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Descrição 

Com base numa organização temática e cronológica, esta unidade curricular tem como 

objetivo debater criticamente as diferentes interpretações historiográficas da formação do 

império colonial português no período moderno, e da sua reconstituição histórica e 

dinamismo desde a declaração de independência brasileira em 1822. Como consequência, o 

estudante ficará capaz de identificar e dominar os grandes debates e desenvolver 

conhecimento histórico fundamental sobre as várias configurações históricas e trajetórias 

dos projetos imperiais e coloniais portugueses, desde o período moderno até à sua 

desintegração. 

 

Conteúdos 

• O Império ultramarino português e suas diferentes configurações na época moderna; 

• centros e periferias: sistemas, rotas e redes; 

• poderes locais e autoridades negociadas; 

• imperialismos e colonialismos comparados; 

• a geopolítica dos impérios; 

• as “missões civilizadoras” e as políticas da diferença nos impérios coloniais; 

• genealogias imperiais do desenvolvimento; 

• descolonizações e legados pós-coloniais. 

 

Metodologias de ensino e avaliação 

Aulas teórico-práticas com entrega de materiais de apoio em cada sessão; trabalho de 

pesquisa; análise e discussão de textos de reflexão teórica e de estudos de caso. O ensaio 

final resultante do trabalho de pesquisa e a participação em aula, designadamente na 

análise e discussão dos textos e estudos de casos, constituem as bases para avaliação. 
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