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Resumo:  Na  segunda  metade  do  século  XVIII,  acirrou-se  a  rivalidade  entre  Espanha  e 

Portugal  pela  definição  da  posse  soberana  sobre  os  territórios  limítrofes  das  colônias  da 

América. Com o Tratado de Madrid e a noção de uti possidetis, a instalação de fortificações e 

povoações nas regiões sob litígio passou a ser uma estratégia comum aos dois impérios. A 

reunião de povos indígenas e colonos em vilas,  povoações ou reduções visava atender às 

exigências  dos  reformistas  ilustrados  quanto  à  regularidade  urbana  e  à  centralidade  da 

produção agrícola. As chamadas “cidades de lavradores”, para usar a expressão de Ramón 

Gutiérrez (1997, p.  223),  deviam ser construídas com ruas retilíneas,  fachadas idênticas  e 

unidades reservadas à agricultura. No período considerado, ao passo que os espanhóis não 

conseguiram instalar nenhum forte ou povoação na região das missões de Mojos e Chiquitos, 

como  os  portugueses  estabeleceram  no  vale  do  rio  Guaporé,  uns  e  outros  o  fizeram  na 

fronteira entre a capitania de Mato Grosso e a província do Paraguai. Dessa forma, a situação 

de  disputa  fronteiriça  permite  problematizar  comparativamente  os  modelos  de  povoações 

planejados para atrair os mesmos povos indígenas, que se viam simultaneamente em contato 

com agentes dos dois impérios. O presente trabalho analisa como espanhóis e portugueses 

procuraram, através de povoações regulares, fazer incidir  sobre povos indígenas e colonos 

dispositivos  de  poder  que  os  tornassem integrados  à  soberania  monárquica  e  “úteis”  ao 

serviço  real.  As  fontes  documentais  analisadas  são  planos  de  povoações,  regulamentos  e 

correspondências administrativas.
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1. Regulação urbana, trabalho agrícola e expansão colonial

“Quem não cria as terras”, afirmou o governador de Mato Grosso, D. Antonio Rolim 

de Moura, “se não interessa tanto na sua permanência”.  (Carta à secretaria de Estado, jul. 

1756. In: PAIVA, 1983, v. 3, p. 32.) Espanhóis e portugueses, cuja competição pelas regiões 

interiores da América acentuara-se com a descoberta das minas e as indefinições a respeito 

dos tratados de limites, compartilhavam uma visão semelhante quanto à estratégia que seria 

mais adequada à consolidação dos territórios liminares das colônias. Eram do parecer de que 

não bastava instalar um estabelecimento em posição estratégica, nem chegava o esforço em 

povoá-lo: era preciso que esse povoamento fosse urbano e “regular”, e que os moradores se 

dedicassem às fainas não de qualquer trabalho, mas do agrícola, entendido como portador de 

virtudes  “civilizadoras”.  (SOLANO,  1990,  p.  94-105;  GUTIÉRREZ,  1997,  p.  221-22; 

DOMINGUES, 2000, p. 73, 86-89; ARAÚJO, 2000, p. 99; SILVA, 1995, p. 123.)

A  posse  dos  territórios  era  vista  como  indissociável  da  “civilização”  dos  seus 

moradores, vale dizer, da vida em “polícia”, ordenada segundo as diretrizes que permitissem a 

elevação das forças do Estado. Uma “cidade regulada”, já registrara Bluteau (1712-1728, p. 

575), era uma cidade “governada com boa polícia”. Assim, por exemplo, o governador de 

Mato Grosso, Luiz Pinto de Souza Coutinho, em instrução ao seu sucessor, alertou que era 

comum faltarem mantimentos por descuido dos moradores com suas roças: “para se evitar 

este  risco,  deve  a  polícia  entrar  de  alguma  sorte  nessa  operação”,  isto  é,  “prescrever  a 

quantidade das monções que devem lançar à terra, em proporção ao que devem produzir nos 

anos médios”. (Instrução a Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, Vila Bela, 24 

dez. 1772. In: MENDONÇA, 1985, p. 114.)

Entre  os  portugueses,  a  política  que  regulava  a  criação  de  estabelecimentos 

fronteiriços  fora  definida  nitidamente  no  programa  “civilizatório”  proposto  pela  lei  do 

Diretório dos Índios, estendida a toda a colônia americana em 1758. Está visto que não se 

tratava  de  um programa  direcionado  exclusivamente  aos  índios,  pois,  para  começar,  era 

estimulada a introdução de famílias de não-índios nos aldeamentos (§80), elevados à categoria 

de vilas, assim como a mestiçagem entre uns e outros (§88). Novos descimentos, atração de 

populações  que habitavam nos  domínios  rivais  e  transferência  de colonos  favoreceriam a 

criação de novas povoações em áreas litigiosas.1 Entre as determinações do Diretório,  era 

1 Sobre o projeto pombalino de “civilização” dos sertões da América portuguesa não contemplar somente os 
índios, mas também os brancos,  não raro igualmente aversos à vida urbana e ao trabalho agrícola de feitio 
comercial, vide a análise de Renata Malcher de Araújo (1998, p. 148, 192-93, 284, 287, 294) sobre as vilas de 
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central que essas povoações fossem “regulares”2 e que o trabalho agrícola fosse amplamente 

disseminado,3 sem o que não haveria processo de “civilização”.4

Criada em 1748, a capitania de Mato Grosso era vista pela Coroa como “antemural da 

colônia”, a “chave” para segurar as bacias do Amazonas e do Paraguai e Paraná, portas de 

entrada  para  as  capitanias  centrais.  (AHU,  MT,  cx.  4,  d.  222.  Consulta  do  Conselho 

Ultramarino, 29 jan. 1748.) Para além da própria capital, Vila Bela (1752), já instalada em 

pleno  vale  do  rio  Guaporé,  os  portugueses  procuraram  consolidar  sua  posição  criando 

povoações em pontos estratégicos: no Guaporé, que permitia a ligação fluvial com o Grão-

Pará, instalaram a missão de São José (1754), depois reconstruída como Lugar de Leomil 

(1760); missão de São João (1754), depois povoação de Lamego (1769); Borba-a-Nova, em 

pleno rio Madeira (1755); Balsemão (1765), na cachoeira do Girau; e o forte Nossa Senhora 

da  Conceição  (1758),  depois  Bragança  (1769)  e,  enfim,  forte  Príncipe  da  Beira  (1776), 

contando com aldeamentos indígenas em seu entorno. No vale do rio Paraguai, em apoio ao 

forte Nova Coimbra (1775), que era uma resposta à expansão espanhola rumo ao norte, as 

povoações de Albuquerque e Vila Maria (1778); e, por fim, Casalvasco (1783), em posição 

mais ou menos central entre os dois vales. Nessa rede de povoações da fronteira lusitana, 

eram constantes, de um lado, a preocupação com a simetria do traçado urbano e o estímulo ao 

trabalho agrícola  e à circulação local  das produções; e de outro,  em vez de interdição,  o 

estímulo à coabitação e à mestiçagem entre portugueses e índios. (ARAÚJO, 2000, p. 113-15, 

et passim; DELSON, 1997, p. 81; SILVA, 1995, p. 66-78, 279-80, 273.)

Os espanhóis também estimularam a expansão sobre regiões fronteiriças na segunda 

metade  do  século  XVIII,  buscando  consolidar  posições  através  da  criação  de  presídios, 

reduções  indígenas  e  vilas.  Como no império  português,  buscou-se  a  inserção  dos  povos 

indígenas na sociedade colonial (WEBER, 2005, p. 184); assim, por exemplo, a Real Cédula 

de 20 de fevereiro de 1779 redefiniu a política com os povos indígenas do norte da Nova 

Espanha,  enfatizando  a  persuasão  em  detrimento  da  guerra;  a  atração  pacífica  para 

aldeamentos no entorno de presídios, a convivência e o comércio com espanhóis, em vez da 

separação definida pelas diretrizes anteriores. (WEBER, 1992, p. 227; MOORHEAD, 1975, 

Macapá e Mazagão.
2 A lei determinava que os índios “fabricassem as suas casa à imitação dos Brancos,  fazendo nelas diversos 
repartimentos, onde vivendo as famílias com separação, possam guardar, como racionais, as leis da honestidade, 
e polícia” (§12).
3 O cultivo das terras (§17) como “primeiro e principal objeto dos diretores” (§22). A atenção aos gêneros como 
milho, feijão, arroz, algodão, tabaco, café, cacau, anil e linho cânhamo (§23-25) e à coleta das chamadas “drogas 
do sertão” (§50, 57).
4 Segundo Domingues (2000, p. 68; vide também p. 73, 75), tratava-se de transformar os índios em “um estrato 
camponês ameríndio integrado na economia de mercado como assalariado”.
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p. 245.) Apesar disso, a dicotomia entre vilas de espanhóis e pueblos de índios – conhecida 

como  política  de  “duas  repúblicas”  –  permaneceu  a  orientação  básica  para  a  criação  de 

estabelecimentos nas fronteiras do império até o fim da época colonial. (MÖRNER, 1999, p. 

311-32; SOLANO, 1990, p. 358.)

A diferença entre o modelo espanhol de gestão urbana, baseado na proibição de que 

espanhóis permanecessem nos  pueblos  de índios, e o modelo português, fundamentado na 

coabitação e no estímulo à mestiçagem, produzia uma dessemelhança decisiva nas regiões em 

que as duas colonizações eram confinantes e disputavam a influência sobre os mesmos povos. 

Como noutras regiões de fronteira da América, esse modelo foi projetado para o rio 

Guaporé, mas a resistência popular em passar àquele vale e a interdição à permanência de 

espanhóis nas missões de Mojos, impediram que qualquer povoação de espanhóis fosse ali 

instalada.5 Ao norte do Paraguai, porém, os espanhóis instalaram a bem sucedida Villa Real 

de la Concepción (1773), cuja pujante produção pecuária e, sobretudo, de erva, integrava-a no 

circuito comercial do Rio da Prata. (COONEY, 1998, p. 142.) 

Diferentemente das povoações mistas para onde os portugueses também os tentavam 

atrair,  os  povos  indígenas  do  vale  do  rio  Paraguai  foram  paulatinamente  aliciados  para 

reduções que ficavam rigidamente separadas da vila dos espanhóis. Assim, a demarcação do 

termo da vila de Concepción separava-a da redução de Belén de índios Guaykuru, fundada em 

1760.6 O  princípio  da  separação  podia  chegar  a  fazer  com  que  as  reduções  fossem 

posicionadas  muito  longe  da  expansão  do  povoamento  espanhol,  como  foi  o  caso  da 

fundação, em 1797, da redução de San Juan Nepomuceno (vide figura 1) de índios Guaná, 

transferidos da fronteira com os portugueses para a região dos pueblos de índios Guarani.7

Confrontadas as duas colonizações em disputa pelo mesmo território e pela influência 

sobre  os  mesmos  povos  indígenas,  sobrelevavam-se  a  semelhança  quando  à  política  que 

Francisco de Solano (1990, p. 155) chama de “conquista urbana” e a dessemelhança quanto à 

gestão das populações que coabitariam o mesmo espaço. Unidade e diversidade que não terá 

sido de irrelevante impacto entre as populações indígenas locais.

5 Sobre o fracasso das  duas expedições  enviadas  em 1763 e 1766 pelo vice-reino do Peru para desalojar  a 
capitania de Mato Grosso, que certamente gerou uma imagem muito negativa da região do rio Guaporé entre os 
colonos espanhóis, devido às inúmeras mortes provocadas pelas doenças, um dos poucos estudos que existe é o 
trabalho de Sanz (1963).
6 Sobre a escolha do terreno para a fundação da vila de Concepción, vide: ANA, SH, v. 139, n. 3.  “Acuerdo 
celebrado en la frontera del Norte para la población de Belén: factores tenidos en cuenta por los oficiales para la 
escoja del terreno de la población de Concepción” [1773], f. 9 et seq. Sobre a demarcação do termo da vila: AGI, 
Buenos Aires, 291. “Bando-regulamento para a Vila Real de Concepción, Agustín de Pinedo, 25 jun. 1776”.
7 O plano da redução pode ser visto em: AGI, MP-Buenos Aires, 284. As instruções do governador Lazaro de 
Ribera para a instalação encontram-se em: RAH, CML, 56, 9, 11, 12 set. 1797. Vide ainda: ANA, SNE, 3383, 30 
dez. 1797.
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2. A espacialização da dominação

Fossem quais fossem seus resultados efetivos, o que parece fora de dúvida é que as 

administrações dos impérios ibéricos esperassem que praças centrais, ruas retilíneas, fachadas 

idênticas  e  unidades  reservadas  à  agricultura  interviessem  na  conduta  dos  moradores, 

promovendo sua “civilização”. (DELSON, 1997, p. 50, 53-54, 73; SOLANO, 1990, p. 338-

339.) A expectativa de um curto-circuito entre traçado regular e obediência das populações 

revela uma noção de cidade como discurso do poder: “cidade eloqüente”,  segundo Renata 

Malcher de Araújo (1998, p. 65), “a forma que se pretende falante e persuasiva, que se advoga 

demiúrgica e capaz de civilizar os povos”. “He sem questão de duvida”, escrevia o mestre de 

campo de Cuiabá em instrução ao novo comandante de Albuquerque, “que o Estabelecimento 

deve ser bem regulado; ruas diretas, largas, praça no meio espaçosa, caza de oração, quartéis, 

armazém, e huma estacada, devendo estas obras serem feitas de taipa, por mais permanentes 

para o seu tempo, se cobrirem de telha por cauza dos fogos e melhor sigurança”. (AHU, MT, 

cx. 24, d. 1417. Antonio José Pinto de Figueiredo a José Antonio Pinto de Figueiredo, Cuiabá, 

20 jul. 1783.) (Para o traçado de Albuquerque, vide figura 2, in: GARCIA, 2002, p. 190.)

A  praça  central  permanecia  exercendo  uma  função  decisiva,  ao  demarcar  os 

arruamentos,  abrigar  municipalidade,  igreja,  quartel  e  cadeia  e  simbolizar  a  presença  do 

próprio poder. (SOLANO, 1990, p. 175.) As amplas praças centrais planeavam expressar o 

máximo do poder com o mínimo de visibilidade do próprio poder; na verdade, era como se 

toda a vida emergisse do e permanecesse subordinada ao vazio central das praças, evidência 

de um poder que tanto mais se fazia presente quanto mais invisível – e, portanto, incorporado 

nos sujeitos – se tornasse. (ARAÚJO, 1997, p. 175.) A aplicação generalizada do modelo de 

casas com paredes unidas umas às outras entorno do vazio da praça central atendeu, é certo, 

aos  imperativos  da  redução  de  custos.  (DELSON,  1997,  p.  55.)  Porém,  constituía  uma 

tecnologia de poder atenta ao problema da visibilidade: passava-se de um poder-espeláculo a 

um poder-vigilância. “O poder soberano”, sublinha Foucault (2007, p. 156), “encontra sua 

força no movimento que o exibe,  ao passo que o poder disciplinar  se exerce tornando-se 

invisível e dando a ver aqueles a quem submete”. Assim, não era mera coincidência que os 

traçados de Balsemão (1768), Vila Maria (1784) e Albuquerque (1789), na capitania de Mato 

Grosso, e D. Maria I (1782) e São José de Mossamedes (1801), em Goiás, fossem baseados 

no mesmo princípio de visibilidade, com as portas e janelas das casas umas de frente para as 

outras diante do vazio da praça central.
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Nos  domínios  portugueses,  após  a  descoberta  das  minas,  o  controle  sobre  a 

distribuição  e  o  tamanho  das  sesmarias  tornou-se  mais  exigente:  esperando  atalhar  uma 

hipertrofia do poder local, as leis de 1695 e 1697 reduziram o tamanho das sesmarias até três 

por uma léguas, e a de 1699 ameaçava de expropriação quem não produzisse. (DELSON, 

1997,  p.  12.)  Procurando  interditar  desde  o  começo,  na  fronteira,  os  problemas  que  já 

padeciam nas regiões  centrais,  os  portugueses  pretendiam ver  confirmada a prescrição de 

Pombal sobre a gente do sertão, considerada pelo ministro como “obediente, e fiel a El Rey, 

aos seus governadores, e Mynistros, humilde, amante do socêgo, e da paz”, como asseverou 

em instrução  ao governador  designado para  Mato  Grosso,  Luiz  Pinto  de  Souza.  (BPME, 

CXXX/2-7,  f.  113.  “Instruções q’ o Marquez de Pombal  deu ao Ex.mo Luiz Pinto hindo 

governar o Estado de Matto Grosso” [1767].)

Da mesma forma, os espanhóis atentaram para o problema da formação de uma elite 

com demasiado poder e riqueza, controlando o tamanho das  mercedes de terras, as licenças 

para os colonos realizarem o benefício  da erva,  o número de trabalhadores que poderiam 

empregar.8

Essas limitações não atingiram, porém, o estilo arquitetônico dos solares e, apesar das 

restrições  dos  governadores,  era  freqüente  que  colonos  abandonassem  a  vida  urbana  e 

permanecessem  a  maior  parte  do  ano  nas  chácaras,  situação  comum  não  apenas  em 

Concepción e Curuguaty, mas também no norte da Nova Espanha, em Nueva Vizcaya e no 

Chile.9

O fenômeno da dispersão rural expunha as contradições inerentes à utopia da “cidade 

de lavradores”, partilhada por reformistas espanhóis e portugueses. Cumpre reconhecer que, 

também do lado português, a dispersão de moradores pelo espaço rural era uma preocupação 

dos governadores, que fizeram constar em mapas a posição das roças, fazendas e lavras, com 

se pode observar  pela  “Configuração da Chapada das Minnas do Mato Grosso” (1769)  e 

“Mapa de mediçaõ de oito legoas de terras que se medio a Domingos Francisco de Araújo” 

(1781). (AHU, Cartografia, MT, d. 0858 e GARCIA, 2002, p. 116.) Na Carta Régia sobre os 

chamados  “sítios  volantes”,  de  22  de  julho  de  1766,  os  que  se  achavam dispersos  eram 

referidos como “vadios e facinorozos que vivem como feras, separados da sociedade civil e 

8 Sobre a regulação do reparto das terras, vide: ANA, SNE, v. 3374. “Auto por el cual el Gobernador dispone la 
repartición y entrega de propiedades o solares, chácaras y estancias a los nuevos y antiguos pobladores de la 
Villa Concepción y Costa Arriba” [1792]. Sobre a limitação do número de peões, vide: ANA, SH, v. 155, n. 13. 
“Expediente respecto a los beneficios de yerba” [1791], f. 19. Cf. com os trabalhos de Arrellaga (1985, p. 32) e 
Cooney (1998, p. 136).
9 Sobre o fenômeno da dispersão rural no Paraguai, vide: Gutiérrez (1983, p. 29, 365); para o norte da Nova 
Espanha, Moorhead (1975, p. 228-36) e Weber (1992, p. 320, 323, 222); para Nueva Vizcaya e Chile, Solano 
(1990, p. 145). 
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do commercio Humano”. Essa lei  retomava a Lei de Polícia de 25 de junho de 1760 (in: 

SILVA, 1830, p. 731-37), reforçando a obrigação dos vassalos em abandonar essas paragens e 

escolher “Lugares accomodados para viverem juntos em Povoaçõens Civis que pelo menos 

tenhão de cincoenta fogos para cima”. (AESP, TC, Avisos e Cartas Régias, lata 62, n. 420, 

livro  169,  f.  145.)  A dispersão  rural  favorecia  a  que  as  pessoas  se  escondessem quando 

requisitadas  pelo  Estado  à  prestação  de  algum  tipo  de  serviço,  como  era  o  caso  dos 

recrutamentos, requisições de escravos e “derramas” de mantimentos. (LEONZO, 1979, p. 

33.)

O projeto civilizatório dos reformistas ilustrados, baseado na expectativa de que viver 

em povoações de traçado regular estimularia o trabalho agrícola e produziria vassalos úteis ao 

Estado, esbarrava em formas de resistência como a dispersão rural e a deserção. Assim, o 

mestre de campo de Cuiabá foi surpreendido em 1783 com a deserção dos povoadores que 

seriam enviados  a Albuquerque;  a solução que encontrou  foi  rever  as  listas  e  perdoar  os 

fugidos: “como andavam volantes pelos matos lancei hua ordem q.e se podião arranchar pois 

não pertendia tornar a engajalos”. (APMT, Defesa, 1783, lata a, 615. Antonio José Pinto de 

Figueiredo a Luiz de Albuquerque, Cuiabá, 14 mai. 1783.)

Para remediar o problema das deserções quando dos recrutamentos na província do 

Paraguai, o governador Alós baixou um novo regulamento militar em 1791. Ficava proibido 

ausentar-se das vilas sem licença do próprio governador, e quem quer que se transferisse para 

outro  partido  que  não  aquele  em que  estava  alistado  para  os  exercícios,  era  “tenido  por 

desertor”. (ANA, SH, v. 156, n. 1. “Nuevo reglamento militar para los cuerpos de Infantería y 

Dragones que hacen el servicio en la capital y campaña de la Provincia” [1791].)

Havia, portanto, uma tensão entre o estímulo à vida em moradias urbanas, ao trabalho 

em manufaturas e ao serviço militar, de um lado, e o incentivo às atividades próprias do meio 

rural, inclusive a coleta, que distanciavam do espaço urbano. Essa tensão era agravada pelo 

fato de que dos centros urbanos de poder partiam as ordens de recrutamento, requisição de 

escravos e “derrama” de mantimentos, que prejudicavam precisamente a esfera do trabalho 

agrícola  que a política  reformista  visava estimular.  Daí a  resistência  popular  assumir,  por 

vezes, a estratégia de “desertar para o mato”, ou seja, fugir à vida no espaço urbano, onde 

braços  e  bens  achavam-se  à  disposição  do  poder  central.  Daí  que,  como  lembra  Renata 

Malcher Araújo (1998, p. 294), o projeto civilizatório acabava por abarcar a todos, índios sim, 

mas  também  os  não-índios,  supostamente  civilizados  e  que,  tanto  como  os  tidos  por 

“selvagens”, se esquivavam dos imperativos incontornáveis da defesa militar das fronteiras.
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3. Viver junto e viver separado

Poucos planos de povoações explicitavam tão claramente o programa civilizatório dos 

portugueses quanto a “Planta da Nova Povoação de Cazal Vasco” (GARCIA, 2002, p. 306) 

(vide figura 3), desenhada pelo engenheiro militar Joaquim José Ferreira, que trabalhou em 

sua construção. (IANTT, MR, Decretamentos de Serviços, maço 156, n. 54, Certidão de Luiz 

de Albuquerque, 19 nov. 1789.) A preocupação com a produção agrícola é flagrante, através 

da reserva de vários lotes para o plantio de hortas e pomares, ademais de um interessante 

passeio  público  arborizado.  Como  incentivo  à  manufatura,  olaria  e  fábrica  de  tecidos  de 

algodão,  na  expectativa  de  aproveitar  a  experiência  e  a  técnica  dos  índios  atraídos  dos 

domínios  espanhóis.  Um  curral  para  gado  e  cavalos  revelava  a  posição  estratégica  da 

povoação no circuito de contrabando com as missões de Chiquitos, por onde muita vez já 

passaram comerciantes  de Santa Cruz a conduzir  mulas e outros itens para trocar com os 

portugueses por ouro lavrado, tecidos e louça da Índia. Por fim, essa povoação também se 

destacava por reservar duas quadras de casas para alojar os índios desertores das missões 

espanholas, de modo a não somente habitarem juntamente com luso-brasileiros o espaço da 

vila, mas residirem em posição privilegiada (e não em bairros afastados), diante da mesma 

praça que abrigava as instituições coloniais e o palácio do governador.10

O estímulo a que índios e não-índios vivessem na mesma povoação era claro no texto 

do Diretório, que estipulou que os diretores “darão todo o auxílio e favor possível para a 

ereção de casas competentes às suas pessoas e famílias, e lhes distribuirão aquela porção de 

terra que eles possam cultivar sem prejuízo do direito dos índios” (§80). Não é fácil, porém, 

encontrar as origens desse tipo de política colonial entre os portugueses, radicalmente diversa 

do sistema de “duas repúblicas” vigente do lado espanhol da fronteira e do que a legislação 

portuguesa  anterior,  o  Regimento  das  Missões  (1686),  estabelecia  em seus  artigos  5 e  6. 

Numa carta a Gomes Freire de Andrada, Sebastião José de Carvalho e Melo referia que a 

coabitação e a mestiçagem eram o meio de que “se serviram os Romanos com os Sabinos e 

com as  mais  Nações,  que  depois,  foram incluindo no seu Império:  o  que à  sua imitação 

estabeleceo o Grande Affonso de Albuquerque na primitiva Índia Oriental; e o que os Ingleses 

estão actualmente praticando na América Septentrional com o sucesso de haverem ganhado 

21 graos de costa sobre os Hespanhoes”. (21 set. 1751. In: MENDONÇA, 1985, p. 53.) Não 
10 Por ordem de 18 de maio de 1785, índios que estavam no Forte Príncipe, desertores das missões de Mojos, 
foram enviados para Casalvasco e Vila Maria. (AVB, p. 251.) Sobre o contrabando com espanhóis a partir de 
Casalvasco, vide: AHU, MT, cx. 24, d. 1453. Luiz de Albuquerque a Martinho de Melo e Castro, Vila Bela, 2 
jan. 1785 e AHU, MT, cx. 26, d. 1536. “Reflexoens sobre o Governo e Administração da Capitania de Mato 
Grosso” [ca. 1788].
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parece algo irrelevante esse reconhecimento que o futuro marquês de Pombal fazia de ter-se 

espelhado no modelo de administração colonial da Índia. De um lado, realmente, na conquista 

da Índia,  como refere  Luiz  Felipe  Thomaz (1994,  p.  250,  531),  a  política  de casamentos 

mistos de Afonso de Albuquerque formou a categoria dos “casados”, soldados portugueses 

que desposavam mulheres da terra, peça decisiva na delegação de poderes à elite local e na 

sustentação da rede comercial portuguesa naqueles mares. De outro, era precisamente essa 

experiência de mestiçagem na Índia que faltava aos espanhóis que, embora tenham passado 

assim como os portugueses pelo processo de reconquista, saltaram diretamente à conquista da 

América. (GIBSON, 1978, p. 3-6; SOLANO, 1990, p. 358.)

Entre  os  portugueses,  a  preocupação  com  os  casamentos  mistos  aparecia 

insistentemente  na correspondência  dos governadores  com os  militares  das  fortificações  e 

povoações.  D. Antonio Rolim de Moura elogiava a Companhia de Pedestres da capitania, 

formada sobretudo de mestiços,  e na sua visão era a mestiçagem que favorecia sua maior 

adaptação ao meio natural. (Rolim de Moura ao Rei, 25 dez. 1757. In: PAIVA, 1983, v. 3.) Já 

o  governador  Caetano  Pinto  de  Miranda  Montenegro  ordenava  “o  casamento  de  alguns 

soldados dragões e pedestres com índias, de uma e outra nação [Guaykuru e Guaná], e de 

índios com algumas povoadeiras de Albuquerque”; para o governador, o ideal era não fazer 

“as novas populações só de índios, porém uma boa parte seria composta de famílias pobres, 

laboriosas,  e bem morigeradas,  as quais  transmitiriam os seus costumes aos índios, vindo 

todos com o andar do tempo, a ficar confundidos”. (Caetano Pinto de Miranda Montenegro a 

Ricardo Franco de Almeida Serra, 19 set. 1799. In: MENDONÇA, 1985, p. 240; e do mesmo 

ao mesmo, 5 abr. 1803. RIHGB, v. 7, p. 215-16.) O estímulo aos casamentos interétnicos era 

uma verdadeira política de Estado, tanto assim que, já na época de Luiz Pinto, casamentos, 

nascimentos, idade, gênero e óbitos eram rigorosamente observados nos mapas estatísticos 

das  povoações  de fronteira,  conforme o princípio  da “Aritmética  política”,  expressão que 

aquele governador utilizava fazendo significar idéia muito próxima à estabelecida por Petty, 

isto é, a “arte de raciocinar com algarismos sobre as coisas relacionadas com o Governo”.11 

Entre os espanhóis, a manutenção da segregação espacial  entre índios e não-índios 

prevaleceu nas fronteiras das três províncias que confinavam com a capitania de Mato Grosso. 

Com  a  expulsão  dos  jesuítas,  a  administração  das  missões  de  Mojos  e  Chiquitos  foi 

paulatinamente secularizada. A Real Cédula de 15 de setembro de 1772 instituiu os governos 
11 Os mapas de população se tornaram prática administrativa corrente na segunda metade do século XVIII. Sobre 
as reflexões de Luiz Pinto a respeito da “aritmética política” na capitania de Mato Grosso, vide: AHU, MT, cx. 
15, d. 927. Luiz Pinto a Martinho de Melo e Castro, Vila Bela,  1 mai. 1771. Sobre a noção de “aritmética 
política” de Petty retomada no âmbito da política pombalina do Diretório, vide a tese de Santos (1999, p. 31-33, 
et passim). (A citação é de Charles Davenant, epígono de Petty.)
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militares  e  ordenou  que  fossem  instaladas  povoações  de  espanhóis  na  fronteira  com  os 

portugueses, mas não retirou o poder secular dos curas, nem acabou com a separação entre 

pueblos de  índios  e  vilas  de  espanhóis.  (AGI,  Charcas,  515.  Real  Cédula  contendo  os 

regulamentos temporais para as missões de Mojos e Chiquitos, Santo Ildefonso, 15 set. 1772.) 

Como em nada avançasse a ordem para a construção de povoações de espanhóis no Guaporé, 

a  Real  Cédula de 5 de agosto de 1777 reforçou a determinação,  frisando novamente que 

“hande verificar en terrenos del todo separados de los pertencientes à los pueblos de misiones 

à fin de que pueda promoverse la agricultura, y no se prive a los yndios de los que ahora 

cultivan, o destruran con sus ganados, y también para evitar quejas reciprocas, y mal trato”. 

(AGI,  Charcas,  515.  Real  cédula  nomeando  a  D.  Ygnacio  Flores  governador  militar  da 

província de Mojos, Santo Ildefonso, 5 ago. 1777.)

O  avanço  da  secularização  das  missões  não  foi  acompanhado  pela  expansão  de 

povoadores espanhóis na fronteira com o império português. Em 14 de setembro de 1789, 

“Instrução Superior”  da Audiência  de Charcas aprovou o plano do governador  Lazaro  de 

Ribera, que retirava o poder secular dos padres e instituía comissários militares no controle da 

produção das missões. Devido à presença de comerciantes de Santa Cruz de la Sierra nas 

missões,  onde  compravam  as  produções  dos  índios  a  baixos  preços  para  vender  aos 

portugueses,12 a proibição de não-índios nos  pueblos foi reforçada pela mesma “Instrução”: 

“Que no concientan españoles,  ni otras gentes forasteras em los pueblos, y menos el  que 

comercien  com los Yndios”.  (AGI,  Charcas,  445.  Instrução  Superior  da Audiência  de La 

Plata, 14 set. 1789.)

No  Paraguai,  porém,  a  separação  espacial  enfraqueceu  mais  rapidamente.  Após  a 

expulsão dos jesuítas, espanhóis expandiram suas haciendas sobre terras dos pueblos Guarani, 

ao passo que não poucos índios passavam às cidades  ou à órbita  das  haciendas,  onde se 

empregavam. (SUSNIK, 1980, p. 278, 316-21.) No final do século, o vice-rei Marquês de 

Avilés procurou regular a introdução de espanhóis nas terras dos pueblos, mas suas reformas 

tinham em vista somente os  pueblos  Guarani, não as novas reduções dos chamados “índios 

bárbaros”.13 Essas reduções visavam atrair os índios que habitavam as terras sob litígio com o 

12 Sobre esse contrabando, há poucos estudos; vide os trabalhos de Bastos (1971) e Davidson (1970, p. 38-44, 
193-99,  et passim). O mencionado “Plano” de Lazaro de Ribera, no qual o governador criticava duramente a 
administração dos curas, acusando-os de contrabandistas, pode ser lido em: AGI, Charcas, 623. “Longo informe 
de Lazaro de Ribera, governador da província de Mojos, ao Rei de Espanha, sobre a situação dos  pueblos de 
índios, San Pedro, 22 fev. 1788”.
13 Cf. parecer de Félix de Azara enviado à Junta de Fortificaciones y Defensa de Indias, que discutia o tema da 
liberdade dos índios a partir da Real Cédula de 17 de maio de 1803, que a concedera. AZARA, Félix de. Informe 
sobre el gobierno y libertad de los indios Guaranís y Tapis de la provincia del Paraguay, [Madrid,] 1 jan. 1806. 
In: AZARA, 1847, p. 114.
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império  português,  e  mantinham intacta  a política  de “duas  repúblicas”.  Assim,  o  bando-

regulamento  de  25  de  junho  de  1776,  que  demarcou  os  termos  de  Villa  Real  de  la 

Concepción, delimitou claramente o território dos índios no perímetro da redução de Belén, 

conforme as Leyes de Indias, reservando todo o resto como terras de espanhóis, do rio Jejuí ao 

sul  ao  rio  Aguaray  a  leste  e,  ao  norte,  até  onde  passasse  a  linha  demarcatória  com  os 

portugueses: “toda laq.e exceda de la prevenida ley debe, y corresponde ser perteneciente a la 

población de españoles, sin que el cura de d.ha doctrina pueda apropiar a ella los beneficios y 

minerales  que  vaya  descubriendo  en  lo  sucessibo”.  (AGI,  Buenos  Aires,  291.  Bando-

regulamento para a Vila Real de Concepción, governador Agustín de Pinedo, 25 jun. 1776.)

A demarcação do termo da vila de Concepción se constituiu em um ato simbólico de 

apropriação territorial, consagrado no mapa “Demonstración geográfica de la situación en que 

se hallan los pueblos de Nuestra Señora de la Concepción, de españoles y de Nuestra Señora 

de Belén, de indios guaycurus” (1779). (AHN, Estado, MPD, Mapa 439, Signatura 129.) De 

sua parte, os índios Guaykuru reduzidos em Belén permaneciam circulando por esse território, 

ausentando-se por longos períodos da redução, que restava abandonada, para visitas a outros 

grupos,  caça,  coleta,  incursões  a  haciendas de  espanhóis  e tratos  com portugueses,  o que 

desafiava claramente o ato de apropriação simbólica operado pelo governo espanhol.14

Governadores posteriores preferiram transferir os índios da fronteira para regiões mais 

ao  centro  da  província  do  Paraguai.  Ao  passo  que  os  portugueses  aldeavam  em  Nova 

Coimbra, Albuquerque e Vila Maria os mesmos índios Guaykuru e Guaná que viviam naquele 

entre-lugar, o governador Lazaro de Ribera elaborou um ambicioso projeto para aldear os 

índios Guaná na região do pueblo Guarani de Yuty, numa espécie de península que formam 

os rios Capivari Grande e Capivari Chico. A redução de San Juan Nepomuceno fora projetada 

para  ser  um  pueblo isolado  do  contato  com espanhóis  por  “Pasos  de  entrada  y  salida  o 

Puentes”, como se vê pelo “Plano de los terrenos adjudicados a la nueva reducción y pueblo 

de indios chavaranas de San Juan Nepomuceno” (1799). (AGI, MP-Buenos Aires, 284.) Em 

suas “Instruções” para a regulação do novo pueblo, Ribera refere que “delineara el cuadro que 

há de formar el pueblo con método y regularidad”: a praça central abrigaria capela, prisão, 

casa paroquial e escola;  o terreno dispunha de boas entradas e saídas, águas permanentes, 

terras para a lavra agrícola, montanhas e pastos para a criação de gado. (No “Plano de los 

terrenos”, foram representadas as estâncias de San Lazaro e San Ygnacio.) Para o alojamento, 

de início, galpões coletivos improvisados, mas cobertos de telhas, a fim de evitar incêndios. 

14 Para uma visão geral  da atuação dos Guaykuru na fronteira nortenha do Paraguai,  ainda permanece útil a 
síntese de Susnik (1971).
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Finalmente,  pela mesma instrução o governador proibia veementemente a permanência  de 

brancos, negros e mestiços naquelas paragens. (RAH, CML, 56, 9, 11. Instrução de Lazaro de 

Ribera sobre a redução de San Juan Nepomuceno, 12 set. 1797.)

Como  notou  Magnus  Mörner  (1999,  p.  29),  havia  resistências  entre  os  próprios 

reformadores em romper com o sistema de separação espacial, pois a perspectiva de proteção 

aos índios definida por Las Casas estipulara que a integração expunha os nativos aos maus 

exemplos de espanhóis,  criollos e  castas,  danificando o processo de evangelização.  Nesse 

sentido é que o governador Ribera, ao defender seus projetos de criação de pueblos separados 

e subsidiados, como San Juan Nepomuceno, reivindicava a tradição de defensores dos índios 

contra a proposta de integração do vice-rei de Buenos Aires, que “liberto à muchas familias 

de la comunidad, sin proporcionarles los medios necesários à su susbsistencia y educación”. 

(AGI, Buenos Aires, 322. Ribera ao Principe de la Paz, Assunção, 8 jul. 1803 [citação] e 

Ribera ao Rei, 19 jun. 1801.)

4. A “civilização” pelo trabalho agrícola

Peculiar  aos  projetos  reformistas  de  expansão  colonial  era  a  expectativa  de  que  o 

estímulo ao trabalho agrícola já estivesse dado desde o traçado da povoação. Realmente, não 

era apenas o trabalho agrícola, embora fosse ele o pilar que sustentasse todo o restante, mas 

também a criação de animais e diversas formas de manufatura eram definidas antes mesmo da 

vila existir e possuir moradores. Um modelo paradigmático foi o planejado para a povoação 

de Balsemão (vide  figura 4), onde os moradores teriam diante de si a praça,  presença do 

poder  central  no vazio e na mútua visibilidade  entre  os moradores,  e atrás  de si  os lotes 

demarcados para a produção agrícola, descritos como “quintaes”. (“Plana da nova povoação 

denominada Lugar de Balcemão” [1768]. In: ADONIAS, 1993, p. 88.)

Na  capitania  de  Mato  Grosso,  amplas  áreas  demarcadas  para  cultivos  foram pré-

estabelecidas em todas as povoações sem exceção: São Miguel (“frutos”, cana-de-açúcar), 

Lamego  (horta,  cana-de-açúcar),  Balsemão  (“quintaes”,  com  produção  não  especificada), 

Albuquerque (milho, feijão e arroz; horta e pomar; cana-de-açúcar; algodão; madeira), Vila 

Maria (carne, couro, toucinho) e Casalvasco (algodão, sal, salitre, carne, couro e toucinho). 

Projetado em 1782, o plano da povoação de D. Maria I, construída em Goiás, também definia 

previamente  os  lotes  destinados  à  produção  agrícola,  destacando-se  os  amplos  pomares, 

bananais,  parreirais  e  hortas.  (AHU,  Cartografia,  Goiás,  d.  0875/0876.)  Balsemão, 

Albuquerque  e  D.  Maria  I  contavam  com  paiol  para  a  recolha  dos  frutos.  Passando  às 
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manufaturas,  Casalvasco  e  Lamego  contavam  com  olarias;  Albuquerque,  Lamego  e  São 

Miguel  com  engenhos  de  cana-de-açúcar;  tecelagem  de  algodão  havia  em  Lamego, 

Albuquerque e Casalvasco. Em 1770, o Lugar de Lamego dispunha de 18 teares de algodão e 

duas  olarias;  era  a  povoação  mais  produtiva  e  com mais  oficiais  mecânicos  do  vale  do 

Guaporé. (AHU, MT, cx. 15, d. 927. “Mapa económico”.) Por fim, em Casalvasco e em Vila 

Maria ficaram destacados nos planos os lotes reservados à pecuária e à criação de animais ou 

currais para abrigarem-nos. 

Os  planos  para  a  criação  de  uma  povoação  de  espanhóis  na  fronteira  com  os 

portugueses no vale do rio Guaporé fracassaram completamente. O projeto mais prestigioso 

foi o elaborado em 1782 pelo ex-jesuíta e ex-missionário em Mojos padre Carlos Hirschko, 

que pretendia uma povoação na foz do rio Beni no Mamoré. (AGI, Charcas, 576. “Carlos 

Hirschko ao Conde de Aguilar,  embaixador  de Espanha em Viena,  Viena,  1  mai.  1782.) 

Apesar  do  incontornável  clima  quente,  o  lugar  era  ideal  para  fechar  o  rio  Guaporé  aos 

portugueses  e  abrir  a  comunicação  do  Peru  pelo  Amazonas.  A despeito  das  imprecisões 

geográficas do projeto do padre Hirschko e do mapa que o acompanhava, a Junta de Limites 

aprovou-o  e,  através  da  Real  Cédula  de  6  de  junho  de  1784,  as  autoridades  de  Mojos, 

Chiquitos, Santa Cruz de la Sierra e Audiência de La Plata foram ordenadas a aplicá-lo.15 O 

projeto sublinhava as valiosas riquezas que se poderia produzir e comerciar a partir daquelas 

paragens:  cacau;  café;  vanilla;  cascarilla,  espécie  de quina;  palo santo,  do qual se obtém 

tinturas; jacarandá, que “en Lisboa se vende a pese de oro”, sem contar inúmeros tipos de 

madeiras, “para qualquiera genero de fabricas”. O padre Hirschko não desprezava o valor dos 

“preciosos balsamos, gomas, resinas, como el Berzoe, Capal, Elemi, sangre de Drago, y otros 

â quienes no se dá nombre”.  Produtos que teriam grande procura no Peru, assim como o 

pescado,  “en  abundancia  del  mas  sabroso,  el  qual  seco,  y  remitido  al  Perú,  en  donde  â 

excepción del Charquillo traído de la costa, en toda la serranía de este genero se carece, sería 

un ramo no despreciable del comercio”.  Por fim, destacava a qualidade do algodão, cujas 

variedades iam do branco à cor de canela. (AGI, Charcas, 576. “Carlos Hirschko ao Conde de 

Aguilar, embaixador de Espanha em Viena, Viena, 1 mai. 1782.) Dessa forma, uma vila de 

espanhóis no vale do rio Mamoré permitiria a exploração de produtos tropicais e drogas do 

sertão e abriria novos nichos de comércio com o Peru e mesmo a exportação direta via rio 

Amazonas.  Apesar  da insistência  do poder  central,  não houve qualquer  tentativa  séria  de 
15 O “Mapa del Río Mamoré o Madera, en la América Austral del dominio de la Corona de España”, elaborado 
por Carlos Hirschko em 1782, encontra-se em: AGI, Mapas y Planos, Buenos Aires, 145. O parecer da Junta de 
Limites a respeito do projeto está em: AGI, Charcas, 576. Parecer da Junta de Limites composta por Marquês de 
Valdelírios, D. Antonio Porlier e D. Francisco de Arquedaz, enviado a D. Joseph de Galvez de Madrid, 31 out. 
1783. A Real Cédula de 6 jun. 1784 encontra-se em: AGI, Charcas, 576.
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aplicar o projeto, e à exceção do remanejamento de algumas missões em Mojos e Chiquitos, 

nada foi feito para alterar o estado da fronteira no vale do rio Guaporé. 

No Paraguai, a Villa Real de la Concepción era um núcleo colonial bipartido, com 

centro urbano regulado formado pelos solares e amplo termo de jurisdição, onde os moradores 

recebiam suas chácaras. Cada colono recebia um lote no centro da vila e uma chácara, que 

podia  ser  para  estância  de  criação  de  animais  ou  para  a  lavoura  de  mantimentos.  As 

concessões eram feitas informalmente pelo próprio governador, mas o regulamento de 1792 

estabeleceu a confirmação dos lotes pelas  mercedes reales.16 Para ir aos ervais, era preciso 

licença do governo,  o número de trabalhadores  era limitado a doze pessoas e deviam ser 

pagos oito  tributos  diferentes.  Essa regulação não impediu um crescimento formidável  da 

produção de erva na província, que praticamente quintuplicou entre 1785 e 1799.17

O projeto de ruralização dos índios foi bem sucedido entre certos grupos Guaná, a 

quem o governador Lazaro de Ribera,  em ambicioso plano elaborado em 1797, pretendia 

transferir  da  fronteira  norte  com  os  portugueses  para  a  nova  redução  de  San  Juan 

Nepomuceno. (ANA, SNE, v. 3383. Nomeação de frei Antonio Bogarín cura de San Juan 

Nepomuceno, 30 dez. 1797.) Como se vê pelo plano da redução, o governador do Paraguai 

teve o cuidado de deixar à disposição dos índios duas estâncias de gado; planejava ainda que a 

redução  se  consolidasse  como  produtora  de  tabaco,  o  segundo  produto  mais  importante 

exportado  pela  província:  “Las  plantaciones  ofrecen  grandes  esperanzas,  según  el  estado 

floreciente en que las halle; y me prometo que en el presente año podrá la Reducción vender à 

S. M. algún tabaco del mucho que han sembrado aquellos naturales para su consumo, y les 

debe sobrar”. (AGI, Buenos Aires, 322. Ribera a Avilés, Caazapa, 18 fev. 1801.) Os espaços 

destinados  à  produção  agrícola  eram  aproveitados  pelos  Guaná,  e  um  ministro  da  Real 

Hacienda informava ao governador que já era possível abastecer as fortificações da fronteira, 

pois “[las] legumbres (sin embargo de la distancia en que se halla aquella redución) han sido 

conducidas a esta capital por la suma escases de ellas por ordenes del dicho señor gobernador 

para abastacer a los referidos fuertes”. (AGI, Buenos Aires, 322.  Martin Jose de Aramburo, 

contador, e Juan José Gonzales, tesoureiro, ministros da Real Hacienda, Asunción, 15 jun. 

1801.)

16 ANA, SNE, v.  3374. “Auto por el  cual  el  Gobernador dispone la repartición y entrega de propiedades o 
solares, chácaras y estancias a los nuevos y antiguos pobladores de la Villa Concepción y Costa Arriba” [1792]. 
Ainda sobre a regulação do reparto das terras, vide: Arrellaga (1985, p. 32) e Cooney (1998, p. 136).
17 Sobre a limitação do número de peões, vide: ANA, SH, v. 155, n. 13. “Expediente respecto a los beneficios de 
yerba” [1791], f. 19. Os referidos tributos que incidiam sobre a erva eram: ramo de guerra; alcabala; rerecho de 
tercio; dízimo; estanco sobre a erva enviada a Assunção; imposto sobre embarcações; papel selado da licença de 
benefício; e derecho de exportaciones. Cf. Arrellaga (1985, p. 78-80) e Cooney (1998, p. 143). 
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5. Considerações finais

Durante o processo de expansão colonial às regiões de fronteira da América, espanhóis 

e  portugueses  partilhavam da  mesma  visão  segundo  a  qual  a  consolidação  da  posse  dos 

territórios  que  ambos  disputavam  só  se  alcançaria  mediante  a  instalação  de  povoações 

planejadas segundo um urbanismo regular e o estímulo a que os moradores se lançassem à 

produção agrícola, sem o que índios e não-índios não alcançariam o patamar de “civilização” 

esperado  e  quedaria  em risco  a  própria  soberania  imperial  naquelas  terras.  Assim,  antes 

mesmo  que  certas  povoações  fossem construídas  e  moradores  fossem transferidos,  já  se 

estabelecia  nos  planos  não  apenas  a  localização  dos  lotes  agrícolas,  mas  o que  cada  um 

produziria, se haveria manufaturas, e quais, bem como a relação dessa produção no circuito 

comercial interno. Essa assertiva é válida para povoações e reduções “planejadas do zero” no 

Mato Grosso e no Paraguai. No caso da vila de Concepción, apesar da alteração do plano 

original do governo que a pretendia instalar mais próxima dos domínios portugueses, houve 

uma efetiva regulação urbana, a distribuição de solares e chácaras era feita conforme o que se 

fosse produzir e havia uma estrita regulação da produção de erva.

Administradores de ambos os impérios partilhavam também da idéia de que o traçado 

urbano era  um poderoso  condicionante  da  obediência  dos  vassalos,  sobretudo porque  era 

organizado dentro de esquemas de visibilidade tendentes a produzir a mútua observação e a 

incorporação da sujeição. Daí uma obstinada resistência popular à vida urbana tanto de um 

lado como do outro da fronteira: deserções, sítios volantes e a permanência das famílias nas 

chácaras  do  espaço  rural  eram  as  estratégias  mais  comuns,  motivo  de  preocupação  dos 

governadores.

Em  que  pese  esses  traços  comuns,  os  planos  de  povoações  que  espanhóis  e 

portugueses delinearam para a conquista da região central da América do Sul divergiam num 

ponto decisivo: a gestão dos espaços para moradias de índios e não-índios. Embora certos 

reformistas ilustrados espanhóis insistissem nas vantagens integrativas e mesmo comerciais 

da  coabitação  e  da  mestiçagem,  a  administração  continuou  a  aplicar  o  sistema  de  “duas 

repúblicas”:  os  índios atraídos  na fronteira  eram reduzidos  em  pueblos de  índios,  onde a 

permanência  de  espanhóis  era  proibida,  ao  passo  que  os  espanhóis  tinham  sua  própria 

povoação. Os portugueses, por sua vez, além de estabelecer em lei o estímulo à coabitação e à 

mestiçagem, aplicaram essa política já desde o planejamento das povoações de fronteira, com 

a reserva de lotes para índios, e cobravam resultados constantemente.
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Como  Pombal  percebeu  com  acuidade,  ganhar  territórios  dos  rivais  dependia  do 

sucesso de uma política de coabitação e mestiçagem com os povos indígenas. Os próprios 

espanhóis perceberam isso, mas o Consejo de Indias agiu com mais morosidade em relação 

aos portugueses, pois ao mesmo tempo em que ordenava que na Louisiana fosse copiado o 

modelo  dos  franceses  e  dispunha,  no  norte  da  Nova  Espanha,  que  fossem  instaladas 

povoações mistas e houvesse mestiçagem, mandava ordens contrárias para Mojos e Chiquitos 

e, quanto ao Paraguai, acatou até o início do século XIX a continuidade da política de “duas 

repúblicas”. De sua parte, o consulado pombalino, com o Diretório de 1758, modificou de 

uma  vez  e  para  toda  a  colônia  americana  o  sistema  de  povoações  separadas,  que  estava 

presente no Regimento das Missões de 1686, e passou a cobrar resultados sob a forma de 

vilas mistas em que coabitassem portugueses e índios e casamentos interétnicos. 

Constatada a unidade e a semelhança dos projetos coloniais, baseados no urbanismo 

regular e no trabalho rural, as diferenças de gestão das populações nesses espaços não terá 

sido fator irrelevante aos avanços e recuos dos impérios e aos impactos que incidiam sobre os 

povos indígenas.
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