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 O trabalho aqui proposto buscará, em um primeiro momento, analisar brevemente as 

transformações ocorridas nas vias e meios de transportes e comunicações do Brasil entre o 

final do período colonial (1808) e o início do regime republicano (1889). Buscarei apresentar 

um panorama dessas transformações, abrangendo: navegação de longo curso e de cabotagem; 

navegação interior (rios, lagos e canais); estradas de rodagem; ferrovias; correios e telégrafos. 

Em um segundo momento, indicarei a produção historiográfica recente acerca desse tema 

(vias e meios de transportes e comunicações do Brasil imperial), buscando apontar, por 

exemplo, os tópicos mais e menos estudados, os tipos de abordagem e de fontes utilizadas, 

eventuais consensos, pontos problemáticos etc. Para a primeira parte serão utilizadas, como 

fontes, obras clássicas sobre o Brasil imperial, dados estatísticos e, eventualmente, 

documentação original (sobretudo relatórios oficiais). Para a segunda parte, buscarei a 

produção acadêmica disponível em: 1) bibliotecas digitais brasileiras de teses e dissertações; 

2) algumas coletâneas especializadas; 3) periódicos nacionais e estrangeiros, sobretudo 

aqueles da área da História Econômica. 
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