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Este Simpósio Temático tem o objetivo de congregar pesquisadores interessados em
expor seus estudos sobre a dinâmica administrativa, política, econômica, militar,
religiosa e social nos mais diversos recantos dos impérios espanhol e português na
Época Moderna. Pretendemos discutir metodologias de pesquisa que se atentem aos
sujeitos históricos produtores e partícipes de redes sociais envoltas pela prática política
do Antigo Regime e as delineações de novos espaços de atuação destes sujeitos,
caracterizados pelas singularidades que passaram a emergir nas quatro partes do mundo
a partir das expansões ultramarinas e as conquistas. Chamam atenção estudos que
analisem as estratégias de articulação política e administrativa dos espaços tomados, das
territorialidades construídas, da ação de homens e mulheres na economia, nos meios de
governar ou do comerciar ou, ainda, no exercício dos valores religiosos no cotidiano. O
fazer-se nobre nos espaços ibéricos propicia análises das dinâmicas socioculturais e da
formação de lugares de poder capazes de dialogar ativamente com o reino. As naturezas
pluricontinental e compósita, respectivamente, dos Estados Absolutistas português e
espanhol trazem estudos que merecem maior atenção e, inclusive, possibilidades de
intersecções conceituais sobre as práticas políticas e administrativas exercidas nas
fímbrias dos impérios. Pretendemos, assim, agenciar um profícuo diálogo entre
estudiosos atentos ao uso variado de fontes sobre estes diversificados temas e suas
perspectivas de pesquisa na administração, na governação, na vida social e cultural nos
impérios ultramarinos ibéricos durante o Antigo Regime. Desejamos debater: 1) A
governação nas conquistas ultramarinas: a administração, os conflitos e a negociação
política, as redes sociais e administrativas construídas, as trajetórias e as carreiras
político-administrativas, as capitanias e o poder local e suas Câmaras Municipais e os
Cabildos; 2) As monarquias ibéricas no Antigo Regime: a monarquia compósita
espanhola e a pluricontinental portuguesa, a União Ibérica, a ordem sinodal dominante,
a organização e a dinâmica da sociedade de corte no ultramar; 3) O mundo ultramarino
Atlântico e oriental: as viagens, a expansão e as conquistas, a cultura e organização
político-social da América, África e Ásia.

