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Resumo 

A história dos descobrimentos e da expansão portuguesa enfrenta presentemente 
consideráveis desafios. Nas últimas décadas do século XIX, a produção científica de 
uma plêiade de especialistas desta área ia de par com as necessidades políticas de um 
país que lutava para não perder o seu império. Mais tarde, num outro contexto mas com 
o mesmo propósito, o Estado Novo voltaria a deitar mão do passado imperial para 
reforçar o presente colonial. Os anos que imediatamente se seguiram à Revolução de 
Abril de 1974 também não foram favoráveis à investigação e ao ensino da história da 
expansão, porquanto estudar os “descobrimentos” constituía agora um suspeito 
exercício reaccionário. Só nos últimos vinte anos é que, verdadeiramente, tem sido 
possível investigar e ensinar a história da expansão portuguesa de um modo “apolítico”, 
identificando-se hoje em dia três orientações de trabalho dominantes.  

Um primeiro caminho, próximo do que preconizam os area studies, privilegia o estudo 
das áreas geográficas com as quais os portugueses interagiram nos séculos XV-XVIII. 
Nesta perspectiva, fazer a história da expansão portuguesa significa também escrever a 
história dos mundos não-europeus no período moderno. Uma segunda corrente procura 
compreender a história da expansão portuguesa sobretudo enquanto fenómeno gerado e 
gerido pelo mundo ocidental, realidade que deve ser estudada per se e numa perspectiva 
comparativa com as restantes expansões europeias. Uma terceira e última proposta, 
ainda em fase de consolidação, consiste em ver a expansão portuguesa como parcela 
significativa de uma história global, ou de uma história mundial, no período moderno. 

Neste seminário reflectir-se-á acerca das vantagens e fraquezas destes três caminhos, 
procurando-se em simultâneo contribuir para o esboço de uma agenda de investigação e 
difusão da história dos descobrimentos e da expansão portuguesa. 
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