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Resumo 

A “modernidade”, o esforço de disciplina social ao qual nos habituámos a associá-la, 
reflectiu-se na organização política do espaço. É comum conceptualizar a 
“modernização” como um percurso no qual o caos (ou o que, de acordo com os 
padrões “modernos” de racionalidade, é descrito como caótico) é substituído pela 
ordem, e a pluralidade (neste caso, de espaços políticos, de espaços vividos) pela 
unidade. Lidas à luz deste processo, as reformas territoriais que se ensaiaram em 
vários reinos europeus a partir de finais do século XVIII podem ser olhadas como 
sinais de modernidade, aspectos da construção do “Estado moderno”.  

Neste seminário pretendo explicar de que forma se reflectiram as coordenadas da 
modernidade, o seu esforço racionalizador, na reconfiguração dos espaços políticos de 
Antigo Regime. Mas pretendo também, ou até sobretudo, reflectir sobre as 
potencialidades e os limites do recurso à “narrativa da modernidade” para orientar a 
investigação sobre este e outros aspectos das sociedades de Antigo Regime (ou da 
“Época Moderna”). 

                                                 
* Professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde lecciona desde 1998 as 
disciplinas de História (da cultura jurídica europeia, das ideias políticas, das instituições). Tem-se 
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Moderno: Reorganização Territorial em Portugal nos Finais do Antigo Regime (Lisboa, 1998) e do CD-
rom Corografia Portuguesa (Lisboa, CNCDP, 2001). Estuda também, actualmente, o estatuto jurídico 
das populações dos territórios ultramarinos portugueses, o liberalismo clássico e a cidadania em 
oitocentos, temas sobre os quais publicou recentemente o livro Constitucionalismo e Império: a 
cidadania no Ultramar português (Coimbra, 2009). 
 


