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Este Simpósio Temático tem como objetivo promover debate e reflexão os deslocamentos e 

territorializações no Império português a partir da atuação de inúmeros sujeitos históricos, 

comunidades e povos em meio às conquistas no Ultramar. Especificamente, pretende analisar as 

trajetórias de diversos sujeitos na busca de reconhecimentos, mobilidade e ascensão social na 

sociedade colonial; discutir sobre a constituição de novos espaços coloniais a partir da posse de 

novos territórios; debater sobre o processo de ressignificação sociocultural do espaço colonial. 

Nesta lógica, justifica-se essa proposta ao lançar um olhar sobre as conquistas d’além mar, busca-

se entender a multiplicidade e constituição de eventos, narrativas e relatos históricos a partir dos 

diversos deslocamentos/trajetórias na formação de novas territorialidades/identidades sejam 

espaciais/geográficas, político/econômica e ou, sócio/culturais que foram se constituindo a partir 

das várias negociações, embates e conflitos entre os vários sujeitos históricos no contexto do 

Ultramar. Considerando estas questões, este simpósio pretende promover debate sobre as 

produções em torno da temática das trajetórias, mobilidades, experiências e constituições 

identitárias de inúmeros sujeitos históricos que foram se constituindo por meio de políticas-

administrativas, militares, das redes de conexão de matrimônios, compadrios, mercantis, 

mobilidade e ascensão social de personagens que passaram a galgar os espaços de poder como as 

elites e potentados locais. Entender a constituição de lócus de dominação geográfica, como espaços 

territoriais de poder, principalmente pela posse da terra na formação social dos espaços coloniais. 

Portanto, pretende-se agregar estudos relacionados à proposta, e promover a divulgação das 

pesquisas em relação aos “Deslocamentos e territorializações no Império português (XVI-XIX)”, 

combinando diferentes abordagens sobre o tema nas várias áreas de estudo sobre os contextos do 

ultramar português. 
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