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Este simpósio objetiva promover a divulgação de pesquisas e o debate acadêmico sobre temas 

como expansões territoriais, formação de fronteiras, representações do espaço, circulações de 

pessoas, mercadorias, informações e ideias em espaços transfronteiriços nas possessões 

ultramarinas europeias, abordando dinâmicas que possibilitaram processos de conexões, 

hibridações, conflitos e cooperações entre diferentes sujeitos. A produção historiográfica sobre as 

experiências coloniais ibéricas e não-ibéricas na América, na África e na Ásia têm contribuído com 

estudos que sublinham a dinâmica plural das transformações em espacialidades nativas, gerando 

outras concepções de território e fronteiras, estas últimas compreendidas tanto como delimitações 

de soberanias quanto espaços de intercâmbios econômicos, culturais e políticos. Há um 

aprofundamento de trabalhos voltados para questões como a incorporação de territórios 

ultramarinos aos conjuntos dos impérios coloniais, disputas sobre rotas e espaços, contatos, 

confrontos e negociações entre europeus e populações não-europeias, a produção do 

conhecimento científico sobre o espaço fronteiriço, sua natureza e seus habitantes. Além dessas 

questões, deve-se destacar a pertinência de estudos que abordam as dinâmicas transimperiais, como 

os fluxos econômicos legais e ilegais, as circulações culturais, naturais e de experiências políticas 

envolvendo diferentes possessões ultramarinas, assim como o estudo das fronteiras a partir de 

referenciais e problemas da História Global. Para esse simpósio, serão valorizados trabalhos sob 

diferentes enfoques a respeito da expansão de fronteiras coloniais e transformações dos territórios 

ultramarinos europeus entre os séculos XV-XIX, contemplando discussões acerca dos fenômenos 

sociais, das relações econômicas e das leituras políticas em espaços fronteiriços, atentando 

igualmente às transformações globais vivenciadas nessa longa duração. 
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