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Resumo: Na segunda metade do século XVIII, ocorreram diversos conflitos territoriais em 
Minas Gerais, que estão referidos em diversos mapas. As câmaras mineiras foram importantes 
protagonistas  destas  disputas,  que  suscitaram  a  realização  de  diversos  documentos 
cartográficos.  Neste  texto  buscamos  analisar  a  maneira  pela  qual  foram representadas  as 
povoações e os territórios (termos) das vilas na cartografia mineira setecentista. Analisamos 
mais particularmente alguns exemplares da “cartografia municipal”, levando em conta tanto 
seus aspectos formais quanto o contexto de produção destes mapas - o que permite que se 
identifique variados “discursos” sobre o território que estão implícitos  em tais documentos. 
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Na segunda metade do século XVIII,  as fronteiras da América portuguesa tornam-se 

uma questão crucial para a Coroa, e o objeto de uma atenção constante dos governadores das 

capitanias, tanto  nos territórios  periféricos que confrontavam com as possessões espanholas, 

como o Mato Grosso, quanto em regiões centrais do continente. Em Minas Gerais, verificou-

se neste período um processo assaz complexo de expansão e de definição dos limites externos 

(capitania) e internos (circunscrições civis e eclesiásticas), que se inseria numa política mais 

ampla de controle territorial, inaugurada por Gomes Freire de Andrada.  Este, como se sabe, 

administrou por mais de vinte anos anos não somente Minas Gerais, mas também grande 

parte  do  centro-sul  da  América  portuguesa,  ao  mesmo  tempo  em  que  supervisionou 

pessoalmente os trabalhos de demarcação dos limites meridionais da colônia.1No entanto, se a 

1 Souza (1998).
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preocupação com a definição e com o a representação cartográfica dos limites das capitanias 

foi  compartilhada  pelos  diversos  governadores  da  América  portuguesa,  os  métodos,  as 

motivações e os protagonistas da construção dos mapas variaram de uma região para outra. 

Neste sentido, é interessante observar que, embora a carência de engenheiros militares e de 

cartógrafos profissionais tenha sido uma constante em Minas durante todo o período colonial, 

a participaçao direta dos governadores mineiros nesta produção cartográfica foi bem menor 

do que em outras capitanias, como o Mato Grosso ou São Paulo.2

Em Minas Gerais as câmaras e os ouvidores também se preocuparam em expandir e 

em representar  cartograficamente  os  termos  das  vilas  e  comarcas.  Aliás,  em certos  casos 

tratava-se de uma política conjunta de conquista territorial conduzida pelo governador e pelos 

camaristas e magistrados, pois alguns limites dessas circunscrições civis coincidiam com as 

fronteiras  da capitania.  Tal  política provocou uma série  de conflitos,  muitos  dos quais se 

acham  referidos explicitamente nos mapas.3 Percebe-se que foram questões econômicas, e 

mais especificamente questões de cunho fiscal que estiveram por trás das ações empreendidas 

em Minas. Cabe lembrar que, no período mencionado, o sistema de cobrança dos quintos 

baseava-se na imposição de uma cota pré-definida de cem arrobas  de ouro que devia ser 

remetida anualmente aos cofres da Coroa. À partir da década de 1760, com a queda contínua 

da produção aurífera, tal meta nem sempre foi atingida e a população passou a viver sob a 

ameaça constante do lançamento da derrama, pois tal cobrança judicial incidia sobre todos os 

habitantes. 

Tudo indica que as autoridades mineiras contaram com o apoio ou com a conivência 

da Coroa em suas ações  expansionistas  -  para desespero dos  governadores  das capitanias 

vizinhas, principalmente os de São Paulo. Como notou o historiador Diogo de Vasconcelos, 

“como o fisco em Minas era mais bem aparelhado, e os impostos mais pesados”, não só o Rei 

não permitiu que as capitanias vizinhas tomassem terras aos mineiros, como as câmaras não 

consentiram que  seus termos fossem diminuídos”4. Pelo contrário, procurou-se aumentar ao 

máximo a jurisdição cas câmaras,  dos ouvidores e do governador de Minas, pois além da 

perspectiva  de  descobrimento  de  novos  depósitos  auríferos,  a  ampliação  do  território 

implicava na expansão da fronteira agrícola e, consequentemente, em aumento das receitas 

régias (dízimo, alfândegas, passagens dos rios).

2 Sobre a cartografia da Amazônia e do Mato Grosso, consultar Renata Malcher de Araújo (1998, 2001), bem como o texto da 
autora na presente obra.
3 Fonseca (2003). 

4 Vaconcelos (1911). 
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Havia diversas maneiras de legitimar a posse mineira sobre as zonas fronteiriças. Um 

dos  métodos  utilizados  era  a  criação  de  postos  de  juízes  ordinários  –  em circunscrições 

denominadas “julgados” – bem como de “guardas” e de “registros” que funcionavam como 

barreiras militares e alfandegárias, colocadas em pontos estratégicos das zonas confinantes.5 

A  nomeação dos juízes e oficiais militares que ocupavam tais postos ocorreu especialmente 

durante as expedições oficiais empreendidas por diversos governadores; tais viagens foram, 

aliás,  referidas  em  alguns  registros  cartográficos.  Além  dessas  estruturas  judiciárias  e 

militares, outro modo bastante eficiente de legitimação da posse foi a instituição de capelas e 

freguesias, realizada  por padres enviados pelo bispo de Minas Gerais.6 Por fim, havia os 

tradicionais “ritos possessórios” realizados pelas câmaras nas frentes pioneiras dos confins da 

capitania.  Tais  ritos  consistiam em cerimônias  civis   e  religiosas  que  eram devidamente 

descritas e registradas nos livros camarários,  a fim de  servirem como provas da “antiguidade 

da posse” em caso de litígios territoriais com vilas vizinhas. 

Foi  na porção meridional  da  capitania  que ocorreram os  conflitos  territoriais  mais 

intensos e duradouros. Uma vasta correspondência e diversos mapas dizem respeito a esse 

litígio. Um deles data de 1796 e foi enviado ao governador de Minas  Gerais por um morador 

do julgado de Itajubá, junto a uma carta na qual ele perguntava se suas propriedades estariam 

realmente dentro dos limites desta capitania, já que quase todos os seus vizinhos “deviam 

obediência ao governador de São Paulo”.7 

Também a porção oeste e sudoeste da capitania – denominada “Campo Grande” (junto 

às nascentes do São Francisco e ao vale do Paranaíba)  foi objeto de uma longa disputa entre 

Minas  e  Goiás,  que  é  referida  em diversos  mapas.  Estas  terras  puderam ser  colonizadas 

somente após a realização de expedições de extermínio dos índios Caiapós e de destruição de 

quilombos, e algumas  vilas tiveram uma participação ativa nesses conflitos. Na zona oeste de 

Minas, os protagonistas destas ações foram as câmaras de São José del-Rei (atual Tiradentes) 

e Pitangui : ao mesmo tempo em que  travavam embates com indios e quilombolas, as duas 

municipalidades brigavam pela posse do sertão que se estendia para além do “Descoberto do 

Tamanduá”, onde foi fundado o arraial de São Bento. A partir de 1789, quando esta povoação 

foi elevada à condição de vila,  a câmara da Vila de São Bento do Tamanduá assumiu o 

encargo de proteger a fronteira ocidental das Minas, e escreveu à Coroa diversas vezes para 

relatar as invasões perpetradas por gente de Goiás na zona chamada do “Desemboque” (no 

atual Triângulo Mineiro)  Uma cópia realizada em 1796 do mapa intitulado Mostrace neste  

5 Fonseca (2010).
6 Fonseca (2003), capítulo IV.
7 Fonseca (2003).
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mapa o julgado da cabeceira do Rio das Velhas e parte  da Capitania de Minas Geraes coma  

deviza de ambas as capitanias, que é atribuído a José Joaquim da Rocha, demonstra, com 

efeito, que o alinhamento das guardas militares mineiras e goianas formavam limites confusos 

e imbricados a oeste da Vila de São Bento. Ali vêem-se “bandeirolas azuis” e “bandeirolas 

incarnadas” que indicam as guardas militares de Goiás e de Minas (estas últimas comandadas 

pelo mestre de Campo Pamplona) postadas ao longo da Serra dos Cristais. 

 Deve-se notar que os mapas  da capitania  de Minas que foram confeccionados no 

século XVIII não assinalavam os limites das suas divisões internas, a não ser no caso das 

quatro comarcas (Ouro Preto, Rio das Velhas, Rio das Mortes, Serro do Frio), que aparecem 

delimitadas  num  dos  mapas  de  José  Joaquim  da  Rocha  (o  qual  também  realizou 

representações  individualizadas  destes  territórios).  Nas  representações  da  capitania  em 

pequena escala (no sentido geográfico) não aparecem, portanto, os limites municipais, ou seja, 

o limite dos termos das vilas. As câmaras tiveram que produzir elas próprias os mapas dos 

seus  territórios  de  jurisdição,  na  maior  parte  das  vezes  para  servirem  como  provas  nos 

conflitos ligados a anexações de povoações pelas vilas rivais. Embora esses mapas não sejam 

datados,  em alguns casos é possível estimar a época de sua elaboração,  pois eles contêm 

referências explícitas aos conflitos territoriais relatados nos documentos escritos. Raros são os 

que trazem assinaturas, e em geral não há dados suficientes que permitam hipóteses sobre sua 

autoria. Devido à penúria de engenheiros na capitania, estas representações foram certamente 

feitas por cartógrafos não profissionais (bacharéis, capitães de milícias, etc.), embora alguns 

deles tenham procurado reproduzir os códigos cartográficos do período a fim de conferir-lhe 

maior  credibilidade. Antes de comentar alguns exemplos da cartografia municipal mineira, 

cabe  lembrar  o  quanto  os  documentos  textuais  são  essenciais  para  uma  crítica  histórica 

adequada destes documentos, sobretudo no que diz respeito ao seus conteúdos e finalidades. 

Sem um conhecimento mínimo do contexto de produção dessas representaçoes cartográficas, 

não é possivel entender seu significado e nem avaliar sua eventual repercussão.

Comecemos  pelo  que  parece  ter  sido  o  primeiro  “mapa  municipal”  elaborado  em 

Minas : trata-se de um documento aquarelado cujo título é  Carta Geografica do Termo de  

Villa Rica, em q se mostra que os Arrayaes das Catas Altas da Noroega, Itaberava, e Carijós  

lhe ficam mais perto, q ao da Villa de São José a q pertencem, e igualmente o de S. Antonio  

do Rio das Pedras, q toca ao de Sabará, o q se mostra pela Escala, ou Petipé de leguas (Fig. 

1). Existem cópias deste documento em várias instituições, mas o original é provavelmente o 

que  se  encontra  no  Arquivo  Histórico  Ultramarino  de  Lisboa.  Ele  nao  traz  data  nem 

assinatura, mas se refere explicitamente a uma disputa territorial que se iniciou por volta de 
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1753, quando a câmara e o ouvidor de  Vila Rica pediram para anexar diversos arraiais às 

suas jurisdições (em detrimento da Vila de São José, da Comarca do Rio das Mortes, e da 

Vila de Sabará, pertencente à Comarca do Rio das Velhas). A questão era complexa, pois 

envolvia várias circunscrições e instâncias de poder ; na década de 1770 o conflito ainda não 

havia sido solucionado.8 É possível que este mapa tenha sido desenhado por Cláudio Manuel 

da Costa, então secretário de Governo das Minas. Diversos autores se referem a uma “carta 

topográfica" de Vila Rica que teria sido encomendada ao bacharel por volta de 1758.9 Além 

disso, existe um outro desenho a bico de pena10 (Fig. 2) que também representa a zona do 

litígio (divisa das comarcas de Vila Rica, Rio das Mortes e Sabará) e que indica a “fazenda de 

Cláudio M.el”. Seria importante realizar um estudo grafotécnico para embasar tal atribuição, 

mas,  qualquer que seja o autor,  vários indícios  levam à conclusão de que se trata  de um 

rascunho da Carta Geográfica do Termo de Vila Rica. 

Nos dois desenhos estão indicados os limites dos termos e comarcas, bem como as 

diversas povoações existentes na zona: Vila Rica, Cidade de Mariana, Vila de São João del-

Rei e São José (as duas últimas somente no desenho-rascunho) e, evidentemente, os arraiais 

que estavam sendo disputados. Note-se que tais povoações são representadas por pequenas 

igrejas  e  capelas,  simbologia  utilizada  tradicionalmente  na  cartografia  européia11 e  que 

aparece em diversos documentos, como nos mapas dos “padres matemáticos” e nos de José 

Joaquim  da  Rocha.  Nos  dois  do  termo  de  Vila  Rica  notamos  tratamentos  pictóricos 

semelhantes  dado  ao  relevo,  e  indicações  do  norte  geográfico.  O  desenho  “definitivo” 

(aquarelado em cores), possui cartela ornamentada (com motivos  rocaille), escala gráfica e 

graduação de meridianos e paralelos  (sem indicação das coordenadas geográficas)  : todos 

esses elementos sugerem a feitura por alguém que, se não era um cartógrafo de formação, 

tratava-se, sem dúvida, de uma pessoa com alto grau de instrução, que tinha acesso aos mapas 

da capitania já existentes e que possuía, além disso, dotes artísticos (embora saibamos que os 

elementos  ornamentais  das  cartas  manuscritas  nem  sempre  eram  da  lavra  do  próprio 

cartógrafo sendo, por vezes, encomendados a artistas).  Se Cláudio Manuel foi de fato o autor 

desta carta,  não terá sido a primeira  (ou a última) vez que um bacharel se encarregou de 

questões relativas à organização e à representação espacial na América portuguesa – é o que 

nossas pesquisas e as de Renata Malcher de Araújo vêm comprovando, 

8 Fonseca (2003), capítulo V.
9 Agradecemos à professora Laura de Mello e Souza pelas informações que nos forneceu a respeito das referências sobre este 
mapa na historiografia.
10 Desenho conservado no IEB-USP e publicado em Costa (2004).
11 A esse respeito, consultar, entre outros: Harvey (1980), Lynam (1953), Dainville (1956 e 1964).
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Além dos  aspectos  formais  e  da  autoria,  é  importante  observar  que  a  questão  da 

distância  entre  os  arraiais  e  suas  respectivas  sedes  de  jurisdição  (vilas)  constitui  um 

argumento  onipresente  na  documentação  relativa  à  formação  territorial  de  Minas.  Tal 

referência  está  ligada  à  ideia  de  racionalidade  da  administração  judiciária  e  das  divisões 

territoriais, que na segunda metade do século XVIII toma o lugar do tradicional critério dos 

“direitos  históricos”  (antiguidade  da  posse).  Conscientes  da  importância  atribuída  à  “boa 

administração da justiça” pela metrópole, as autoridades mineiras logo incorporaram este tipo 

de  argumento  nos  seus  discursos  -  bem  como  o  critério  da  centralidade  das  sedes 

administrativas, da perenidade e do caráter “natural” dos limites.12 Ora, tais argumentos não 

aparecem somente nos textos, mas constituem tambem elementos da retórica cartográfica13.

Na Carta Geográfica do Termo de Vila Rica, o título sugere que as distâncias entre a 

Vila de São José, Vila Rica e os arraiais cobiçados por esta última podem ser verificadas 

através da escala gráfica, mas na verdade isso não é possível porque o cartógrafo deixou de 

representar a Vila de São José no mapa “definitivo” (ela aparece no “rascunho”), omissão que 

certamente não foi casual. 

Em outros exemplos, as distâncias entre as povoações aparecem de maneira bem mais 

explícita, indicadas em legendas ou no próprio desenho (acima dos caminhos que ligam as 

vilas aos arraiais). É o caso do Mappa de toda a extenção da Campanha da Princeza, feixada  

pelo Rio Grande, e pelos registros, que limitão a Capitania de Minas, uma das cartas que 

câmara da Vila de Campanha mandou executar no final do século XVIII para conseguir a 

confirmação dos limites do seu imenso termo (em total prejuízo da câmara de São João del 

Rei,  cabeça  da  Comarca  do  Rio  das  Mortes).  Esta  representação,  à  primeira  vista,  pode 

parecer  “ingênua”, sobretudo se comparada com a Carta Geografica do termo de Vila Rica 

acima mencionada, que é bem mais austera e, pelo menos na aparência, mais conforme às 

convenções cartográficas e às representações consideradas “científicas”.14 De fato, o mapa de 

Campanha  não respeita a convenção da orientação para o norte, não inclui escala gráfica, e 

utiliza uma representação do relevo bastante figurativa e alegórica (observar a representação 

da Serra das Carrancas).15 Para assinalar os arraiais sedes de freguesias, ou os que continham 

uma  simples  capela  filial,  ao  invés  dos  símbolos  pontuais  estilizados  utilizados  pelos 

cartógrafos profissionais (pequenas igrejas e capelas), o autor preferiu desenhar os templos 

em perspectiva;  no caso de Campanha e São João del-Rei, o conjunto das povoações foi 

12 Fonseca (2003), capítulos IV e V.
13 Harley (1995). 
14 Harley (1995).
15 Recentemente este  mapa foi objeto de uma interessante análise : ver Santos et al. (2007). 

6



representado  numa  vista  à  vol  d’oiseau.  No  entanto,   esta  “ingenuidade”  é  enganadora: 

quando examinamos o contexto de produção deste mapa, percebemos que os recursos gráficos 

utilizados condizem perfeitamente com as informações que se queria transmitir.  O mesmo 

pode  ser  afirmado  em  relação  ao  Mapa  do  termo  da  Vila  de  Campanha  da  Princeza  

Inteiramente fechado pelos registros que definem os limites da capitania e por outra com o  

rio Grande que o divide  e  separa dos  mais  termos das  vilas  confinantes,  desenhado por 

Francisco Salles, minerador e capitão de ordenanças – ou seja, um dos “homens principais” da 

vila. O objetivo dos dois mapas era convencer Lisboa de que os limites do termo da Vila de 

Campanha pelo Rio Grande e pelos registros postados sobre a serra da Mantiqueira eram os 

mais adequados, por serem os mais  “naturais, e perenes e visiveis”. Nos dois desenhos, são 

destacados tanto os marcos naturais propostos (o Rio Grande e a Serra da Mantiqueira) – 

quanto  os  artificiais  (registros  e  guardas  militares),  que  aparecem  como  barreiras 

intransponíveis, verdadeiras “muralhas”, munidas de uma seqüência de “portas”, que criam a 

ilusão  de  que  as  guardas  militares  erguidas  pelos  governadores  mineiros  constituíam 

obstáculos concretos e contínuos, tão difíceis de serem transpostos quanto os mais imponentes 

acidentes geográficos.  E isso por uma razão bem lógica, que é preciso que se conheça para 

interpretar as duas cartas: em 1800, a fim de obter o apoio da Coroa e confirmar tais limites, o 

juiz de fora da Vila da Campanha concebeu uma estratégia genial : a cobrança, pela câmara, 

de  um imposto  extraordinário  a  todos  os  moradores  do  termo,  cujos  rendimentos  seriam 

oferecidos à Princesa Carlota Joaquina. O argumento repousava, portanto, na necessidade de 

se criar um território bem delimitado a fim de facilitar a cobrança da taxa e evitar os extravios 

e   fraudes  fiscais.  O  cartógrafo  procurou,  assim,  selecionar  e  destacar  as  informações 

geográficas  que  sustentavam  o  discurso  da  câmara,  omitindo,  por  outro  lado,  os  dados 

desfavoráveis à Campanha da Princesa, como a excentricidade da vila em relação ao principal 

caminho que atravessava a região : a “estrada real”, que não foi representada. 

Este detalhe foi assinalado pela câmara de São João del-Rei, que reagiu à ofensiva de 

Campanha escrevendo inúmeras vezes ao rei e produzindo pelo menos uma representação 

cartográfica :  o Novo Mappa Topografico orientado, e geograficamente exposto para o mais  

verdadeiro  e  exato  conhecimento  do  terreno que  formava o  Termo da Villa  de  S.  João  

d’elRey antes da criação da de Campanha, com os julgados nelle compreendidos dos quais a  

Camera daquella Villa de S. João percebia, e administrava as respectivas rendas. (Fig 3). 

Como a Carta Geográfica do termo de Vila Rica anteriormente referida, este belo mapa, que 

representa  o  conjunto  da  Comarca  do  Rio  das  Mortes  e  indica  as  comarcas  e  capitanias 

limítrofes, está orientado para o norte, apresenta escala gráfica e graduação de meridianos e 
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paralelos  (com  as  coordenadas  geográficas).  Todas  as  freguesias  da  comarca  acham-se 

assinaladas,  mas  ao  invés  de  indicar  somente  as  povoações-sede  com  os  símbolos 

convencionais, coloca-se em evidência a extensão territorial das paróquias, através do uso de 

cores diferenciadas para cada circunscrição. 

O recurso a este tipo de representação explica-se facilmente: ao apresentar tal mapa, o 

objetivo de São João del-Rei era demonstrar as perdas territoriais  imensas sofridas com a 

criação da Vila de Campanha - e a diminuição drástica de suas rendas municipais. De fato, o 

termo da cabeça da Comarca ficara apenas com a freguesia da vila de São João del-Rei (em 

rosa, letra “A”) e com a freguesia de Lavras do Funil (em amarelo, letra “B”).  O termo da 

nova Vila da Campanha incluía, além da própria freguesia (em lilás, letra “G”), as freguesias 

de Aiuruoca (em verde, letra “C”), Baependi (em rosa, letra “D”), Pouso Alto (em amarelo, 

letra “E”) e Itajubá (em azul, letra “F”). Note-se, de passagem, que várias  dessas freguesias 

periféricas também eram sedes de julgados há vários anos, os quais foram abolidos com a 

criação da Vila da Campanha da Princesa, por ordem do seu juiz de fora.  Com o seu Novo 

Mappa topografico, São João del-Rei pretendeu justificar seu pedido: que se atribuísse à nova 

Vila de Campanha apenas o território da própria freguesia (letra “G”), para que a cabeça da 

Comarca pudesse reaver as rendas dos impostos cobrados nas freguesias incorporadas pelo 

juiz de fora de Campanha. Não é por acaso que o cartógrafo desenhou na cartela uma fênix : 

São João del-Rei foi uma das câmaras mineiras que utilizou nos seus discursos a imagem do 

território arruinado ou “incendiado” pelos sucessivos desmembramentos, e a possibilidade de 

“renascer das suas cinzas” caso se retornasse à situaçao anterior.16

No entanto, os dados disponíveis sugerem que tais esforços cartográficos foram, na 

maioria das vezes, em vão. Em 1803, o governador Bernardo José de Lorena colocava em 

dúvida a exatidão dos mapas apresentados pela  câmara de Campanha - embora já tivesse 

confirmado, há três anos, os limites da nova vila. Em uma informação enviada ao Conselho 

Ultramarino, ele afirmava que “naquela capitania não havia um oficial engenheiro” e que por 

esse motivo,  não se devia “dar fé “ a  nenhum dos mapas mapas enviados pelas câmaras 

litigantes,  e  menos  ainda  aos  da  Vila  de  Campanha  da  Princesa,  dos  quais  “se  ignorava 

inteiramente o autor”. Tal comentário pode dar a entender que as autoridades metropolitanas 

conheciam o autor do mapa de Sao João del-Rei, e que, embora não se tratasse de um “oficial 

engenheiro”, era uma pessoa de maior credibilidade. É provável que se tratasse do próprio 

ouvidor da comarca do Rio das Mortes, que se empenhara bastante na defesa de São João del-

Rei durante o conflito.

16 Fonseca (2003), capítulo VI, conclusão.
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Passemos agora à análise de um mapa que não foi elaborado em função de conflitos 

territoriais, mas com propósitos mais especificamente fiscais. (Fig. 4) Este documento ainda 

nao mereceu a devida atenção e nem foi incluído nas recentes publicações sobre a cartografia 

histórica mineira : trata-se, na realidade, de um encarte de vinte e poucos centímetros inserido 

num quadro estatístico intitulado Mappa em que se compreende toda a Comarca do Sabara  

denominada do R. das Velhas, Villaz, Fregueziaz e Arrayaez da mesma Comarca com toda  

sua extensão, e enquanto forao orssados os cabedaes dos seus respectivos habitadores com o  

numero daz Pessoaz que os possuem, e tãobem a quota que se lançou da derrama de cada  

Villa, Freguezia e Arrayal (Arquivo Histórico Ultramarino). 

Também neste caso a aparência “ingênua” é enganadora: este pequenino mapa - que 

certamente  merece  um  estudo  mais  detido  do  que  apresentaremos  aqui  -  está  longe  de 

constituir  uma  mera  ornamentação  ou  ilustração  do  quadro  estatístico.  Embora  com 

distorções,  ele  fornece  informações  geográficas  importantes  e  pertinentes  em relação  aos 

dados  econômicos  e  fiscais  do  quadro,  indicando  precisamente  quais  são  os  arraiais  que 

pertencem a cada vila da comarca do Rio das Velhas. Os limites dos territórios municipais 

(termos)  são  assinalados  por  linhas  contínuas,  mas  de  maneira  bastante  esquemática:  o 

importante era demonstrar claramente os arraiais que pertenciam a cada uma das câmaras, 

pois estas eram encarregadas de recolher os impostos dentro dos seus territórios - inclusive a 

derrama, à qual o documento se refere explicitamente. 

O aspecto mais interessante a ser ressaltado talvez seja a ideia de hierarquia urbana e 

de diferentes níveis de urbanização que transparece desta representação: como no primeiro 

mapa de Campanha,  ao invés de indicar  os arraiais  e vilas através  de pequenos símbolos 

pontuais (as tradicionais capelas e igrejinhas, que se adequariam melhor à escala utilizada), o 

autor  procurou  representar  em  perspectiva  os  núcleos  urbanos  na  sua  totalidade  (casas, 

igrejas, praças). Note-se que o ranking das povoações que podemos estabelecer com base no 

próprio  desenho,  em  termos  do número  de  fogos  e  da imponência  das  igrejas  (critérios 

adotados na época para classificar  as povoações17) nem sempre coincide com a hierarquia 

civil e eclesiástica dos núcleos : a Vila de Caeté ostenta uma bela matriz, mas a povoação tem 

pouquíssimos fogos e quase que se confunde com os pequeninos arraiais dos arredores. Ela é, 

por exemplo, bem menos extensa que Paracatu, que naquela época já pedia o título de vila, 

mas que era ainda somente sede de freguesia e de julgado. Isso corrobora as observações do 

viajante Auguste de Saint-Hilaire, que em 1817 notou que em Caeté muitas casas estavam 

vazias  ou arruinadas,  e  que a  igreja  matriz  era  o unico vestígio  de sua antiga  opulência, 

17 Fonseca (2003), capítulo VIII.

9



enquanto que outras  povoações  do termo eram bem mais  prósperos.  Os arraiais  de Santa 

Luzia, Curral del Rei, Rio das Pedras e Morro Grande são, de fato, representados no desenho 

como  mais  ricos  e  populosos  que  a  Vila  de  Caeté.  Constata-se,  ainda,  que  há  uma 

correspondência  entre  o  tratamento  gráfico  dado  à  cada  uma  das  povoações  e  o  poder 

econômico das mesmas, que pode ser estimado comparativamente através dos valores totais 

dos impostos recolhidos nessas localidades, que estão indicados no mapa estatístico.

Os exemplos analisados demonstram cabalmente um fato que é hoje evidente para os 

estudiosos da cartografia histórica, mas que, à guisa de conclusão, merece ser evidenciado. 

Não  se  deve  estabelecer  uma  distinção  radical  entre  representações  consideradas  como 

“científicas” e objetivas, e os mapas que, por não seguirem as normas cartográficas vigentes 

no período em que foram produzidos,  são apressadamente  rotulados como “ingênuos” ou 

“decorativos”. Não existem operações “neutras” na construção cartográfica; seja na escolha 

da escala e do enquadramento,  na inclusão, na omissão ou na simplificação dos dados, na 

seleção e na hierarquização dos sinais e símbolos gráficos, por trás de cada uma destas etapas 

existe sempre um discurso e um contexto, os quais precisam ser identificados e analisados 

com o mesmo cuidado que se dedica ao estudo das características e qualidades geométricas e 

topológicas dos mapas históricos. 
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Imagens e legendas:

Fig. 1: Carta Geográfica do Termo de Villa Rica
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Fig. 2  Detalhe do mapa representando a região limítrofe entre os termos de Vila Rica, 
Mariana e as comarcas do Rio das Mortes e Rio das Velhas, com indicaçao da fazenda de 

Cáudio Manuel da Costa (no centro da mancha circular). Mapa do IEB-USP, publicado em 
Costa (2004).
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Fig. 3 : Novo Mappa Topografico orientado, e geograficamente exposto para o mais  
verdadeiro e exato conhecimento do terreno que formava o Termo da Villa de S. João 

d’elRey antes da criação da de Campanha (...). 
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Fig. 4. Mappa em que se compreende toda a Comarca do Sabara denominada do R. das  
Velhas, Villaz, Fregueziaz e Arrayaez da mesma Comarca com toda sua extensão (..). 
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