.

Para saber mais sobre os AHAM, clique aqui.

Para mais informações, contactar João Figueirôa-Rêgo (Conselho de Redacção Coordenador) ou Cátia Teles e Marques (Conselho de Redacção – Secretariado) para o
endereço: anais.cham@fcsh.unl.pt
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