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Governar, comerciar, evangelizar, protestar. Como enfrentar as enormes distâncias contidas nos 

impérios de dimensão transcontinental ou transoceânica na primeira modernidade? Esse desafio se 

apresentou às monarquias europeias: superar a distância e a dispersão territorial de suas conquistas 

numa escala até então não experimentada. Quais os meios materialmente desenvolvidos para lidar 

com esse desafio? Desde a década de 1950, a historiografia tem refletido sobre essa questão e mais 

recentemente renovaram-se os esforços em compreender as políticas e as práticas que permitiram 

estabelecer ligações entre as diferentes partes do todo imperial, e entre os impérios. A importância 

do simpósio temático Distâncias e conexões imperiais: a circulação de agentes, comunicações e informação nos 

impérios globais (séculos XV-XIX) justifica-se no âmbito desta problemática e tem por objetivo acolher 

propostas de trabalho que discutam os mecanismos, as práticas e as estratégias de ligação e de 

comunicação intra-imperial e inter-imperial em suas mais diversificadas formas. Pretende-se 

discutir trabalhos sobre comunicação governamental, eclesiástica, comercial ou particular; 

instituições, suportes e instrumentos utilizados nas comunicações; trânsito de soldados, oficiais 

político-administrativos e eclesiásticos; políticas de informação; fluxos de navegação e circulação 

portuária; formas populares de comunicação e de informação; modalidades de reivindicação e de 

resistência escrita e oral. Valorizam-se as vilas, as cidades e os portos enquanto espaços conectores 

de redes de comunicação e locais de numerosas interações. A questão da veracidade e da verificação 

das informações, assim como a importância dos rumores e das formas de comunicação oral, 

igualmente mobilizam a atenção dos proponentes. Importa analisar os usos das informações 

obtidas e como são mobilizadas para o desenvolvimento de políticas por autoridades, de planos de 

subversão da sociedade ou de disseminação de visões de mundo. 
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