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NOVAS PERSPECTIVAS 

 EM HISTÓRIA MODERNA 
CICLO DE SEMINÁRIOS 

EXPLORAR IMPÉRIOS ALHEIOS:  

O CASO HOLANDÊS NA DEFINIÇÃO DE UM 

MODELO EUROPEU DE EXPLORAÇÃO 

COLONIAL, 1570-1800 

RESUMO 

Os impérios modernos são normalmente considerados como 

empresas de carácter ‘nacional’, como espaços conectados nas suas 

periferias e/ou como zonas de contacto. Em muitos casos, esta 

conceptualização tem sido utilizada no debate público acerca das 

responsabilidades materiais e imateriais do passado colonial. O que 

os debates historiográficos e públicos têm ignorado é o significado da 

participação estrangeira (estrangeiros aqui considerados como 

indivíduos excluídos da soberania de um rei ou república) na 

construção e desenvolvimento de impérios alheios.  

Este projecto tem a ambição de investigar a forma e as razões pelas 

quais empreendedores holandeses participaram na construção e 

desenvolvimento dos impérios inglês/britânico, francês, português e 

espanhol, uma vez que as firmas holandesas aparecem em lugares de 

destaque durante todo o período moderno na exploração colonial 

destes países. 

Uma vez que empreendedores holandeses aparecem com 

regularidade como forças consideráveis na exploração de recursos 

coloniais em impérios alheios, interrogamo-nos sobre o futuro de um 

debate público sobre responsabilidades de cariz nacional, no que 

respeita à exploração de impérios europeus no geral. As respostas a 

estas perguntas demandam uma investigação profunda de arquivos 

públicos e privados, na Holanda e em vários países europeus. Estas 

fontes traduzem e reflectem a relevância de firmas e das suas 

actividades em relação a outras firmas, investidores e poderes 

políticos no país de origem e na sociedade de acolhimento. 

Simultaneamente, as firmas holandesas não são únicas no panorama 

europeu, o que nos leva a avançar com uma hipótese sobre a possível 

existência de uma cultura europeia de exploração colonial, com 

características únicas e com impactos de longa duração. 
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