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Resumo 

 

Os últimos vinte anos assistiram a uma renovação notória da historiografia portuguesa, 
mas cumpre reconhecer que o domínio específico da História da Expansão, se foi dos 
que mais beneficiou, é também aquele em que os constrangimentos do passado mais se 
fazem sentir. O facto tem a ver com razões intrínsecas à construção do próprio discurso 
historiográfico e ao devir dos acontecimentos mais recentes na sociedade portuguesa, 
cuja convivência com o seu passado histórico foi, e em muitos sentidos continua a ser, 
deveras problemática. 

Em qualquer caso abriram-se novos horizontes epistemológicos e metodológicos que, por 
outro lado, beneficiaram das formas diferentes de pensar e organizar o trabalho 
científico que marcam a historiografia contemporânea. A maneira como os historiadores 
portugueses se posicionam em relação aos desafios actuais é porém diversificada: novos 
desafios criaram horizontes insuspeitados até há pouco, mas também geraram equívocos 
de que cumpre estar ciente. 

Neste seminário pretende-se dar conta da situação actual dos estudos neste ramo do 
conhecimento, e bem assim das suas perspectivas futuras, numa óptica que assume à 
partida as condicionantes decorrentes de uma visão específica: quanto a estes aspectos 
não há unanimidade (possível?) alguma entre os especialistas da matéria, e seria 
artificioso pretender fazer crer o contrário. 
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