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A comunicação que ora se inicia visa apontar, a partir de um estudo de caso, 

possíveis caminhos para a análise do processo de formação territorial  brasileiro. O 

intuito,  em uma aproximação  de  amplo  escopo,  seria  definir  um arsenal  analítico 

adequado para se estudar  o  espaço contruído herdado devido a  ação colonizadora 

lusitana em terras americanas. Dessa maneira, recupera-se alguns ângulos e questões 

ainda não abordadas de forma conclusiva pela literatura especializada, como o são os 

questionamentos acerca do processo de construção da efetiva materialidade1 sobre a 

qual o novo Estado politicamente independente viria a reclamar jurisdição.

Nesses  termos,  a  questão  que  se  nos  impõe,  tal  verdareiro  guia  da 

argumentação a ser desenvolvida, pode ser assim formulada: no processo de expansão 

do povoamento  para a  raia  Oeste  da colônia,  que corre  em paralelo  a  um grande 

movimento de aprisionamento de terras, povos indígenas e recursos naturais, poder-

se-ia identificar uma intencionalidade por parte da administração portuguesa que nos 

permita  asseverar  de  maneira  razoável  o  fato  de  ter  existido  uma  finalidade 

geopolítica nas ações planejadas e implantadas para a região? Haveria, nesse sentido, 

uma continuidade, que de certa maneira diz respeito à existência ou formulação de um 

projeto expansionista  que informando como que uma razão de Estado do Império 

português acabou, como “herança”, por influenciar mesmo o processo de formação 

territorial do Brasil?2 
1 Importante ressaltar que compreendemos não ser a geografia material reduzida apenas à localização dos 
objetos na superfície da terra, mas, ao contrário, indicar a maneira como essa materialidade pode ser mais 
bem  identificada  se  entendida  próximo  daquilo  que  se  pode  denominar  configuração ou organização 
territorial.  De  fato,  o  processo  de  organização  e  reorganização  da  sociedade  mediante  a  transformação 
primária da natureza deixa-se aperceber nas marcas que a humanidade deixa na superfície da Terra ao longo 
da  história,  como  as  cidades,  os  campos  de  cultivo,  estradas,  portos,  etc...,  obras  que  apresentam  um 
determinado padrão de localização próprio de cada formação social, conformando uma materialidade social 
que é produto e condição da reiteração contínua da sociedade em movimento: “A objetivação do estudo da 
sociedade pela geografia faz-se através de sua organização espacial (...) Como materialidade, a organização 
espacial é uma dimensão da totalidade social construída pelo homem ao fazer a sua própria história. Ela é, no 
processo  de  transformação  da  sociedade,  modificada  ou  congelada  e,  por  sua  vez,  também modifica  e 
congela. A organização espacial é a própria sociedade espacializada” (CORRÊA, 1986, p.53).     
2 Forçoso reconhecer que o encaminhamento de respostas a esses questionamentos passam, necessariamente, 
pelo complexo debate – que não será aqui esmiuçado, por ultrapassar em muito os objetivos desse texto – em 
torno do caráter diferenciado que o processo de constituição do Estado nacional brasileiro, que não se reduz à 
ruptura representada pelo movimento de emancipação política de 1822, configura quando confrontado com o 
conjunto da América  Latina.  Apresentando,  para  fins  de esclarecimento  geral,  alguns  pontos  acerca das 
interpretações  correntes  que  tratam a questão  da manutenção  da  integridade  territorial  do  Brasil  após  a 
independência, Boris Fausto coloca as principais abordagens do assunto concentrando-se, por um lado, em 
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Tratando do problema da legitimação do controle territorial dos novos Estados 

independentes surgidos na América Latina no contexto mais amplo de crise do Antigo 

Regime e desagregação das bases essenciais do Antigo Sistema Colonial (NOVAIS, 

1986), pode-se indicar, ao menos para o período histórico que se inicia no final do 

século XVIII, a existência de uma espécie de vinculação entre a definição do Estado 

como nacionalmente soberano3 e a correspondente consolidação de um território sob 

sua jurisdição direta, sendo o Estado concebido nessa acepção como “uno e indiviso” 

e  considerado  um  ente  jurídico  cuja  soberania  coletiva  apoiava-se  na  “equação 

nação=Estado=povo  e,  especialmente,  povo  soberano,  [o  que]  vinculou 

indubitavelmente a nação ao território, pois a estrutura e a definição dos Estados  

eram agora essencialmente territoriais” (HOBSBAWM, 1990, p.32). 

Sendo assim, dada a existência dessa vinculação entre a definição do Estado 

como nacionalmente soberano e a correspondente consolidação de um território sob 

sua jurisdição direta, caberia uma rápida apresentação do quadro conceitual utilizado 

numa  análise  que  se  quer  focada  exatamente  no  processo  de  formação  territorial 

brasileiro. Logo,  territórios  podem ser aqui qualificados dando-se ênfase ao papel 

desempenhado  pelo  poder  na  mediação  da  relação  mais  universal  que  envolve 

uma tendência cuja argumentação privilegia a homogeneidade ideológica da classe dirigente colonial, que 
modelada por um padrão de formação e treinamento advindo das especificidades próprias da carreira de 
funcionários régios voltados para as tarefas de governo acabaria por favorecer a construção de um Estado 
centralizado. Por outro, tem-se a linha argumentativa que dá relevo ao papel aglutinador representado pela 
necessidade de manutenção do tráfico internacional de escravos em face de sua proibição pela Inglaterra. Tal 
anseio somente teria se efetivado devido ao trunfo representado por um Estado forte com capacidade militar 
e diplomática de unificar satisfatoriamente as múltiplas demandas regionais pela continuidade da escravidão, 
defendendo-as mesmo em âmbito internacional desfavorável (FAUSTO, 2001). 
3  De maneira propositadamente didática as modalidades de emprego da palavra nação e o processo de sua 
transmutação em justificativa de soberania territorial podem ser assim esquematizadas: originalmente surgiu, 
e assim foi utilizada por séculos, com um sentido puramente étnico, referindo-se a conjuntos humanos unidos 
por uma origem e cultura comum. Em seguida, possivelmente entre os séculos XVII e XVIII, e sem que o 
uso anterior desaparecesse, surge o sentido estritamente político com o qual ela foi generalizada – era a época 
da sinonímia  entre  nação e  Estado.  Numa terceira  fase,  após a  Revolução  Francesa e  paralelamente  ao 
Romantismo, ocorre um amálgama de ambos os usos com a forja do princípio das nacionalidades, que acaba 
por  conciliar  soberania  popular  à  existência  de  um  programa  que  pensa  a  nação  como  corpo  social 
politicamente  organizado  e  definido  por  alguns  critérios  (a  etnicidade,  uma  língua,  religião  e  memória 
histórica  comuns,  além  de  um  território  mais  ou  menos  definido,  entre  outros)  que,  previamente 
estabelecidos, seriam em tese compartilhados pelos “nacionais”.  
    Ao estudar formas de emprego e significados atribuídos a esse conceito ao longo do período histórico em 
questão,  verificou-se  que  não  se  pode  imputar  o  surgimento  dos  Estados-nação  à  existência  prévia  de 
identidades  nacionais  que  buscariam  sua  independência  política  em  meio  a  outras  nacionalidades, 
concorrentes ou similares, pois: “no chamado conceito “étnico” não se estabelece uma relação necessária 
entre um grupo humano culturalmente distinto e um Estado, relação que, por outro lado, será essencial no 
chamado princípio das nacionalidades, a partir do começo de sua difusão na primeira metade do século XIX. 
Em outros termos, a diferença entre ambos os conceitos de nação baseia-se no fato de que apenas aquele, 
difundido durante o século XVIII e predominante à época das revoluções norte-americanas, francesa e latino-
americanas, correspondia à existência política independente, na forma de um Estado, de um grupo humano 
(...) [enfim] não se trata de um mesmo sujeito, chamado nação, que passa de um estatuto político a outro, mas 
de diferentes sujeitos históricos que confundimos em uma mesma denominação: grupos humanos unidos por 
compartilhar uma origem e cultura comum, por um lado, e população de um Estado – sem referência a sua 
composição étnica, por outro. O sujeito que muda de natureza é o Estado, adotando a palavra nação para 
arrogar-se soberania”. (CHIARAMONTE, 2003, p.78/87). 
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sociedade  e  espaço,  definindo-se,  pois,  pela  dominação,  por serem uma jurisdição 

(legal, tributária,  militar  ou religiosa) de uma soberania formal (ou administração). 

Enfim, são, em sentido amplo, áreas às quais um grupo humano reivindica o exercício 

legítimo do poder. 4

Nesse  sentido,  os  territórios  coloniais expressariam  espacialmente  as 

formações  sociais  criadas  pela  colonização,  açambarcando  as  terras  –  no  mais 

descontíguas, dispersas descontinuamente pelo globo – sob soberania estatal de uma 

mesma  metrópole,  isto  é,  as  terras  agregadas  ao  patrimônio  de  um  Estado 

metropolitano  e  objetivadas  pela  conquista  e  colonização  (MORAES,  2006).  Já 

território  usado (SANTOS&SILVEIRA,  2001)  caracterizar-se-ia  como  sendo 

constituído pelas áreas efetivamente apropriadas por meio da colonização, como os 

enclaves, feitorias e regiões, de ocupação consolidada portanto, uma vez que dentro 

de um espaço de dominação política nem todas as áreas são incorporadas aos fluxos 

colonizadores com povoamento e/ou exploração. 

A  essas  últimas  áreas,  que  constituem  parte  do  patrimônio  colonial  sob 

jurisdição  e  domínio  político  de  uma metrópole,  mas  que  não  estão  efetivamente 

ocupadas, chamamos fundos territoriais, querendo com isso designar o que na ótica 

do  conquistador  seriam  verdadeiros  espaços  de  reserva  para  futuras  ações 

colonizadoras (MORAES, 2005).

Continuando,  destacar-se-ia,  por  conseqüência,  a  questão  da  elaboração  e 

defesa de um projeto político específico a partir do qual a nação e o Estado brasileiros 

pudessem adquirir  uma  concretude  e  estabilidade  que,  trabalhando  o  princípio  de 

legitimidade  dinástica  em  novas  bases,  conseguisse  garantir  a  manutenção  da 

integridade  territorial  das  partes  que  formavam  o  conjunto  disperso  das  colônias 

portuguesas  na  América.  Prudente  reconhecer  esse  detalhe,  pois  ainda  que 

hegemônico, tal projeto político, verdadeiramente um novo consenso a ser pensado e 

organizado em torno da figura do príncipe D. Pedro, careceria, para ser bem sucedido, 

de uma aceitação unânime do conjunto das províncias do Brasil, como parece bem 

demostrar as inúmeras revoltas ocorridas durante o perído Regencial.

De  certa  maneira,  então,  pode-se  dizer  que  a  defesa  do  princípio  da 
4 Nessa ótica os territórios são considerados frutos de processos sociais, construtos da sociedade nos quais as 
ações sociais e o espaço ao qual essas se referem são inseparáveis: “Territory is an ambiguous term that 
usually refers to sections of space occupied by individuals, social groups or institutions, most typically by the 
modern state (…)  The modern meaning of territory is closely related to the legal concept of sovereignty 
which implies that there is one final authority in a political community. This also means that territory and the 
strategies that are used in the control of territories – different forms of territoriality – are two sides of the 
same coin (…) Territories are not frozen frameworks where social life occurs” (PAASI, 2003, p.109-110).
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legitimidade dinástica5 expressava uma tentativa de justificar, no plano internacional, 

uma possível afirmação da soberania brasileira por sob as antigas fronteiras pactuadas 

durante o período colonial, uma vez que, subjacente à forma monárquica de governo 

implantada, estaria a pretensão e a necessidade de se manter unido o antigo território 

colonial português:

A permanência da Casa de Bragança no trono do Brasil fornecia um 
argumento consistente de continuidade político-institucional para a 
diplomacia européia da época. Tanto que o direito de domínio do 
governo brasileiro sobre tais espaços não foi – ao longo do processo 
de  independência  –  questionado  no  plano  internacional,  sendo  o 
novo estado que alimentava – de berço – ambições de ampliação 
territorial (MORAES, 2006, p.16).

Contudo,  essas  fronteiras,  pactuadas  mormente  ao  longo  do  século  XVIII, 

ainda  que  esboçadas  nas  peças  cartográficas  que  acompanhavam  os  tratados  de 

limites,  sem dúvida  eram,  e  isso não  há  como negar,  incertas  e  não  demarcadas. 

Todavia,  poderiam  funcionar,  e  à  época  em  geral  o  faziam,  como  fortíssimos 

referentes  geopolíticos,  estabelecendo  parâmetros  concretos  para  a  tomada  de 

decisões visando um domínio territorial.6

Em  todo  caso,  se  a  questão  básica  que  nos  ocupa  pode  ser  resumida  na 

elucidação de alguns traços que apontem certa intencionalidade da coroa portuguesa 

na formulação de um projeto expansionista em terras americanas, traços esses que 

influenciariam, como herança, o posterior processo de formação territorial brasileiro, 

deve-se notar que a persistência do problema que diz respeito à identificação direta do 

5 Num contexto do Antigo Regime, no qual o próprio Estado era comumente considerado patrimônio pessoal 
do soberano, o ponto de coesão das sociedades encontrava-se na dinastia, que por meio da figura do monarca 
e da prática da vassalagem, e através de ações de avanços e recuos organizados a partir de seu centro de 
poder, poderia exercer um comando político mesmo numa base geográfica descontínua. Conseqüentemente: 
“A nação pode ser entendida, assim, como uma das variáveis determinantes que organizam uma unidade 
aparentemente  pouco  homogênea  na  política  do  Antigo  Regime:  nesse  caso,  ela  é  expressão  de  uma 
comunidade que gravita ao redor de um elemento coesivo de natureza semidivina - a dinastia - que, por sua 
vez, estrutura política e administrativamente a nação por meio de um regime monárquico. Faziam parte de 
uma mesma nação todos aqueles vassalos de um mesmo monarca, numa relação bilateral cujos vetores eram 
definidos,  em  seu  vértice,  por  um  conjunto  de  regras  de  sucessão  reguladas  por  casamentos  inter  ou 
intradinásticos, conquistas territoriais, tratados de guerra e de paz (...)  Com isso, não obstante as inúmeras 
variações pelas quais a política do Antigo Regime se concretizava em território colonial - incluindo aquelas 
provenientes da adoção de um regime de trabalho compulsório, que tendia a desequilibrar as tradicionais 
distribuições estamentais dos privilégios -, a comunidade nacional se compunha de todos os indivíduos que 
comungassem  da  mesma  lealdade  política  suprema,  estivessem  eles  na  metrópole  ou  nas  colônias,  e 
independentemente de sua posição perante os corpos da sociedade” (PIMENTA, 2004, p.8-9).  
6 Essa constatação traz em seu bojo a discussão, a ser aprofundada, da distinção passível de ser feita entre a 
fronteira, que ocuparia de fato uma faixa, constituindo-se numa zona no mais das vezes bastante habitada, 
do limite, conceito jurídico de caráter inequivocamente negociado e convencionado e que indica uma linha 
precisa, demarcada e teoricamente incontestável que, além do mais, não pode ser habitada, uma vez que não 
passa de uma abstração geométrica, apesar de muitas vezes funcionar, como visto, tal um eficiente ponto de 
referência para as ações estratégicas executadas no terreno (MARTIN, 1992). Dessa feita, conclui-se que: “A 
fronteira não é o mesmo que o limite. Ela estabelece com ele uma relação específica. Embora o limite seja o 
dado real, ele é percebido por meio da fronteira” (SILVA, 1986, p.135).   
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antigo território colonial português – considerado patrimônio pessoal do monarca – 

com o território  sobre o qual  irá  se  exercer  uma soberania  brasileira  que se  quer 

“nacional”  (MAGNOLI,  1997;  PIMENTA,  2002),  pode  ser  em  alguma  medida 

relativizado.

Isso porque se utilizarmos uma perspectiva analítica que avalie o fenômeno da 

construção dos Estados independentes na América Latina não pelo viés da formação 

de diferenciadas identidades coletivas de fundo político, mas pelo estudo da disputa 

pelo  controle  dos  espaços  colonizados  por  uma  ou  outra  metrópole,  o  próprio 

território construído herdado pode atuar como elemento de continuidade, permitindo 

mesmo um destaque ao fato de que:   

Problema de outra ordem é estabelecer alguma anterioridade entre 
os territórios coloniais e os territórios nacionais na América ibérica 
quanto  a  continuidade  de  práticas  e  paradigmas  político-
administrativos  que  encontrariam  no  território  uma  herança 
marcante  legada  aos  projetos  políticos  nacionais  vencedores  ao 
longo do século XIX. Projetos de unidade que teriam sido pensados 
com base na continuidade  dos  espaços  de poder político  antigos. 
(PIMENTA, 2002, p.51).

Feito isso e a análise pormenorizada do processo de independência surge aqui 

apenas como referência indireta, embora ele ainda possa ser tomado como fenômeno 

estrutural básico que exerce uma certa hegemonia sob os demais acontecimentos. De 

qualquer modo, o que esperamos, por ora, é que tenha ficado nítida a maneira como o 

expediente de associar direta e recorrentemente o território colonial ao nacional pode 

vir  a  difundir  uma  noção  equivocada  de  equivalência  histórica  natural  entre  o 

estabelecimento das fronteiras coloniais e o desenho das fronteiras nacionais, o que 

acabaria  por  mascarar  potenciais  variáveis  presentes  no  processo  de  formação 

territorial do Brasil.7

Com  efeito,  para  que  não  percamos  de  vista  a  característica  que  mais  nos 

interessa das variáveis presentes no processo de formação territorial brasileiro – as 

alterações  ocorridas  nas  formas  de  controle  do  espaço – seria  de  bom grado que 

estabelecêssemos  uma definição  satisfatória  de um termo que entendemos  ser  dos 
7 Essas  potencialidades  aparecem  mais  ou  menos  indicadas  na  existência,  no  caso  brasileiro,  de  uma 
multiplicidade de projetos de futuro que se mostrariam até certo ponto provisórios, pois que baseados em 
arranjos e alianças estratégicas de grupos regionais pretendendo legitimar um domínio político sobre áreas 
que muitas vezes entravam no espectro de interesses de outros grupos. Foi esse o caso, para ficarmos apenas 
num exemplo paradigmático da existência de territorialidades superpostas e conflitantes dentro daquilo que 
viria a ser o  território brasileiro, das províncias do extremo Norte, nas quais surgiram projetos de grupos 
políticos paraenses que aventavam a formação de um bloco regional (que incluiria grandes  porções das 
províncias  de Goiás  e Mato-Grosso)  que manteria  ligações  diretas com Lisboa,  não se subordinando ao 
projeto de poder elaborado a partir da Corte, no Rio de Janeiro (MACHADO, 2005).  
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fundamentais  para  o  ponto  em  questão,  qual  seja,  a  territorialidade.  Entendida 

enquanto prática que revela uma forma primária de expressão geográfica do controle 

social,  a  territorialidade  pode  ser  conceituada  como  resultado  das  estratégias 

utilizadas  por  indivíduos,  grupos  ou  organizações  para  influenciar  ou  controlar 

fenômenos e recursos naturais, pessoas e relações sociais através de uma delimitação 

do espaço que garanta o controle das ações e o exercício do poder sobre uma área 

determinada (SACK, 1986).  

Nesse sentido, pode-se distinguir lugares que se expressam como territórios de 

outros  tipos  de  lugares,  uma  vez  que  ao  longo  da  história  diferentes  sociedades 

fizeram  uso  de  também  diversas  formas  de  exercício  do  poder,  organização 

geográfica e concepções de espaço para estabelecer um padrão de classificação por 

áreas, isto é, para criar categorias de inclusão e exclusão de pessoas e coisas a partir 

de sua localização no espaço. Apesar dessa constatação, a prática da territorialidade 

não se restringe a relações de separação e exclusão, mas, como notamos, ela também 

tem dentre suas funções seletivas  o estabelecer  comunicação,  algo particularmente 

importante nas zonas fronteiriças de suas divisões, pois enquanto esforço de controle 

ao  acesso  de  pessoas  e  coisas  para  dentro  e  para  fora  da  área  delimitada,  a 

territorialidade acaba por representar uma nova relação de equilíbrio de poder entre os 

pretendidos  “controladores”  e  aqueles  sobre  os  quais  se  quer  exercer  o  controle 

(BLACKSELL, 2006).

Os  esclarecimentos  acima  podem  ser  úteis  para  uma  melhor  colocação  do 

problema,  pois mesmo assumindo que os territórios colonial  e nacional expressam 

formas distintas de territorialidade, logo, diversos modos de controle do espaço e de 

exercício de soberania, dificilmente se pode refutar que, no momento da emancipação 

política  do  Brasil,  o  substrato  material  sobre  o  qual  se  podia  planejar  os  futuros 

territórios  de  realização  dos  projetos  políticos  então  em  desenvolvimento  seria 

resultante, de alguma maneira, dos mais de três séculos de colonização lusitana, e isso 

mesmo tendo-se em conta a formulação de propostas de nação que não imaginavam 

sequer a continuidade de união dos antigos estabelecimentos luso-brasileiros.

Aqui, embora se admita que o território objetivamente construído ao longo da 

colonização  portuguesa  funciona,  enquanto  rugosidade8,  como elo  que  estabelece 
8 As rugosidades são na verdade uma espécie de testemunho de um momento do modo de produção, memória 
que  se  apresenta  como  espaço  construído,  pois  as  coisas  fixadas  na  paisagem  por  meio  das  formas 
normalmente duram mais que os processos que  lhes deram origem. Daí certos processos engendrarem novas 
formas enquanto outros se adaptam às já existentes, refuncionalizando-as de acordo com as necessidades do 
momento.  Esse  predicativo  deve-se  a  chamada  inércia  dinâmica  do  espaço:  “O  espaço  é  a  matéria 
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certa continuidade entre a colônia e o império, dá-se um realce ao fato da variedade 

ser uma constante histórica, pois mesmo referidas a uma herança material até certo 

ponto comum, as territorialidades desenvolvidas nas várias etapas de consolidação do 

Estado independente brasileiro (I Reinado, Regência e II Reinado) são, se vistas em 

detalhe, diferenciadas entre si.  

Seguindo, até mesmo a escolha do nome para o novo ente estatal – Império do 

Brasil – aponta para um equacionamento ímpar da questão da soberania e apropriação 

futura dos vastos fundos territoriais existentes, pois como bem demonstrou Bertrand 

Badie,  a  territorialidade  imperial,  diversamente  daquela  do  Estado-nação,  nega 

mesmo  a  rigidez  da  idéia  de  uma  fronteira  linear  fixa,  convivendo  bem  com  a 

imprecisão fronteiriça e com a diversidade cultural (BADIE, 1996). 

Essa flexibilidade territorial da forma imperial de governo, que consiste num 

modo de reiterada reorganização de sua política interna, coloca interesses econômicos 

e  estratégias  políticas,  militares  e  diplomáticas  numa  contínua  recomposição  de 

territorialidades de geometria variável,  e isso tende a revelar o império como uma 

construção política original dotada de um singular uso do território.      

Por  isso  é  que  a  compreensão  das  etapas  de  construção  da  territorialidade 

lusitana na América torna-se importante, pois através da análise desse processo pode-

se visualizar  a  maneira  como a  representação  de uma unidade  espacial  e  de  uma 

contigüidade  territorial  própria  foi  forjada,  ou  melhor,  recriada,  a  partir  de  uma 

herança concreta que indicaria ainda a possibilidade de uma “expansão para dentro” 

(MATTOS, 2005). Tal expansão, por sua vez, viria em tese a garantir o exercício do 

expansionismo  imperial  dentro  dos  limites  daquilo  que  poderíamos  denominar, 

tomando  de  assalto  expressão  consagrada,  como  o  “território  imaginado” 

(ANDERSON,  1991)  formalmente  sob  jurisdição  do  estado  imperial  brasileiro, 

mesmo  que,  em  última  análise,  essa  herança  não  passasse,  do  ponto  de  vista 

econômico, de um conjunto de regiões e lugares tenuamente articulados sobre o qual 

se pôde projetar  politicamente  linhas  de fronteira  que em muito  ultrapassavam os 

trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem está presente 
de tal forma no cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que 
unem entre si estes pontos são elementos passivos que condicionam a atividade dos homens e comandam sua 
prática social. A práxis, ingrediente fundamental  da transformação da natureza humana, é um dado sócio 
econômico mas é também tributária das imposições espaciais (...) A ecologia trabalha com formas duráveis 
ou efêmeras, naturais e sociais, isto é, introduzidas pelo homem. As rugosidades são o espaço construído, o 
tempo histórico que se transformou em paisagem, incorporado ao espaço. As rugosidades nos oferecem, 
mesmo sem tradução imediata, restos de uma divisão de trabalho internacional, manifestada localmente por 
combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho utilizados” (SANTOS, 2002, p.172 -173).    
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limites efetivos da área de fato ocupada ao longo da colonização portuguesa. 9

Enfim,  a  continuidade  que  buscamos  identificar  na  passagem  da  situação 

colonial  para  uma  de  Estado  politicamente  independente  jazeria  exatamente  no 

processo de composição desse substrato geográfico construído10, que é o que poderia 

funcionar como suporte a uma rede de relações articulando conexões territoriais em 

torno  de  virtuais  centros  políticos  de  poder  quaisquer  que  fossem os  projetos  de 

organização política em disputa.11

Aproximando-se de nosso universo de estudo, a hipótese geral parece indicar 

que,  após o descobrimento das jazidas de ouro nas adjacências  do rio Cuiabá e o 

conseqüente início de uma colonização em senso estrito nos primeiros momentos do 

Setecentos, há uma clara estratégia de ocupação do vale do rio Paraguai. Tendo como 

pontos centrais os futuros distritos mineradores de Cuiabá e, posteriormente, do Mato 

Grosso  (com  sede  em  Vila  Bela,  no  vale  do  rio  Guaporé),  tal  estratégia  se 

desenvolveu dando sustentação a um eixo que grosso modo seguia uma faixa ao longo 

do curso dos principais rios que serviam de vias de penetração para essas localidades. 
12 

9  Ao comentar a influência da época colonial na análise geográfica da formação territorial do Brasil, Antônio 
Carlos  Robert  Moraes  conclui:  “Esta  conforma integralmente  as  bases  do atual  território  nacional,  num 
processo que – como visto  –  avança  de núcleos de difusão litorâneos que,  ao realizarem ocupação dos 
espaços  contíguos  de  seus  entornos,  acabam por  construir  regiões  coloniais  que  em suas  inter-relações 
definem uma divisão espacial do trabalho que, por meio de seus círculos de cooperação, consolidam uma 
estrutura  territorial  individualizada.  Esta  expressa  o  resultado  da  instalação  portuguesa  nas  terras  sul-
americanas, atuando como suporte das atividades econômicas entabuladas e base da sociabilidade praticada 
pelo colonizador” (MORAES, 2000a, p.416).    
10 Sobre o estudo das condições materiais de produção dos efeitos político-administrativos, Antonio Manuel 
Hespanha afirma que: “O exercício quotidiano do poder político – a que chamamos administração – é, antes, 
uma prática corporizada em coisas – o espaço, os equipamentos e processos administrativos, as estruturas 
humanas da administração, o saber administrativo, a mentalidade administrativa (que nada tem a ver com a 
teoria política ou com a ‘ciência da administração’). Coisas que resistem aos factores externos – que o digam 
os fracassos das “reformas administrativas” – e que segregam uma dinâmica própria. A este nível de análise, 
surpreendem-se as continuidades insuspeitadas; insuspeitadas pelos próprios agentes. Nas coisas e nas auto-
representações. É o impensado da história do poder que vem ao de cima” (HESPANHA, 1986, p.2).
11 Nesses  parâmetros,  a  geografia  histórica  que  se  depreende  pode  ser  pensada  como  uma  mediação 
particularizadora na compreensão de uma sociedade concreta, uma vez que através da análise da formação 
territorial brasileira visa-se acrescentar elementos à compreensão da espacialidade da vida social a partir do 
estudo de um pedaço da colônia: “Assim, a produção da espacialidade, em conjunto com a construção da 
história,  pode  ser  descrita  como  o  meio  e  o  resultado,  a  pressuposição  e  a  encarnação  da  ação  e  do 
relacionamento  sociais,  da  própria  sociedade.  As  estruturas  sociais  e  espaciais  estão  dialeticamente 
entrelaçadas na vida  social,  e  não apenas mapeadas  uma na outra  como projeções categóricas.  E dessa 
ligação vital provém a pedra angular teórica da interpretação materialista da espacialidade, o reconhecimento 
de que a vida social é materialmente construída em sua geografia histórica, de que as estruturas e as relações 
espaciais são as manifestações concretas das estruturas e relações sociais que evoluem no tempo, seja qual 
for o modo de produção” (SOJA, 1989, p.155-156).   
12 Emerge dessa assertiva a visualização da importância que para a história da região como um todo recairá 
na estruturação dos caminhos (TEIXEIRA NETO, 1982), que terão a função não apenas de estabelecer meios 
para alcançar os lugares almejados, mas também, e sobretudo, poderão cumprir o papel estratégico de manter 
e defender as terras encontradas, oferecendo ainda uma idéia relacional da totalidade em expansão do espaço 
colonial  através  do  adensamento  de  informações  coletadas  ao  longo  dos  percursos:  “todo  processo  de 
incorporação  do  território  brasileiro  baseia-se  na  descoberta  anterior  do(s)  caminho(s)  que  permitiram 
alcançar cada ponto, caminho marítimo, inicialmente, e depois caminhos terrestres e fluviais. Os percursos 
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Em verdade, se for dada a devida atenção à proximidade dessas minas com os 

estabelecimentos  espanhóis  de  Moxos  e  Chiquitos,  pode-se  até  perceber  uma 

articulação entre os propósitos de defesa e os de exploração econômica, pois o que 

seria  almejado  era  principalmente  a  exclusividade  da  navegação  em  trechos 

fundamentais para o controle das duas maiores bacias hidrográficas da América do 

Sul (a do Amazonas e a do rio da Prata) através do domínio de suas cabeceiras. Isso 

posto e agora se pode ver de outro modo a relação estratégica que, no momento da 

negociação dos tratados de limites, vai procurar se estabelecer entre a argumentação 

portuguesa e  a  consolidação  das  rotas  de  penetração  que com o passar  do tempo 

vieram a dar materialidade e viabilidade à colonização dessa área.

Estas rotas de penetração, que cartografadas dariam já o esboço de uma idéia de 

todo ao território colonial em formação, seriam, no rumo Norte, o caminho que saia 

de Vila Bela (vila planejada na década de 1750 para ser a capital da nova capitania do 

Mato Grosso) e seguia pelo alinhamento dos rios Guaporé-Mamoré-Madeira até este 

encontrar  o  Amazonas  pela  sua  margem  direita,  daí  demandando  Belém (LAPA, 

1973; GÓES FILHO, 2000). Já ao Sul, esse caminho fluvial estabelecia-se de início 

pela  célebre  via  aquática  entre  Araritaguaba  e  Cuiabá,  tantas  vezes  evocadas  nos 

clássicos estudos de Sérgio Buarque de Holanda (2000;2005). Nele, seguia-se Tietê 

acima até o Paraná, daí rumando depois para o alinhamento Pardo-Coxim, de onde se 

conseguia atingir o Taquari pelo estreito varadouro seco de Camapuã, deste passando-

se até os rios Paraguai e Cuiabá, um seu formador pela vertente oriental (KOK, 1998). 

Ademais, lembremos que o rio Pardo foi de fato a pioneira porta de entrada para os 

sertões de Goiás e Mato Grosso. Isso porque por meio do caminho em que se atingia a 

partir dele o rio Coxim até o Taquari, poder-se-ia, a depender do rumo seguido, ou 

ganhar as cabeceiras do Paraguai, como dissemos, ou mesmo se alcançar as nascentes 

do Araguaia  e rio das Mortes,  pois  através  do caminho aquático dos rios Caiapó, 

Claro, Vermelho e Peixe se podia chegar interior mais profundo de Goiás (TEIXEIRA 

pioneiros realizados no espaço garantiram para os seus seguidores a conexão possível entre o conhecido e o 
desconhecido,  ampliando  sucessivamente  os limites  da procura.  A descoberta  da passagem viabilizava  a 
demanda  do  território  (...)  Os  caminhos  foram  a  estruturação  básica  do  território  e  sobre  eles  se 
fundamentaram tanto a conquista quanto a ocupação das terras. Disputava-se para garantir a possibilidade de 
percorrer os caminhos, assim como para impedir que outros o fizessem (...) O caminho é portanto um método 
de apreensão e de apropriação conceptual do espaço,  espaço contínuo,  e não necessariamente  visível  ou 
utilizável,  mas sobre o qual se exerce o poder do seu conhecimento virtual,  e se reivindica a sua posse 
potencial,  ou direito de utilização (...) A defesa dos caminhos no processo de colonização do Brasil era,  
literalmente, assunto de Estado. O território onde este exercia a sua soberania conformava-se através de uma 
rede de percursos. O Estado manda até onde alcança e, num contínuo empurrar, e solidificar, da sua área de 
influência,  procurará  sempre  defender  os  seus  caminhos,  gerindo-os  como  um  processo  político.  Há 
caminhos que são liberados, outros que são proibidos, há caminhos oficiais e clandestinos” (ARAÚJO, 2000, 
p.67/69/71).
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NETO, 2002).

Uma  outra  ligação  de  crucial  importância  pra  toda  a  região  será  a  estrada 

terrestre, oficializada em 1736, que ligava Vila Boa de Goiás à Vila Real do Senhor 

Bom Jesus de Cuiabá, pois a partir daí  “começam a definir-se melhor os contornos 

regionais,  existindo,  via  Goiás,  comunicações  habituais  com São Paulo,  Bahia  e  

Minas Gerais, além das rotas monçoneiras, fluviais, entre Mato Grosso e São Paulo” 

(BERTRAN, 1988, p.19).

Entrevista a convergência de interesses envolvendo colonos e autoridades régias 

nesse processo de apropriação de terras ao longo das rotas de penetração em direção 

ao interior do continente, observa-se que entre estes interesses estaria em vistas não só 

a  proteção  das  recém  descobertas  minas  cuiabanas  e  o  conseqüente  controle  de 

grandes extensões adjacentes de terra que daí decorreriam,  mas também o esboço, 

nesse momento muito mais no plano ideal do que efetivo, de uma linha fronteiriça que 

funcionaria como anteparo defensivo para as já ricas jazidas de Minas Gerais, além de 

garantirem a possibilidade de outros achados, que de fato não tardaram a ocorrer. 

O  que  queremos  dizer  é  que  em  documentos  de  época,  tais  como  as 

correspondências  entre  os  administradores  régios  coloniais  e  a  Corte  lisboeta, 

abundam  a  caracterização  de  Cuiabá  e  seu  entorno  como  sendo  a  “chave  e 

propugnáculo  para todo o sertão  da América”,  donde decorreria  a  necessidade  de 

fixação e povoamento que garantisse a configuração de um “antemural da Colônia”, 

entendido esse termo tal como se fosse uma barreira que funcionasse como freio a um 

hipotético avanço espanhol sobre essas áreas (VOLPATO, 1987). 13

Além disso, seria também importante notar que os achados auríferos feitos nas 

proximidades  dos  rios  Claro  e  Vermelho,  em  terras  futuramente  goianas,  foram 

posteriores  ao  rush migratório  em direção  a Cuiabá.  Localizadas  a  meio  caminho 

entre  Cuiabá  e  Minas  Gerais,  essas  novas  descobertas  podem  ter  dado  aos 

funcionários régios a medida exata de importância em se manter a todo custo o posto 

13 Poderíamos citar uma Consulta ao Conselho Ultramarino de 1748 sobre a constituição do governo das 
novas capitanias de Goiás e Mato Grosso, na qual se diz sobre a última que esperavam que “por meio do 
estabelecimento do Governo, como por todos os outros que ocorrerem, se procure fazer a Colônia do Mato  
Grosso tão poderosa  que contenha os vizinhos em respeito, e sirva de antemural a todo interior do  Brasil” 
(Apud ARAÚJO, 2000,  p.71).  Ou ainda a carta enviada  ao rei  em 1757 por  Antonio Rolim de Moura, 
primeiro  governador  de  Mato  Grosso,  que  trata  da  fundação  da  nova  capital  da  capitania,  Vila  Bela: 
“Parece-me  que  V.Magde.  não  mandou  formar  essa  Vila  ao  cômodo  e  satisfação  dos  moradores  do  
Matogrosso, nem eles tal Vila pediam e nem queriam. O motivo que V. Magde. toma para esta determinação 
é a vizinhança que este distrito tem com as terras de Espanha,  por cuja causa lhe chama V. Magestade 
Chave  e  Propugnáculo  do  Sertão  do  Brasil  pela  parte  do  Peru,  e  assim  o  sítio  desta  Vila  devia  
especialmente corresponder a este fim, ainda que daí resultasse algum incômodo aos moradores” (Apud 
ARAÚJO, 2000, p. 41)         
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avançado de ocupação que as primeiras representavam em relação às novas e ricas 

“minas  dos  Guayases”  que  então  se  iniciavam  a  explorar   (BERTRAN,  1988; 

CANAVARROS, 1998). 

Tais  constatações  permitem-nos  mesmo  indicar  algumas  respostas  aos 

questionamentos colocados no início, pois o recurso a documentos de época parece 

sugerir, para além de qualquer determinismo, que de fato havia certa intencionalidade 

no processo de ocupação efetiva  tanto das  áreas  no entorno de Cuiabá como dos 

caminhos  utilizados  para  se  chegar  às  minas  de  ouro.  Colocando em perspectiva, 

poderíamos fazer um breve histórico acerca da criação das capitanias durante o século 

XVIII. 

Ambas  têm  histórias  muito  similares,  e  seu  processo  de  ocupação  e 

autonomização  administrativa  está  diretamente  ligado  ao  desenvolvimento  da 

atividade mineradora na região: no Mato Grosso, os primeiros achados de Pascoal 

Moreira Cabral às margens do rio Coxipó, em 1719, inauguram o estabelecimento de 

núcleos  fixos  de  povoamento  português  nessa  localidade.  Já  em  Goiás  o  marco 

principal de ocupação seria a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera 

Filho,  que  impulsionada  pela  confirmação  da  descoberta  de  ouro  em Cuiabá  e  a 

conseqüente abertura de um caminho quase todo fluvial que ligava essa localidade a 

São Paulo, daí saiu no dia 3 de Julho de 1722, rodeando por três anos os sertões do 

Planalto Central até finalmente encontrar, em 1725, ouro no rio Vermelho.

Nesse quadro,  nos  anos  que antecederam o  Tratado de  Madri  (assinado em 

1750) a Coroa teria estimulado a criação de inúmeros núcleos de povoamento que 

cumpririam  o  objetivo  de  garantir  a  ocupação  e  justificar,  por  ocasião  das 

negociações,   argumentos que pleiteavam a posse definitiva de terras formalmente 

espanholas (GÓES FILHO, 2001; MAGNOLI, 2003). A estratégia culmina na divisão 

da antiga capitania geral de São Paulo e decorrente fundação das novas capitanias de 

Goiás e Mato Grosso.

A primeira, criada em 1744, continuou presa administrativamente a São Paulo 

até 1748, pois que apenas no ano seguinte toma posse, meia década após a criação de 

Goiás como capitania, seu primeiro governador, D. Marcos de Noronha. Já a capitania 

do Mato Grosso,  que abrangia os distritos  mineradores  de Cuiabá e Mato Grosso 

(centrado nas proximidades do rio Guaporé), foi criada em 1748, tomando posse seu 

primeiro governador, D. Antônio Rolim de Moura, em 1751.

Dito isso, centremos agora nossas atenções para um momento de transição, pois 
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no que diz respeito à conjuntura sócio-econômica, as províncias14, no início do século 

XIX, deixam de ser economias calcadas na mineração e passam a depender de uma 

incipiente produção agropastoril.  Em outras palavras, a ruralização  da vida durante 

esse  século  muda  a  configuração  territorial  das  capitanias  surgidas  como distritos 

mineradores,  operando  toda  uma  transmutação  na  geografia  de  Mato  Grosso  e, 

principalmente,  Goiás,  já  que  se  passa  de  uma  população  radicada  quase  que 

exclusivamente em centros urbanos para uma dispersa pelos campos.

Em  Goiás  as  mudanças  foram  mais  evidentes  por  dois  motivos  básicos: 

primeiramente,  a  própria  exploração  do  ouro  atingiu  nessa  província  níveis  mais 

elevados que deram origem a um povoamento mais estável,  com fluxos mercantis 

perenes e uma rede de cidades até certo ponto consolidada, ao passo que, no Mato 

Grosso,  as  necessidades  de  defesa  e  o  caráter  militar  do  governo  devido  a  sua 

condição de “antemural da Colônia” sempre acabavam por consumir a maior parte 

dos cabedais e esforços de seus habitantes. Remetendo-nos a um exemplo que abarca 

uma  interpretação  sobre  as  mudanças  ocorridas  na  economia  colonial,  teríamos, 

dentre os pontos comuns sempre lembrados mas quase nunca resolvidos na história de 

ambas  províncias,  a  noção  de  decadência  ocupando  um  lugar  de  destaque:  em 

verdade,  quando se questiona  a  respeito  da atividade  mineradora  desenvolvida  ao 

longo do século XVIII,  é comum a explicação de que após a desestruturação dos 

negócios do ouro a economia e sociedade goiana (FUNES, 1986; BERTRAN, 1988; 

GARCIA,  1999),  assim  como  a  mato-grossense  (LENHARO,1982;  BOTELHO, 

1993;  RONCO,  1998),  teriam  entrado  numa  fase  de  decadência,  com  uma  total 

involução dos negócios e regressão mesmo das relações sociais como um todo.15

14 A partir da elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves pelo príncipe regente D. 
João em 1815,  ainda no tempo da família  real  em terras  brasileiras,  o  Brasil  passou  a  ser  constituído, 
administrativamente, em  províncias e não mais em  capitanias, organizando-se, pois, em iguais condições 
com Portugal. Contudo, as capitanias simplesmente tomaram para si a nova denominação, não havendo em 
absoluto qualquer alteração na prática administrativa, que continuava a ser exercida por governos militares 
(os capitães-generais) seguidores de uma política fortemente centralizadora que teimava em exaurir os cofres 
provinciais sem quaisquer benefícios dignos de nota (LYRA, 1994). 
15 O estigma da decadência pontua as interpretações feitas sobre Goiás e Mato Grosso em diversos momentos 
de  suas  histórias.  Para  Chaul  (1997),  cujos  escritos  podem servir  de  base  para  o  enquadramento  dessa 
questão, embora se refira apenas a Goiás, o argumento central está na desconstrução da própria idéia de 
decadência, que significava na época um lugar desprovido do desenvolvimento urbano então vivenciado na 
Europa, um lugar alheio ao mundo do capital e do trabalho, fortemente marcado pelo signo do ócio e do 
atraso. Segundo o autor, historiadores contemporâneos, que utilizam o material produzido no século XIX 
principalmente por viajantes naturalistas e pessoas envolvidas com o governo civil e militar das áreas em 
questão como fonte primária de pesquisa, reproduzem a referida conceituação em novas roupagens teóricas e 
metodológicas,  mas  sem  escapar  da  questão  básica  da  decadência,  ainda  que  já  se  faça  notar  uma 
diversificação  nas  razões  explicativas  do  fenômeno.  O que  ocorreria,  portanto,  é  que  essas  explicações 
parecem tomar de certo a existência de um grande desenvolvimento  urbano das capitanias no tempo da 
mineração,  fato  que  permitiu  àqueles  que  visitaram  a  região  no  século  XIX  uma  percepção  um  tanto 
distorcida  do  movimento  de  esvaziamento  dos  núcleos  urbanos  que  então  se  processava,  o  que,  como 
veremos, não deve ser confundido com uma total  retração das relações sociais entabuladas. Para o Mato 
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Nesse sentido, ressalta-se o fato de que tanto em Goiás como no Mato Grosso o 

que assegurou de vez o povoamento não foi o ouro, e sim a agropecuária. Isto é, na 

ótica da formação territorial, e afora a óbvia função polarizadora de fluxos cumprida 

pela mineração em províncias que apresentavam tão singulares posições geográficas – 

mais centralizada no caso de Goiás, e limítrofe com outro front colonial no de Mato 

Grosso – pode-se dizer que foi a ruralização da população durante o século XIX o que 

veio a garantir a perenização e continuidade dos assentamentos. 

Assim, mesmo numa realidade em que a extrema pobreza permeava a vida da 

população como um todo, ao invés da economia entrar numa fase de decadência, com 

a conseqüente regressão das atividades econômicas à mera subsistência, o que se dá 

em Goiás, e em menor escala no Mato Grosso, é um rearranjo entre os diferentes 

grupos humanos que lá permaneceram. Por isso é necessário compreendermos que a 

essa mudança da estrutura produtiva compete uma outra mudança que diz respeito à 

sociedade  que  dava  suporte  a  essa  estrutura  econômica:  a  decadência  do  ouro  é, 

sobretudo, a decadência da sociedade surgida e projetada para o controle da  produção 

aurífera. Porém, deve ser notado que apesar do reordenamento no conjunto das forças 

produtivas  com  o  declínio  da  atividade  mineradora  e  a  conseqüente  substituição 

defensiva  de  importações  emprestar  um  caráter  agropastoril  aos  novos 

empreendimentos  no  entorno  dos  núcleos  urbanos  e  caminhos,  não  se  descarta  a 

hipótese de que mineradores e comerciantes moradores dos centros urbanos possam 

ter  protagonizado  a  montagem de  fazendas,  diversificando  suas  possibilidades  de 

ganho na agilização do circuito do capital mercantil. 

O dito permite-nos dizer que continuaria havendo, como no século anterior, um 

certo  paralelismo  entre  os  indivíduos  que  ocupavam  cargos  de  mando 

(administrativos  e/ou militares),  aqueles que detinham privilégios nos contratos  de 

arrematação de impostos que incidiam na produção de gado e alimentos – o novo 

nicho que proporcionaria maiores ganhos – e a capacidade de inversão de capitais 

com a necessária realocação do plantel  de escravos, algo absolutamente necessário 

para a formação e reprodução das novas unidades produtivas.   

Analisando-se  alguns  dados  referentes  ao  número  de  sítios  de  lavoura  e  de 

fazendas de gados existentes em Goiás no ano de 1828, pode-se ver que entre essa 

data e 1796  há um acréscimo de 1.713 novos núcleos agrícolas, num crescimento de 

Grosso,  no que  pese a  influência  centralizadora  de Cuiabá,  encontra-se  uma  abordagem semelhante  em 
Galetti (2000).
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109% em 32 anos (SALLES, 1983).  Isso pode parecer  pouco, mas demonstra  um 

movimento  progressivo  que  nos  remete  à  possibilidade  de  um  “crescimento 

vegetativo”  dos  rebanhos  e  áreas  cultivadas.  Porém,  se  a  frágil  divisão  social  do 

trabalho  fica  clara  na  tênue  especialização  das  produções,  ou  seja,  se  a  pauta 

produtiva dos diversos arraiais era basicamente a mesma (mirando a auto-suficiência 

e  produzindo  principalmente  milho,  mandioca,  farinha,  algodão,  arroz,  feijão, 

mamona e fumo), o recurso ao trabalho escravo, que era generalizado, permite-nos 

dizer  que proliferou na província  as  pequenas unidades mercantis  escravistas que 

somente  pontualmente  conseguiam  ultrapassar  os  mercados  locais  dos  centros 

urbanos regionais mais consolidados.

O resultado desse tipo de desenvolvimento econômico pode ser espacialmente 

traduzido através da afirmação de um padrão areolar de crescimento, pois haveria um 

aumento  das terras ocupadas com um tipo semelhante  de uso do solo.  Em outras 

palavras,  maiores  extensões  de  terra  produzindo  os  mesmos  produtos,  o  que  nos 

permite  aventar  a  hipótese  de  que  ocorria  uma reprodução  simples  espacialmente 

ampliada das unidades produtivas. Donde conclui-se que em Goiás se trata menos de 

isolamento (ainda  que  esse  fosse  parcialmente  real,  devido  às  distâncias  e  aos 

precários caminhos) do que de uma verdadeira autonomia nas decisões expressa nessa 

capacidade de financiamento,  ao longo do tempo,  da reiteração de sua capacidade 

produtiva. Desse modo, ao invés de regressão e decadência, o que teríamos, afora a 

óbvia generalização da pobreza que de fato deve ser nuançada (PALACIN, 1972), 

seria  a  manutenção  da  vida  local  dando  certa  sustentação  ao  esqueleto  das 

articulações  e  nexos  de  cooperação  entre  os  diversos  (e  afastados)  pedaços  do 

território colonial.

A insistência aqui em evitar o uso da noção de decadência não quer dizer que 

não reconheçamos o período de crise realmente vivido pelas províncias nesse início 

do século XIX , o que nos levaria a defender um posicionamento que enxerga essa 

fase de transição e rearranjo da economia como um momento de passagem que se deu 

de forma tranqüila e sem sobressaltos. Ao contrário, esse período de transição, que 

para uma melhor  compreensão deveria se alongar até depois de 1850, revela  uma 

forte  tendência  de  flutuações  econômicas  dentro  de  um movimento  de  acentuado 

declínio  das  arrecadações  provinciais,  o  que   corroboraria  com  a  visão  de  um 

empobrecimento generalizado.

Por outro lado, como entendemos ser a reordenação das forças produtivas um 
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processo  não  gradual  e  linearmente  evolutivo,  sujeito  mesmo  que  é  a  avanços  e 

recuos, preferimos colocar o acento naquilo que,  do ponto de vista espacial,  pôde 

garantir  a  ocupação,  e não propriamente  nos  nexos com o circuito  de reprodução 

ampliada  do  capital  mercantil  (ARRUDA, 2002),  que  agora  atingia  as  províncias 

apenas  tangencialmente.  No  caso  do  Mato  Grosso,  a  decadência  ou  estagnação 

econômica, como preferimos, deve ser de fato trazida à tona, uma vez que a abertura 

da exploração das minas diamantíferas do Alto Paraguai em 1805, somada a alguns 

novos  achados  que  impulsionaram  o  franqueamento  de  uma  Companhia  de 

Mineração, em 1818, mostra que a crise mais evidente da mineração mato-grossense 

deve ser colocada no início do século XIX, e não no final do XVIII . 

Nessa perspectiva, o reordenamento das forças produtivas encetadas no sentido 

de consolidar as atividades agropastoris mato-grossenses pode ser compreendido, em 

tese, como uma tentativa de reverter a dependência crônica que a província sofria em 

relação ao seu abastecimento de alimentos, que sempre proveio do exterior, seja via 

São Paulo ou Belém. Essa comprovação demonstraria então que a crise econômica em 

Mato  Grosso  não  logrou ser  superada  por  uma dinâmica  interna  como defendem 

alguns  (ARRUDA, 1987;  RONCO, 1998),  o  que nos  deixa  inclinados  a  aceitar  a 

hipótese de que houve sim nessa província uma prolongada estagnação econômica 

que se arrastou ao longo de toda a primeira metade do século XIX e foi marcada por 

um padrão de desenvolvimento sujeito a fortes flutuações, algo somente amenizado 

por ações de socorro do governo central (CONDE GARCIA, 2003).

O  que  devemos  reter  dessa  rápida  análises  é  que  a  valorização  política  do 

espaço mato-grossense levado a cabo durante o século XVIII conseguiu engendrar um 

tipo  de  economia  que  funcionava  como  suporte  da  colonização.  Essa  estrutura 

econômica,  que manteve suas linhas básicas de funcionamento durante  a primeira 

metade do XIX, nos leva a concluir que a dinamização de fluxos comerciais sempre 

foram ali pensados como subsidiários da ocupação de terras, o que possivelmente vem 

revelar que a finalidade geopolítica continuava prevalecendo ante à face econômica 

estrito senso.16

16 A  fixação  das  sociedades  em  seu  espaço  de  vivência  denota  uma  certa  perenização  dos  processos 
produtivos que permitem, no limite, a própria reiteração das relações sociais entabuladas, o que indicaria uma 
materialização espacial  de trabalho excedente sucessivamente  agregado  ao solo que pode implicar  numa 
efetiva produção do espaço: é a conformação das rugosidades como espaço construído herdado no qual as 
próprias  construções  passadas  tornam-se  qualidades  do  lugar,  sobredeterminando  sua  apropriação  futura 
(SANTOS,  1997).  A colonização  em senso estrito,  uma  das  mais  evidentes  formas  de  manifestação  da 
valorização do espaço, pode ser apreendida, em suas inúmeras  particularizações,  a partir  de um enfoque 
centrado no  processo  de fixação  geográfica  do valor,  diferenciando-se,  para  tanto,  a  mera  conquista  da 
colonização, processo de longo prazo que implica, além da integração econômica advinda da valorização do 
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Assim, pode-se dizer que, no limite, não era a população economicamente ativa 

o que dinamizava a economia  mato-grossense,  mas,  ao contrário,  era a  economia, 

pensada  como  projeto  político,  que  sempre  funcionou  de  maneira  a  manter  a 

população naquela localidade. Daí os fluxos comerciais terem-se mantido por tanto 

tempo mesmo sendo deficitários.  Nessa realidade a ajuda externa do governo não 

serviria apenas para manter funcionando em níveis baixos uma estrutura econômica 

em crise,  mas para assegurar  que essa mesma estrutura econômica,  ainda que em 

crise, conseguisse estabilizar os níveis de habitantes fixados na fronteira, pois deve 

ser observado, antes do mais, que o padrão de ocupação em Mato Grosso apresenta-se 

sobremaneira  diverso  do  goiano:  ao  invés  do  grande  espraiamento  espacial  das 

ocupações de Goiás, há ali uma grande concentração das atividades e população na 

região articulada no entorno das pequenas algomerações localizadas nos vales dos rios 

Cuiabá, Guaporé e Alto-Paraguai.

Finalizando, caberia um breve comentário acerca do processo de construção das 

fronteiras,  que  referidas  ao  objeto  tradicional  da  geografia  política  –  a 

compartimentação  político-espacial  da  superfície  terrestre  –  podem  ter  suas 

teorizações  mais  comuns  separadas  em  cinco  temáticas  correlacionadas:  a)  a 

discussão empreendida sobre o caráter natural ou histórico (artificial) das separações; 

b) a simultânea abertura/inviolabilidade das fronteiras, que expressam uma polêmica 

econômico-jurídica; c) a questão das fronteiras internas e externas de um ente estatal; 

d) o debate sobre a correta definição da terminologia a ser utilizada (principalmente a 

distinção entre a fronteira, o limite e a divisa); e) o problema, decorrente do anterior, 

da  adjetivação  das  fronteiras  em,  por  exemplo,  agrícola,  militar,  ideológica  ou 

cultural, entre outras (MARTIN, 1993).  

Diríamos mesmo que, de modo geral,  o conceito de fronteira – associado ao 

tema da formação territorial  –  pode ser aqui  entendido  como se referindo mais  a 

relação que o exercício de um poder sobre determinada porção do espaço revela do 

que  a  pretensas  características  morfológicas  existentes  nos  lugares,  sejam elas  de 

espaço por meio das atividades produtivas, também uma integração política, na qual o desenvolvimento de 
diferentes  formas  de  controle  e  soberania  traduz-se  espacialmente  no  processo  de  institucionalização  e 
delimitação de fronteiras: “A generalização da apropriação, fixação e acumulação de trabalho ao espaço está 
na raiz do processo de constituição dos territórios e dos Estados. Este já representa um momento superior do 
processo de valorização, aquele que se assenta no efetivo domínio do espaço, agora já plenamente concebido 
como espaço de reprodução da sociedade.  O território é, assim, a materialização dos limites  da fixação, 
revelando formas de organização bem mais complexas. O Estado, por sua vez, é a institucionalização política 
não apenas da sociedade,  mas também do próprio espaço dessa sociedade”.  (COSTA&MORAES, 1999, 
p.137).
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origem naturais ou históricas (FOUCHER, 1991). Isso quer dizer que mesmo em se 

admitindo a polissemia do termo,  que como metáfora pode ser utilizado nos mais 

diversos contextos e situações (fronteiras étnicas, culturais,  simbólicas, etc..),  neste 

trabalho retomamos uma tradição de parte substancial da literatura geográfica sobre o 

tema,  e  enxergamos  as  fronteiras  tendencialmente  como  expressão  espacial  dos 

limites  entre  jurisdições  e  poderes  socialmente  constituídos  (PRESCOTT,  1965; 

RUMLEY&MINGHI, 1991). 

Nesse caso, a discussão sobre a fronteira pode ser feita associando-a com as 

noções de território, territorialidade e soberania17, uma vez que, dessa perspectiva, as 

fronteiras interestatais são tomadas como uma das mais explícitas manifestações da 

conexão  existente  entre  geografia  e  política.  Em  outras  palavras,  o  processo  de 

formação, organização e controle dos territórios pode passar a ser entendido enquanto 

o fenômeno de grande escala mais palpável da geografia política (NEWMAN 2003). 

Acompanhando  as  indicações  de  Michel  Foucher,  pode-se  mesmo  afirmar  que  o 

debate mais amplo que atravessa as temáticas acima relacionadas seria aquele que se 

propõe a discutir se as fronteiras consistem basicamente numa linha ou, ao contrário, 

se  elas  se  expressam  espacialmente  numa  zona  ou  região,  o  que  nos  remete  à 

qualidade e intensidade dos intercâmbios estabelecidos pelos grupos sociais após a 

instituição da linha fronteiriça,  que pode,  a depender das circunstâncias,  funcionar 

como “ponte” ou “muralha”, selecionando os contatos entre os vizinhos (FOUCHER, 

1991).

Com  isso  nos  é  permitido  dizer  que  há  uma  relativa  retomada  de  certas 

terminologias e noções consideradas clássicas no estudo da fronteira colocadas agora 

num novo arranjo explicativo,  uma vez que uma especial  preponderância pode ser 

dada  à  permeabilidade ou  porosidade  das  construções  fronteiriças.  Tal  afirmação 

acaba por retirar o caráter  inflexível e imóvel com que sempre foram pensadas as 

divisões interestatais (TAYLOR, 1994; NEWMAN, 2002), detalhe que, aliás, pode se 

tornar importante num estudo de geografia histórica, pois serve como alerta para que 

tentemos evitar a projeção do caráter estático atribuído aos limites dos Estados-nação 

no início do século XX para outras situações e conjunturas históricas.   

A propósito, vemos que entendida basicamente como cumprindo uma função de 
17 “The  discussion  of  the  role  of  boundaries  has  been  closely  connected  with  the  ideas  of  territory, 
territoriality and sovereignty.  Geographers in particular seem to understand boundaries as expressions or 
manifestations of the  territoriality of states, not least because geographic  processes of socialization have 
taught us to acknowledge the state system within we live – a spatial system which is characterized by more or 
less exclusive boundaries” (NEWMAN&PAASI, 1998, p.187).

17



barreira, a “fronteira-linha” expressa a territorialidade almejada pela forma estatal-

nacional de governo, isto é, pode-se interpretar como convergentes os processos de 

consolidação da nação como fundamento de legitimação do domínio territorial  e o 

correlato  movimento  de constituição  das  linhas  de  fronteira  entre  os  Estados.  Por 

outro  lado,  a  territorialidade  difusa  presente  nas  formas  imperiais  de  controle  do 

espaço, que convivem mais harmonicamente com a imprecisão de suas fronteiras e 

com a diversidade cultural, encaixa-se bem na definição que destaca o aspecto zonal 

das divisões fronteiriças, o que nos autoriza a dizer que para os Impérios o caráter 

móvel de seus limites não configura um problema de grande monta. 

De todo modo, tal debate se apóia em verdade numa diferenciação de origem 

semântica consagrada na literatura de língua inglesa que vem somar no entendimento 

do processo das construções fronteiriças, tentando evitar, por exemplo, as confusões 

próprias de cada língua (e das traduções) que podem decorrer do uso recorrente do 

termo “fronteira” para identificar situações objetivamente distintas.

O  que  estamos  sugerindo  é  que  essa  antinomia  anglo-americana  entre  a 

“fronteira-linha” e a “fronteira-zona” parece ter sido gerada no uso diferencial que se 

pode  dar  aos  termos  boundary (ou  border)  e  frontier,  sujeitos  a  serem 

indiscriminadamente identificados, em França, pelo termo frontiére, que por sua vez 

pode designar ora as lignes frontiéres (ou lisiére), ora as regións frontiéres (ou fronts 

pionniers) (RANKIN&SHOEFIELD, 2004). A crítica passível de ser feita apega-se 

mais  ao  inconveniente  que  apresenta  a  distinção  anglo-americana,  que  parece 

considerar as fronteiras como um objeto em si mesmo, o que vem obscurecer o fato 

de que a  linha e  a  zona correspondem espacialmente  a duas ordens diferentes  de 

grandeza  (FOUCHER,  1991).  Em português  isso  nos  remeteria  ao  discernimento 

técnico que se estabelece entre o limite, que indica uma linha fronteiriça politicamente 

negociada, a borda, que indica a área adjacente a essa mesma linha, e a fronteira, que 

pode ser utilizada para designar ambos os significados anteriores.18

Direcionando essas constatações, vemos que essa primeira referência sobre o 

frontier ou fronts pionniers pode adquirir, neste trabalho, o significado de recolocar 

a  questão  da  expansão  territorial  da  sociedade  gerada  no  Brasil  pela  colonização 

portuguesa.  Sendo  assim,  abrir-se-ia  a  possibilidade  de  desenvolvermos  uma 

18 “Desse modo teríamos a fronteira como um espaço que separa duas coisas distintas, o limite como a borda 
de cada uma dessas coisas e a divisa, finalmente, dividiria uma mesma coisa em duas. A ‘coisa’ pode ser 
tanto o Estado enquanto entidade jurídica, quanto o território, como categoria geográfica, quanto os grupos 
sociais com suas identidades culturais, econômicas e políticas” (MARTIN, 1993, p.88).
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interpretação que tentará discutir e relacionar o processo de construção das fronteiras 

políticas interiores e internacionais do Brasil.  Em detalhe,  essa diferenciação entre 

fronteira  e  limite  aparece  com  o  potencial  de  dirimir  um  pouco  as  freqüentes 

confusões existentes no que toca o assunto da formação territorial brasileira, como as 

críticas normalmente feitas ao anacronismo que estaria presente no procedimento de 

se tomar por base as divisões estatais atuais para se analisar cartas, mapas e tratados 

diplomáticos de outros momentos históricos (ALENCASTRO, 2000).

Em verdade, respeitadas as limitações técnicas existentes em cada caso e época 

específica,  que  a  depender  tornavam  praticamente  impossível  o  trabalho  de 

demarcação no terreno das linhas fronteiriças acordadas, o que teríamos é que esses 

mapas, cartas e tratados históricos, entendidos como a representação de uma vontade 

de controle dos Estados metropolitanos sobre espaços pouco ou nada conhecidos, se 

não  estabeleciam  efetivamente  uma  divisa,  poderiam  facilmente  funcionar  como 

parâmetros de ações, planos e projetos de políticas territoriais  a serem executadas. 

Nesse caso, devido ao fato da geografia histórica que praticamos ser pensada a partir 

de uma visão retrospectiva que analisa o processo de instituição das divisões políticas 

num momento post festum, quando já se sabe o resultado das disputas fronteiriças, a 

projeção ao passado dos limites atuais dos Estados permitiria hipoteticamente apontar 

o sucesso ou o fracasso das ações então desenvolvidas sem se cair em explicações 

anacrônicas, que tomam uma realidade hodierna como se fosse atuante num momento 

histórico anterior.19

No caso das fronteiras políticas interiores, a idéia seria operar uma distinção 

entre  a noção de  frente  pioneira,  de uso comum entre nós geógrafos,  e  frente  de 

expansão,  termo mais usual entre os antropólogos. Ambas as designações, além de 

representarem momentos e modalidades da ocupação do espaço, referem-se também, 

e isso talvez seja mais importante,  a modos de ser e de viver no espaço novo, às 

relações  sociais  entabuladas  entre  os  sujeitos  que fazem singular  o  sistema social 

desse novo espaço que se ocupa (MARTINS, 1975; 1997). 

O ponto de partida estaria na definição do conceito de frente (ou franja) pioneira 
19 “Nesse enfoque o território passa a ser visto como um resultado histórico do relacionamento da sociedade 
com o espaço, o qual só pode ser desvendado por meio do estudo de sua gênese e desenvolvimento (...) 
Trata-se,  portanto,  não  mais  de  descrever  e  caracterizar  um  território,  tomando-o  como  um  acidente 
geográfico  da  superfície  da  Terra,  mas  de  captar  a  articulação  de  processos  sociais  que  resultaram em 
intervenções humanas nos lugares  e na criação de materialidades e ordenamentos no espaço terrestre. A 
análise sincrônica de tais processos num mesmo âmbito espacial – que envolve as dimensões econômica, 
política e cultural da vida social – permite o resgate da história de como se conformaram os atuais territórios 
existentes no mundo contemporâneo” (MORAES, 2002, p.63-64).
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tal  como  feito  pelos  autores  clássicos  em  Geografia,  como  Leo  Waibel  e  Pierre 

Monbeig:  a  frente  pioneira  teria  assim  como  referência  a  formulação  de  novas 

concepções de vida, ou seja, diz respeito a um estilo de vida singular que é de certa 

forma mediado pelo urbano (ou que tem a dimensão urbana como constitutiva de sua 

paisagem), com uma indução à modernização das relações pelos agentes civilizatórios 

(fazendeiros,  comerciantes,  etc...empreendedores,  de  modo  geral),  enfim,  a  frente 

pioneira está associada com uma mudança social.  Nesse enquadramento,  restaria a 

questão da faixa existente entre uma e outra dessas fronteiras, já que essa faixa pode 

ser habitada independentemente de sua vida econômica estar estruturada a partir de 

relações com o mercado, fato que por si só não nos habilita a classificar as atividades 

desenvolvidas como uma mera economia de base de recursos naturais.

Se fizermos,  na discussão do relacionamento  entre  a frente  de expansão e  a 

frente pioneira, um exercício de escala, pode-se inferir que, em se partindo dos limites 

internacionais, há uma distinção que separa, dentro de um território,  uma fronteira 

demográfica de outra econômica. Com isso estamos querendo dizer que a linha de 

povoamento avança sobre novas terras antes da linha de efetiva ocupação econômica 

do território.  Assim, quando os geógrafos falam de frente pioneira,  o que está em 

discussão é o movimento dessa fronteira econômica. Em contrapartida, quando falam 

os  antropólogos  de  frente  de  expansão,  geralmente  estão  se  referindo  à  fronteira 

demográfica, no sentido de fronteira da civilização. 

Isso nos colocaria diante da constatação de que entre a fronteira demográfica e a 

econômica  há  uma  zona  ocupada  por  agentes  da  “civilização”  que  ainda  não  se 

constituíram em propulsores da frente pioneira, ou seja, ainda não são os difusores de 

uma mudança social,  mas apenas a presença do diverso que se vai impondo. Com 

efeito,  ao apresentarmos  a  distinção  entre  frente  pioneira  e  frente  de expansão de 

maneira  esquemática  –  tal  uma  sucessão  linear  em  que  há  precedência  entre  a 

expansão  da fronteira  demográfica  e  a  constituição  da  econômica  – sabemos  que 

estamos correndo o risco de ver obnubilada sua função de instrumento auxiliar  na 

compreensão das efetivas relações sociais e acontecimentos que dão à fronteira seu 

caráter de realidade singular.

Porém, a distinção torna-se útil quando ambas as concepções são trabalhadas na 

sua  unidade,  colocando em destaque  a  temporalidade  própria  da situação  de  cada 

grupo social  nessas diversas faixas que, na realidade,  se justapõem. Trazendo essa 

reflexão  para  nosso  estudo  específico,  vemos  que  o  uso  em  conjunto  dessa 
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interpretação  sociológica  da  condição  de  fronteira  com as  noções  geográficas  de 

limite e fronteira coloca uma outra possibilidade interpretativa, indicando que a região 

de Goiás pode ser apreendida essencialmente como uma zona fronteiriça que iniciava 

a  se consolidar  como uma região periférica20,  enquadrando-se num movimento  de 

manutenção da fronteira demográfica da colônia e marcando os limites do território 

usado. Nesse arranjo analítico o Mato Grosso mantem-se como ponto avançado da 

ocupação frente a outros  fronts de expansão, delineando, a partir da hierarquização 

dos lugares enfeixados em seu círculo de influência, os limites rarefeitos da soberania 

formal. 

 Isso acaba por revelar outras questões do ponto de vista da formação territorial, 

uma vez que coloca em evidência o estreito relacionamento entre a construção dos 

territórios  usados e  a  manutenção  dos  fundos  territoriais na  consolidação  da 

fronteira jurídico-política com os domínios hispânicos. O argumento básico aqui é o 

de que garantiu efetivamente a consolidação da colonização na fronteira Oeste foi, de 

um lado, a ruralização da vida com o rearranjo da estrutura produtiva, e de outro, a 

persistência  de  um povoamento  itinerante,  sempre  às  voltas  com novos  efêmeras 

achados  de  ouro  ou  diamante.  Concluí-se,  pois,  que  é  real  o  encolhimento  da 

capacidade de importação de Goiás e Mato Grosso como um todo devido à escassez 

do ouro, seu principal equivalente de trocas dentro do comércio colonial.  Todavia, o 

alcance  do crescente  comércio  de abastecimento  centrado no entorno dos  núcleos 

urbanos de povoamento perene – Cuiabá, Meia Ponte e Vila Boa de Goiás – sugere 

mesmo a existência de nexos territoriais mais dinâmicos e efetivos do que aqueles 
20 A proposta de trabalhar com o conceito de região compreendido operacionalmente nesses termos indica, 
desde já, certa preocupação com aquilo que bem poderíamos denominar  como um “sistema geográfico”. 
Vista de uma maneira mais abstrata, que mira mesmo uma teorização do processo de organização do espaço 
em sua expressão regional, podemos chegar a dizer que a região periférica apresenta, desde sua origem e 
evolução,  certa  tendência  a  passar  necessariamente  pelas  condições  de  isolamento,  marginalização  e 
complementaridade:  “Nesse  sentido  a  região  poderia  ser  definida  como  a  unidade  básica  do  espaço 
geográfico  geral,  que  pode  reunir  certas  características  geológicas,  geomorfológicas,  pedológicas, 
hidrográficas,  oceanográficas,  climatéricas,  biogeográficas  e  configurações  específicas  de  vida  humana. 
Nesse  caso,  ela  constitui  uma  realidade  singular  apresentando  a  possibilidade  de  ser  homogênea  ou 
heterogênea em relação aos elementos que a constituem. O que parece importante acentuar é que ela se 
define segundo a existência ou a maneira como estão organizados e estruturados esses elementos que se 
inter-relacionam. A proposição de inter-relacionamento dos fenômenos é básica em Geografia (...) Assim, os 
elementos organizatórios de um sistema geográfico seriam todos os que contribuem para a existência de 
seqüências e regularidades suscetíveis de definirem o meio natural ou humanizado. O meio, por sua vez, é 
estruturado como decorrência da ação ou do movimento dos elementos que organizam o todo. Nesse sentido, 
os elementos estruturais são os que, em um momento dado, definem a ordem natural ou humana existente 
(...) De um ponto de vista geoeconômico uma região periférica caracteriza-se por seu território produzir para 
o exterior do qual depende em termos de mercado polarizador: a região central. Em vista dessa dependência, 
região periférica e região central são contrapartidas de uma mesma condição geoeconômica (...) O processo 
de geração desta situação está relacionado ao tipo de divisão territorial do trabalho que se estabelece a partir 
da  região  central.  O  desenvolvimento  ou  crescimento  produzidos  nessas  circunstâncias  promovem 
modificações estruturais nos espaços de produção, circulação e consumo, privilegiando os dois últimos em 
detrimento do primeiro” (SILVA, 1978, p.110-111/118). 
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comumente imaginados numa economia entendida apenas como de subsistência.

Isso, num primeiro momento, devido às especificidades do funcionamento da 

atividade pecuária tanto no que diz respeito ao uso, ocupação e exploração do solo, 

quanto igualmente na estrutura social daí depreendida21. Ademais, o desenvolvimento 

crescente da economia cafeeira ao longo do século XIX em direção ao vale do Paraíba 

paulista e ao Sul de Minas Gerais (e depois ao Oeste de São Paulo), faz aumentar o 

interesse na apropriação de terras no Sudoeste goiano e Sudeste matogrossense . Na 

mesma  direção,  há  uma  incipiente  especialização  regional  na  produção  para  o 

comércio interno que se consolida com as novas oportunidades abertas exatamente no 

avanço dos cafezais  sob as antigas áreas produtoras de alimentos,  o que dinamiza 

freqüentes relações com o Rio de Janeiro e, via Minas Gerais, com São Paulo. Some-

se a isso as ligações entre os pastos do Nordeste goiano, o vale do São Francisco 

(caminho para a Bahia e Pernambuco) e o Sul do Maranhão, que no início do XIX 

vivia um momento de crescimento de sua economia baseado na produção de algodão, 

e  teremos  ao  menos  um  esboço  das  articulações  territoriais  entre  as  distintas  e 

distantes localidades da América portuguesa. 

Logo, a ligação antes mencionada entre a construção dos territórios usados e os 

fundos territoriais expressaria um cálculo exato das elites sobre a importância em se 

manter o controle sobre a apropriação das melhores terras que estão objetivamente 

ligados  à  manutenção  de  privilégios.  Assim,  a  explicação  da  convergência  de 

interesses das elites regionais com o projeto político do Rio de Janeiro passa pela 

articulação que visava o controle dos fundos territoriais, entendidos como estoques de 

terra e valor para a expansão futura da estrutura econômica e social.
21 O  regime  de  trabalho  desenvolvido  nas  fazendas  de gado  apresenta-se  muito  mais  complexo  do que 
normalmente  imagina-se,  pois  que  a  participação  da  escravidão  (negra  e  índia)  associada  a  uma  larga 
variedade  de  homens  livres  prestadores  de  serviço,  mais  a  intensa  circulação  de  recursos  representada 
principalmente pelos animais, dá forma a um mundo muito mais diversificado que o mundo das plantation. A 
condição mais preponderante para isso é a não exploração direta das terras pelos grandes sesmeiros, pois 
mesmo  numa  análise  da  composição  dos  grandes  domínios  representados  pelos  imensos  latifúndios 
distribuídos pela Coroa,  podemos ver  que eles eram formados por inúmeros sítios (currais ou fazendas) 
arrendados  que,  de  fato,  formavam  a  base  do  sistema  pecuarista,  visto  que  controlavam diretamente  a 
produção. 
   Aqui não há ligação direta entre as dimensões da propriedade, a produtividade e a capacidade de sustenção 
do plantel de gado, pois a escassez de recursos naturais fundamentais (água, pastos e sal) fazia com que essas 
unidades menores acompanhassem, no interior do domínio,  as áreas detentoras desses recursos, fato que 
explica a grande cobiça e as ferrenhas disputas pela propriedade da terra. Além disso, também a localização 
dos pontos de apoio ao longo dos caminhos em direção às feiras (as fazendas de engorda ou invernada) dá 
origem a uma estrutura territorial mais ordenada e organizada do que antes poderia se sugerir, já que diversos 
dos ranchos que rodeavam as principais fazendas de invernada (igualmente  como diversas feiras) deram 
origem a inúmeras vilas e povoações no interior do território. Em hipótese, poderíamos ainda ver na estrutura 
social  daí  depreendida,  com os vaqueiros,  cabras e agregados pagos pelo sistema da partilha (quarto ou 
quinto), com direito a criar seu próprio gado e acesso aos recursos (naturais e benfeitorias) da fazenda, alguns 
elementos explicativos para uma gênese do trabalho familiar  camponês no Brasil  (LINHARES&SILVA, 
1981; HENDERSON, 1998; SILVA, 2002).
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Do ponto  de  vista  das  pretensões  de  soberania  do  nascente  Estado  imperial 

brasileiro sobre essa área da América Meridional, o uso diplomático do princípio do 

uti possidetis de facto tem uma importância ímpar.22 Como essa doutrina apóia-se na 

posse pelo uso, o estudo da gênese e desenvolvimento dos movimentos colonizadores 

nos ajuda a compreender o sucesso dos argumentos brasileiros em praticamente todas 

as disputas pela soberania legítima nos vales dos rios Paraguai e Guaporé.

Em outra  direção,  pode-se  observar  que  o  padrão  da  apropriação  das  terras 

estabelecido ainda durante o século XVIII, com a generalização da posse com cultura 

como forma  de aquisição  do domínio  sobre a  terra,  é  novamente  reforçado nesse 

início do XIX. Ou seja, a ocupação pela posse simples e pura de uma terra cultivada 

ou utilizada para criação passa a vigorar amplamente como costume aceito,  com a 

“propriedade” da terra vindo da apropriação direta da natureza .  Valeria notar que 

dentro do sistema de produção da colônia, que utilizava de forma predatória o estoque 

disponível  de  terras,  percebe-se  que  a  mobilidade  requerida  por  esse  padrão  de 

ocupação não se coadunava com a rigidez da legislação.  A consciência  do rápido 

esgotamento das terras fez com que se disseminasse entre os fazendeiros o hábito de 

constituir “reservas” de terras para se garantir o cultivo futuro, mantendo aquilo que 

chamamos de fundos territoriais. Daí o fato de se apropriarem de mais terras do que 

as  apenas  cultivadas,  costume  que  se  aliava  à  falta  de  interesse  em  se  informar 

detalhadamente as autoridades sobre os limites das próprias terras (SILVA, 1996).

O que importa ressaltar desse processo é que a manutenção das condições então 

vigentes  no  sistema  produtivo  fez  com  que  a  questão  da  terra  não  se  alterasse 
22 Seria importante sublinhar a importância que o contexto geopolítico do Consulado Pombalino (1750/78) 
teve para a consolidação do povoamento na região, até pelo fato de que a mentalidade ilustrada desse período 
persiste, no início do XIX, nas políticas do principal conselheiro de D. João – Rodrigo de Souza Coutinho 
(SILVA,  2006).  Assim,  trabalhando  para  solidificar  os  interesses  de  Portugal  nas  indefinidas  áreas  de 
fronteira com a América hispânica, podemos identificar, na reorganização administrativa pombalina, algumas 
frentes  de  apropriação  territorial  que,  configurando  novos  assentamentos,  proporcionaram  a  criação  de 
interesses concretos por sobre os vastos fundos territoriais disponíveis aos colonos. O caso é que os esforços 
de integração do Planalto Central com a região Amazônica, que vinham se desenvolvendo desde a metade do 
século XVIII com a abertura e oficialização de novas rotas, mais a consolidação da ocupação representada 
pela recuperação do povoamento da capitania de Goiás,  garantiu a posse da fronteira  mato-grossense do 
Guaporé e a defesa dos interesses sobre o vale do Amazonas.   Dentro desses parâmetros, a trajetória da 
construção  da  fronteira  sustentada  pelas  “frentes  Ocidentais”  de  apropriação  territorial,  marcada  pelos 
esforços para se integrar  efetivamente  as distintas localidades do vasto território colonial,  fazia  parte do 
processo  de  redistribuição  racional  das  capitanias,  isto  é,  relacionava-se  com a  reforma  na  organização 
político-administrativa do Estado representado pelo incremento dos dois centros de poder criados ao Norte, 
no Pará, e ao Sul, no Rio de Janeiro, agora a sede da Corte e centro do Império (MACHADO, 1973; LYRA, 
1994; MAGNOLI, 2001). 
   Sobre o princípio do  uti possidetis, desenvolvido por Alexandre de Gusmão durante as negociações do 
Tratado de Madri (1750), vemos que ele apelava para a soberania legítima das áreas marcadas pela posse 
efetiva. Atualizado no século XIX, balizou a doutrina imperial  de direito territorial e se transformou em 
instrumento legal  de legitimação internacional nas disputas com os vizinhos hispano-americanos,  que se 
apoiavam na doutrina do uti possidetis júri, e consideravam válidas as letras dos antigos tratados coloniais 
(MAGNOLI, 1997; GÓES FILHO, 2001).
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significativamente na primeira metade do século XIX, havendo mesmo até um maior 

reconhecimento das autoridades em relação ao padrão de ocupação apoiado na posse. 

O predomínio da posse após o desatamento dos vínculos coloniais indica um período 

de  transição  no  qual  os  proprietários  ainda  se  regiam por  normas  estipuladas  no 

regime colonial: “No período entre 1822 e 1850 a posse tornou-se a única forma de 

aquisição de domínio sobre as terras, ainda que apenas de fato, e é por isso que na  

história da apropriação territorial esse período ficou conhecido como a ‘fase áurea  

do posseiro’.” (SILVA, 1996, p.81). Nesse sentido, podemos fazer uma vinculação, 

no século XIX, entre a consolidação do Estado nacional e a feitura de uma legislação 

que normalizaria o processo de aquisição de domínio sobre as terras. Desse modo, a 

Lei de Terras de 1850 teria a função de ser, juridicamente, a constituinte da figura das 

terras públicas,  cumprindo papel  chave na formação da propriedade privada plena 

(SILVA, 2001).

Por fim, sabemos que nosso estudo remete ao desenvolvimento de um enfoque 

centrado nos aspectos históricos e geográficos do desenvolvimento do capitalismo nas 

Américas, fenômeno do qual o processo de construção dos novos Estados nacionais 

nas antigas áreas coloniais é uma das manifestações mais significativas. Isso porque a 

constituição  do  aparato  estatal  significa  o  estabelecimento  de  uma  outra  ordem 

expressa  numa  nova  maneira  de  implantação  territorial  da  política,  pois  agora  os 

processos de seletividade/localização que estabelecem a geografia de um lugar numa 

época  são  dinamizados  por  outros  condicionantes  estruturais:  o  capitalismo  e  sua 

forma estatal-nacional de organização social (HARVEY, 2004; MIGNOLO, 2005). 

Ademais, interessante asseverar que foi exatamente essa ocupação sustentada 

principalmente  por  negros,  índios  e  mestiços,  itinerante  e  dispersa  por  grandes 

extensões de terra, o que garantiu ao nascente Estado brasileiro a posse legitimada de 

boa  parte  do  seu  território.  Nesse  viés  apreende-se  de  que  maneira  as  políticas 

territoriais  (COSTA,  1992)  desenvolvidas  no  âmbito  do  Estado  puderam  ganhar 

concretude na consolidação da fronteira com os domínios hispânicos no movimento 

de dissolução dos impérios ibéricos e afirmação dos novos países da América Latina. 

Esclarecer como esse substrato social foi entendido pelo Estado como recurso que 

sustentaria o novo arranjo geopolítico das forças na região evita o risco de propagação 

de uma “história oficial” dos limites,  que aproximaria o território de uma obra da 

natureza e faria do discurso geográfico mero apoio científico para a construção de 

mitos  fundadores  eivados  de  nacionalismo,  verdadeira  legitimação  territorial  da 
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Nação (ESCOLAR, 1996).
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