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Não é de hoje o interesse dos historiadores da América Portuguesa em estudar as redes e conexões 

que moviam a economia colonial. As conexões sertanejas de Sérgio Buarque, o comércio colonial 

de Caio Prado ou peruleiro de Maria Alice Canabrava são memoráveis e clássicos exemplos. As 

abordagens variaram ao longo do tempo, tanto em termos de perspectiva, se macro ou micro, 

quanto em termos de geografias (se locais, regionais, atlânticas ou globais). De modo geral, estas 

conexões e seus limites variavam de acordo com a perspectiva teórica adotada pelo historiador, 

mas os resultados das pesquisas das últimas décadas trouxeram desafios empíricos e teóricos para 

todos os modelos em debate. Ao mesmo tempo, as discussões sobre o espaço ganharam novas 

dimensões, demandando dos pesquisadores capacidade de considerar a relevância de territórios até 

recentemente negligenciados. Da mesma forma, as discussões sobre densidade relacional, “a força 

dos laços fracos” e outras temáticas discutidas pelas Social Network Analysis trouxeram novos 

conceitos e ferramentas intelectuais para explicar os processos de interação social no Antigo 

Regime. O propósito deste simpósio temático é colocar em diálogo perspectivas opostas ou 

complementares, desafiando os apresentadores a pensar diferentes espacialidades, variadas 

densidades e tipologias de interação social, pensando em escalas múltiplas. A justificativa deste 

simpósio reside na importância que as redes sociais exerciam sobre a dinâmica e o funcionamento 

da vida diária durante o período moderno. Por isso, o interesse crescente de pesquisadores sobre 

esse tema, reverberado no aumento do conjunto de pesquisas desenvolvidas pela historiografia. 
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