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Nas últimas décadas, vários estudos têm descortinado diversas facetas das estruturas de disciplinamento dos
comportamentos e dos critérios de inclusão e exclusão de populações vigentes na primeira época moderna. No cenário
colonial americano, essas estruturas foram fundamentais para a integração de territórios e populações aos impérios
atlânticos. Passar em revista as contribuições mais recentes e destacadas no âmbito desta temática é o objetivo deste
estudo, cuja ênfase recairá no mundo colonial ibérico e em três eixos principais. Primeiro, os impactos das formas de
classificação social, religiosa e étnica sobre a construção de identidades coloniais, tendo em conta, especialmente, as
populações indígenas, os escravos e libertos de origem africana e os mestiços. Segundo, o funcionamento das instituições
de governo das populações, sem deixar de atentar para a participação de setores coloniais nelas, e o papel que a difusão de
ideais abrangentes de honra e estima teve na condução dos comportamentos de acordo com os desígnios do centro
político. Finalmente, a implementação de políticas de transformação dos comportamentos, especialmente no tocante à
religiosidade e ao status dos indivíduos e grupos nas escalas hierárquicas do prestígio social e das atividades econômicas.
Desse modo, espera-se contribuir com o aprofundamento do debate sobre a natureza do governo e da negociação da
autoridade em cenários coloniais, sem perder de vista as suas transformações ao longo do tempo e as diferentes
manifestações regionais de seu funcionamento.
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