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...sempre foram estes fidelíssimos e atenuados vassalos de v. 

majestade, rompendo sertões aspérrimos, talando campanhas estéreis, 

sulcando caudalosos rios, tolerando constantemente fomes, sedes, 

calores e frios, tudo a fim de ampliarem os reais domínios de v. 

majestade, servindo de muralha aos castelhanos que ambiciosos os 
pretendem minorar. 

 

Oficias da Câmara de Cuiabá ao Rei, 19-09-1744 

 

Resumo 

 A primeira metade do século XVIII, especificamente o período entre 1718 e 1750, marcou a 

conquista e a consolidação da presença portuguesa no centro da América do Sul, em territórios que 

compõe o atual estado de Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil. Uma série de fatores 

(como o avanço das atividades sertanistas, as estratégias geopolíticas das coroas ibéricas, o recuo do 

expansionismo dos colonos espanhóis de Assunção, e finalmente os descobertos auríferos de 1718), 

permitiram, motivaram e justificaram a migração de sertanistas, mineradores, comerciantes, 

fazendeiros, senhores de engenho, funcionários régios, oficiais mecânicos, agricultores pobres 

livres, clérigos, escravos e etc.  Em nossas pesquisas temos como objeto de estudo a espacialização 

das conquistas portuguesas neste território, analisando uma série de tipologias documentais, entre 
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eles a documentação cartográfica, objetivando construir uma “cartografia da conquista” portuguesa 

no centro da América do Sul. Este pequeno texto é parte deste esforço. 

 

Palavras-chave: conquistas portuguesas; geopolítica portuguesa; história de Mato Grosso colonial. 

 

A epígrafe deste artigo foi extraída de uma correspondência remetida pelos oficiais da 

câmara da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá ao rei em 1744. No trecho supracitado, os 

colonos luso-americanos apropriam-se de enunciados que fundamentaram a estratégia da “geografia 

política” portuguesa em relação à conquista da parte mais central da América do Sul. Anos mais 

tarde no parecer sobre a criação da capitania de Mato Grosso o Conselho Ultramarino apontou que 

“se procure fazer a Colônia no Mato Grosso tão poderosa que contenha os vizinhos em respeito, e 

sirva de ante-mural a todo o interior do Brasil” (CANAVARROS, 2004, p.58).  

Mas na epígrafe há outra questão importante. Os colonos atribuíam estas conquistas aos seus 

feitos e sacrifícios heróicos. A expansão territorial da coroa portuguesa no século XVIII em direção 

ao centro da América do Sul foi construída na memória dos brasileiros, sobretudo a partir do século 

XIX, como obra de “bandeirantes”, tornados heróis por uma historiografia, particularmente paulista. 

No século XX uma contra-memória, alimentada também pela historiografia, transformou estes 

heróis em vilões, opressores, destruidores de culturas indígenas. Por sorte a historiografia nas 

últimas décadas rompeu definitivamente com o voluntarismo e o personalismo, procurando 

entender sem juízos de valor, o processo de formação de ambientes coloniais no centro do 

subcontinente americano. 

Analisamos este processo pelo que ele foi de fato: a desterritorialização de sociedades 

indígenas e a territorialização de ambientes coloniais. No entanto este binômio 

(territorialização/desterritorialização) é insuficiente para entender o processo. Aliás, estas duas 

forças são anteriores à ação, ou seja, ao espacializarem-se ambas se reterritorializam, se recompõem 

no jogo das relações sociais. A utilização em nossa análise do termo espacialização (e os verbos 

derivados) subentende e tenta explicar este processo dialético que se materializa de múltiplas 

formas na terra da conquista. 

A conquista dos territórios que formariam a capitania de Mato Grosso, no centro da América 

do Sul, não pode ser percebida apenas como avanço da colonização portuguesa para o interior da 

América. Diferentemente das conquistas litorâneas empreendidas entre os séculos XVI e XVII, os 

súditos da coroa portuguesa que conquistaram os territórios do vale do rio Cuiabá (e depois 

ampliaram as conquistas para o alto e baixo Paraguai e o vale do Guaporé) invadiram territórios em 

litígio com domínios coloniais espanhóis e territórios de povos ameríndios que mantinham relações 

de comércio, de alianças e de conflito com os exploradores e colonizadores castelhanos desde o 
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século XVI. A presença espanhola no centro da América do Sul e suas relações com os povos 

ameríndios, e destes uns com os outros, tiveram implicações determinantes para a formação de 

ambientes coloniais portugueses nesta região. 

 Em 1703 foi composto por Guilhaume de L‟Isle uma peça cartográfica intitulada 

“L‟Amerique Meridionale”. No detalhe deste mapa (Mapa 1) percebemos muitos territórios não 

conquistados por espanhóis que constam no mapa como parte dos domínios de Castela.  

Se tomarmos esta representação cartográfica como uma imagem fidedigna dos domínios 

espanhóis naquele momento, estaremos sendo no mínimo ingênuos. Apesar dos espanhóis terem 

fundado missões jesuíticas e mantido contato com ameríndios, principalmente nas margens dos rios 

mais caudalosos, estes nunca fundaram ambientes coloniais estáveis na porção norte do que no 

mapa está representado como “Províncias do Rio de la Prata”.  

Assim como as outras tipologias documentais, a documentação cartográfica deve ser 

analisada além do caráter aparentemente descritivo. Mapear e construir representações cartográficas 

são também práticas de apropriação de espaço. Não é, obviamente, por desconhecimento que o 

autor incluiu territórios não conquistados efetivamente pela coroa espanhola nesta representação. A 

“cartografia da conquista” visava legitimar, manter e ampliar territórios, já que o Tratado de 

Tordesilhas não parecia, principalmente após a União Ibérica
1
, ser referência para a legitimação de 

conquistas territoriais. 

 Do lado português (assim como do lado espanhol) o processo de conquista não se devia 

apenas à ação particular dos colonos, mas estava articulada aos interesses geopolíticos da Coroa, 

esta que planejava, intervinha e promovia a conquista de territórios na Bacia do Prata. Em 1676, os 

portugueses fundaram na costa rio-grandense, Laguna e, em 1680, fundaram a Nova Colônia de 

Sacramento.  Sobre a colonização portuguesa no extremo sul da América, na primeira metade do 

século XVIII, Fabrício Prado sintetiza,  

 

A fundação de Sacramento, associada ao avanço dos paulistas para o sul, às tentativas 

frustradas de ocupação de Montevidéu e à fundação do presídio de Jesus Maria José 

(futura vila de Rio Grande), e os avanços na Banda Oriental (fundação do forte São 

Miguel no fim de 1737), constituíram etapas de um avanço contínuo para o sul, que 

partia de duas frentes de colonização: uma desde o Rio de Janeiro, que materializou-se 

na fundação da Colônia, na tentativa de fundar Montevidéu, e na criação de Rio Grande, 

e outra desde São Paulo, representada pela fundação de Laguna e pelo avanço para o sul 

                                                
1 Período entre 1580 e 1640 de dominação espanhola em relação a Portugal e seus domínios. Embora submetidos aos 

espanhóis os portugueses permaneceram com governo próprio no âmbito da União Ibérica. Este período foi marcado 

pela expansão territorial portuguesa na América, desde os territórios ao sul em Rio Grande de São Pedro até as costas 

do extremo norte, além da penetração em territórios além das áreas litorâneas tanto nas capitanias do norte quanto nas 

capitanias do sul. 
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da expedição de João de Magalhães em 1725. Essas duas frentes atendiam a interesses 

complementares da Coroa e dos grupos locais, interessados em terras e acesso aos 

rebanhos motivo principal do avanço desde São Paulo, além do acesso à prata potosina 

(escoada para a América portuguesa pelo comércio) e aos couros (principais atrativos 

para a manutenção da Colônia de Sacramento). As duas frentes articuladas constituíram 

a estratégia luso-americana de avançar sobre as terras do sul durante a primeira metade 

do século XVIII. (Prado, 2002, p. 35-36)  

 

A “frente paulista”, para utilizarmos o mesmo termo de Prado, desde pelo menos 1680, fazia 

suas incursões na região mais central da América do Sul (ROSA, 2006, p. 4), onde cerca de 40 anos 

depois começaria um processo efetivo de colonização nas “minas do Cuiabá”. Enquanto, portanto, 

os colonos paulistas exploravam os rebanhos, aprisionavam ameríndios, também com o objetivo de 

abastecer um mercado interno em expansão, os fluminenses buscavam consolidar um porto 

comercial no extremo Sul da América Portuguesa e desenvolver contrabando com os colonos 

espanhóis, particularmente através de Buenos Aires.  

Bem mais ao norte da Colônia de Sacramento, na parte mais central da América do Sul, 

alguns fatores facilitaram a colonização portuguesa. A Guerra de Sucessão Espanhola, que ocorreu 

entre 1701 e 1714, diminuiu as ações colonizadoras dos castelhanos na América e impediu-lhes de 

por em prática uma estratégia de conquistas dos territórios a leste das suas minas de prata. O 

número de navios que deixaram a Espanha com destino à América é um indício da crise espanhola. 

A “conexão entre a Espanha e suas colônias americanas diminuiu a níveis mínimos: entre 1701 e 

1716, somente zarparam de Sevilha com destino às colônias 106 navios, com a média um pouco 

superior a seis unidades anuais” (Ameghino e Birocco, 1998, p. 34). 

 Outros fatores que permitiram o avanço português e que nos ajudam a entender a relação 

entre as dinâmicas imperiais das coroas ibéricas no centro da América do Sul são apontados por 

Uacury Ribeiro Bastos em “Expansão territorial do Brasil Colônia no Vale do Paraguai (1767-

1801)” (Bastos, 1979). Para Bastos a presença mbayânica na extensa faixa de terras que se estendia 

ao norte até o rio Taquari e ao sul alcançava o rio Mboteteu foi determinante para a colonização 

portuguesa (Bastos, 1979, p. 124-135). Os principais povos Mbaiás citados na documentação da 

primeira metade do século XVIII eram os Guaikurú e os Payaguá
2
. 

As relações que os Mbayá-Guaykurú mantiveram com os espanhóis, com os demais povos 

ameríndios e posteriormente com os portugueses, revelam aspectos singulares da sociedade colonial 

                                                
2 Segundo Maria de Fátima Costa “Os Evuevi- Payaguá eram um povo da família lingüística Mbaiá, também oriunda do 

Chaco. (...) Na chegada dos europeus, já estavam na bacia hidrográfica do Paraguai e se subdividiam em dois grupos 

intertribais, os Siacuá e os Sigaeco, que habitavam a parte sul, e os Serigué, os que ocupavam as terras inundáveis do 

Alto Paraguai” (Costa, 2003, p. 89). 
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engendrada no centro da América do Sul. Os Mbayá-Guaykurú após a conquista da província dos 

Itatins tornaram-se senhores de um vasto território no vale do Paraguai, configurando-se em uma 

conquista ameríndia entre as conquistas ibéricas, subjugando vários povos e aliando-se com outros. 

 

Com o domínio absoluto sobre a região, os Guaykuru renomearam a geografia do país. Nas “terras 

mbaiânica”, por exemplo, os rios Corrientes e Piray passaram a se Apa e Aquidabam; o distrito que 

correspondia Pitun, Piray Itati, passou a ser Agaguizo; o monte de San Fernando ganhou o nome de 

Itapucú-Guazú; o rio Guasarapo tornou-se Guache  (Costa, 1997, p. 37). 

 

A renomeação dos topônimos “evidencia a verdadeira supremacia destes índios sobre os 

territórios ocupados” (Costa, 1997, p. 37). Com a conquista da província dos Itatins, os Mbaya-

Guaicuru tornaram-se detentores de um imenso plantel de gado e de cavalos, fato que foi 

fundamental para que estes pudessem subjugar outros povos ameríndios e também e impor-se aos 

conquistadores espanhóis e portugueses. Segundo Costa, “durante quase dois séculos estes índios 

foram senhores absolutos do território compreendido entre o Apa e o Mbotetey” (Costa, 1997, p. 

38). 

Percebendo a instabilidade das conquistas missionárias, sabendo do avanço de vassalos 

portugueses e temerosos com a evasão da prata das minas andinas, a Coroa espanhola vedou as 

comunicações de Assunção com os territórios fronteiriços às possessões portuguesas, o que obrigou 

os colonos assuncenhos percorrerem um longo e incômodo caminho para que seus produtos 

chegassem a Potosí
3
.  

Na representação cartográfica (Mapa II) fica evidente o quanto a medida da Coroa espanhola 

afetou o comércio de Assunção com as regiões mineradoras do Peru, ao obrigar que os assuncenhos 

transportassem seus produtos via Santa Fé. Além da proibição de comunicações por meio dos 

territórios fronteiriços à América Portuguesa, a província do Paraguai sofreu sucessivas divisões 

políticas e administrativas, 

 

Entre 1680 e 1727 (ou: entre as incursões de Antonio de Campos Bicudo e Pascoal Moreira Cabral e a 

fundação da Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá), a Província del Paraguay tinha passado por 

grandes partilhamentos político-administrativos. Desde pelo menos os anos 1560 fora criada a Santa Cruz 

de la Sierra, que desencadeou nova e corrente governación; logo depois, Moxo (ROSA, 2006 p. 4). 

 

 

A mudança de estratégia dos espanhóis em relação a suas conquistas foi um dos fatores que 

possibilitaram a investida portuguesa no centro da América do Sul. O partilhamento político-

administrativo diminuiu o raio de ação dos assuncenhos, principalmente ao norte.  

                                                
3 Uacury Bastos destacou justamente como outro fator determinante para a colonização portuguesa no centro da 

América do Sul, o “declínio” do “expansionismo assucenho” (Bastos, 1979, p. 59-75). 
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É preciso reiterar, todavia, que a “ausência” espanhola não pode ser definida em termos 

absolutos. O “recuo” espanhol não significou o abandono das pretensões da coroa castelhana em 

garantir a posse dos territórios que de acordo com a linha do Tratado de Tordesilhas pertenceriam 

ao reino de Castela. As missões jesuíticas espanholas ampliavam-se cada vez mais e estavam bem 

próximas aos territórios que se constituíram, ao longo da primeira metade do século XVIII, como 

conquistas portuguesas, inclusive colocando em contato, colonizadores de ambas as coroas, 

 

Os religiosos da Companhia da Província de Paraguai vão de Buenos Aires pelo rio acima (...) pelo rio 

Paraguai acima e pelos braços deste visitam as muitas missões (...); isto viram com seus olhos Pascoal 
Moreira Cabral e outros seus companheiros, primeiros descobridores do ouro de Coxiponé, porque 

estando na barra do rio Botetei, passaram os padres com Bergantim e lhes ofereceram mantimentos que 

necessitavam; (...) (Demonstração..., 1961, p. 206). 

 

O que motivava a invasão por colonos portugueses, principalmente advindos da capitania de 

São Paulo, aos territórios ameríndios no centro da América do Sul, era a reprodução de atividades 

que compunham o que se convencionou denominar de “sertanismo”. O “sertanismo” pode ser 

definido além da simples execução de atividades, como o aprisionamento e venda de ameríndios 

como escravos ou a procura e exploração de metais preciosos. As práticas sertanistas devem ser 

compreendidas articuladas a uma série de relações econômicas e sociais, sendo parte de um 

“sistema”, que, do ponto de vista econômico, possibilitava a mobilização e reprodução de capitais e 

do ponto de vista social provocou uma série de rupturas e reterritorializações. 

O próprio termo “sertanismo” tende a mascarar este caráter eminentemente mercantil e 

moderno destas práticas, encobrindo de rusticidade relações sociais, econômicas e culturais que, 

embora tenham contornos específicos, podem ser pensadas, ampliando a escala, como parte de um 

sistema de relações típicas do processo de acumulação de capital na Época Moderna, assim como, 

guardando as devidas proporções, o tráfico negreiro. 

 

O deslocamento das práticas sertanistas para regiões cada vez mais distantes do litoral 

atlântico ocorria tanto por vias terrestres quanto por vias fluviais. A reprodução destas práticas 

impulsionou o plantio de “roças” nas margens dos rios e caminhos de terra. Não é possível precisar 

quando foram formadas as primeiras espacialidades rurais luso-americanas nestes territórios; o que 

é certo, seguindo os indícios documentais, é que elas garantiram o abastecimento da empresa 

sertanista, e, ao mesmo tempo, funcionaram como fonte de lucros pra os roceiros (Documento 1). 

 Muitas dessas roças, como aponta Jonh Manuel Monteiro, eram formadas com trabalho 

ameríndio, seja submetidos a regimes de trabalho compulsório, muitas vezes encobertos pela 

instituição da “administração”, seja aliados aos colonos, de forma relativamente independente 

(MONTEIRO, 1994, p. 91). O caráter fronteiriço destas relações, entre colonos e povos ameríndios, 

extrapola o campo das indefinidas fronteiras geopolíticas entre territórios portugueses e espanhóis. 
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Estes ameríndios reproduziam práticas sociais que os inseriam na sociedade colonial em relações de 

troca com os colonos, com a produção de excedentes, do mesmo modo em que em seus territórios 

reproduziam práticas locais de longuíssima duração. 

 Ao mesmo tempo em que os ameríndios forneciam aos colonos produtos do seu trabalho, 

recebiam em troca produtos que modificavam a lógica da produção ameríndia, como as ferramentas 

de metal, por exemplo (MONTEIRO, 1994, p. 172). As relações entre ameríndios e colonos não se 

davam apenas pelo “escambo”, mas também na troca de mercadorias por dinheiro. Estas trocas 

ocorriam nos pontos de contato entre as sociedades ameríndias e parcelas da sociedade colonial. A 

repetição das trocas, e a conseqüente regularidade destas, transformavam parte da produção em 

excedente e, por conseguinte, em mercadorias e, concomitantemente, as mercadorias produzidas 

pela sociedade colonial tornavam-se necessidades entre os povos ameríndios. 

 A produção agrícola de ameríndios relativamente autônomos, possibilitando a expansão da 

exploração do trabalho ameríndio de forma compulsória foi apenas uma das características da 

colonização portuguesa que demonstra a diversidade das relações mantidas entre colonos e povos 

ameríndios. Relações que se tornariam ainda mais complexas com o posterior contato com povos 

como os Payagoá, Caiapó e Mbayá-Guaycuru, que mantinham, desde o século XVI, relações com 

os espanhóis.  

 Mesmo considerando que práticas coloniais espacializavam-se nos interiores da América do 

Sul, possibilitando a captura e tráfico de “negros da terra” e a procura e exploração de metais 

preciosos, é somente após a descoberta de significativos veios auríferos nas regiões próximas ao rio 

Cuiabá, que se espacializaram, de forma estável e interligada, ambientes coloniais fixos.  

Antes da exploração aurífera de forma sistemática, já se reproduziam, ainda que de forma 

embrionária, atividades produtivas que visavam o abastecimento. Quando se inicia a exploração de 

forma ordenada nas minas do rio Coxipó-Mirim, em 1718, percebe-se, por meio da documentação, 

que simultaneamente à atividade mineradora, expandem-se atividades agrícolas (SÁ, 1975, p. 11). 

Mesmo que os indícios apontem para formação de ambientes rurais fixos desde pelo menos 1718, 

muitos autores construíram suas análises tendo como pressuposto o caráter improvisado e 

inconstante dos ambientes rurais.  

Estes pressupostos estão ancorados em uma tradição historiográfica que remete, entre outros 

autores, a Sérgio Buarque de Holanda. Este afirmou que “os benefícios mais seguros, embora 

também mais trabalhosos da lavoura, foram logo abandonados pelos do reluzente metal das minas”  

(HOLANDA, 1994, p. 138). O autor chega a dizer que “os primeiros moradores do arraial cuiabano 

tiveram uma existência comparável à dos índios coletores e caçadores, existência que só se concilia 

com um modo de vida andejo e inconstante” (Holanda, 1994, p. 149). Mas esta tradição tem outras 

raízes, das quais destacamos: os “Anais de Mato Grosso” de Henrique Beaurepaire-Rohan, escrito 
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em meados do século XIX. Tendo como base relatos de cronistas e documentos do Conselho 

Ultramarino, este autor afirma que, 

 

Era tal o afã com que os primeiros colonos se entregavam aos trabalhos nas lavras, que nem sequer 

tratavam de prover aos meios de subsistência. A lavoura desprezada e as poucas plantações que haviam 
pereciam já por falta de trato, já pelo rigor das estações. Nem lançaram mão da pesca, sendo aliás tão 

piscoso o rio (BEAUREPAIRE-ROHAN, 2001, p. 149). 

  

Argumento análogo ao do engenheiro militar carioca, Beaurepaire-Rohan, foi o exposto, por 

volta da década de 30 do século XX, por Washington Luís para explicar o não desenvolvimento da 

agricultura,  

 
A agricultura, tarda na retribuição ao trabalho, não se compactua com o desejo febril de enriquecer 

rapidamente; definhava, estiolava-se, e recebia golpe de morte com a descoberta das minas de ouro, que 

excessivamente remuneradora, apesar dos quintos, absorviam a atividade de todos. O ouro era a única 

mercadoria de exportação; tudo o mais era importado do reino. O comércio local era mais que 

insignificante (WASHINGTON LUÍS, 1938, p. 22). 

 

Nos mesmos documentos que estes autores utilizaram encontramos indícios para contrapor 

suas afirmações. Seguindo a crônica de Barbosa de Sá, por exemplo, percebemos que 

concomitantemente aos descobertos, os sertanistas “trataram logo de fabricar casas e lavouras pelas 

margens dos rios Cuiabá e Coxipó; extinguindo uma aldeia de gentio que se achava no lugar 

chamado hoje porto do Borralho” (SÁ, 1975, p. 11). Ocorreram, a partir de então, vários outros 

descobertos, o principal deles, no córrego Prainha, afluente do rio Cuiabá,  

 
No mês de outubro deste ano (1722) fez Miguel Sutil, natural de Sorocaba viagem pra uma roça que tinha 

principiado na borda do Cuiabá. Lugar onde depois foi sítio de Manoel dos Santos Ferreira; chegando 

plantou o seu roçado e mandou dois carijós ao mel (...) (SÁ, 1975, p. 14). 

 

Analisando este trecho da narrativa percebemos indícios da expansão de atividades rurais ao 

longo das margens do rio Cuiabá e a exploração de atividades complementares como a extração de 

mel
4
. Do local onde se formaram as roças, nos descobertos do Coxipó, até o córrego do Prainha 

levava-se por volta de 18 a 20 dias de viagem pelo rio Cuiabá (Documento 2).  

Além do relato de Barbosa de Sá, as cartas de sesmarias também fornecem indícios sobre a 

formação de ambientes rurais nos primeiros anos de conquista portuguesa no centro da América do 

Sul. Em muitas das cartas de sesmarias, concedidas partir de 1726, as autoridades foram  

informadas que os requerentes já ocupavam as terras há alguns anos além de citar vizinhos, não 

requerentes, que também possuíam roças e criações (Documento 3).  

As unidades produtivas multiplicaram-se na região das “minas do Cuiabá”, à beira dos rios 

(principalmente do Cuiabá) abastecendo os arraiais e povoados e um considerável fluxo de pessoas 

atraídas pelos descobertos de ouro e por oportunidades de explorar atividades comerciais e 

                                                
4 Nos documentos percebemos que o mel era ingrediente de vários remédios e bebidas. 
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produtivas (Documento 1, CAMELO, 1961, p. 135-136). Ao norte, “rio Cuiabá acima”, em direção 

à Chapada também percebemos a espacialização de ambientes rurais. 

Muitas unidades produtivas eram descritas como “roças”. Apesar do termo “roças” 

aparentemente fazer referência à agricultura, nestas unidades produtivas desenvolvia-se uma série 

de atividades. Além do plantio, principalmente de milho e de feijão, também havia criações de 

pequenos animais como galinhas, porcos e carneiros, e eventualmente, cabeças de gado; praticando 

ainda a caça, a pesca e outras atividades extrativistas. Esta, inclusive, foi uma das razões por 

optarmos pelo termo “ruralidade”, e não atividades agrícolas ou agropastoris, para caracterizar as 

práticas de reprodução social no meio rural.  

Na margem direita do descobrimento do Prainha começou a ser edificado em 1722 o arraial 

do Senhor Bom Jesus do Cuiabá. A partir de então, percebemos, pela documentação sobre este 

arraial que aos poucos se delineou de forma mais concreta uma efetiva fronteira entre o urbano e o 

rural.   

Além dos interesses dos colonos, também havia, desde 1718, a intenção formal, do Conselho 

Ultramarino, em fundar colônia nas Minas do Cuiabá (ROSA, 1996, p. 65). Ainda segundo Carlos 

Rosa “em fins de 1721 o bispo do Rio nomeou Vigário da Vara (juiz eclesiástico) para Cuiabá. Em 

1723 criou freguesia ou comarca eclesiástica no Cuiabá, sediada na Igreja Bom Jesus, elevada a 

Matriz. Em junho o rei mandou „fundar vila no Cuiabá” (ROSA, 2003, p. 15). 

A ordem real de “fundar vila” só foi cumprida em 1727, com a vinda à Cuiabá, do 

governador da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Meneses. Gervásio Leite Rebelo, 

secretário do governador de São Paulo, construiu um relato sobre a viagem que, juntamente com o 

governador e mais uma comitiva com cerca de 3 000 pessoas, percorreu de São Paulo às “minas do 

Cuiabá”. Outro relato que analisaremos foi escrito por Cabral Camelo que veio a Cuiabá no ano 

seguinte. A partir da análise destes relatos e de outros documentos, percebemos que no caminho 

fluvial as espacialidades rurais que abasteciam as monções ampliavam-se ao longo do tempo. No 

varadouro de Camapuã, Camelo aponta que havia “duas roças povoadas” e acrescenta, 

Esses dois pobres roceiros vivem como em um presídio, com suas armas sempre nas mãos; para irem 
buscar água, não obstante o terem-na por perto, vão sempre com guardas: no roçar, plantar e colher os 

mantimentos levam sempre todas as armas, e enquanto vigiam uns trabalham outros, mas sempre com 

espingardas à mão; e nem com toda esta cautela se livram de que em várias ocasiões lhes tenham os 

Caiapós morto a alguns: colhem contudo bastante milho e feijão, e o vendem muito bem; quando eu fui 

venderam a dezesseis e dezoito oitavas o milho; o feijão a vinte; e as galinhas porcos e cabras, como 

quiseram. A roça de cima tem já canavial e bananal, e está cercada toda de boa estacada (...) (CAMELO, 

1961, p. 134). 

 

A territorialização portuguesa no varadouro de Camapuã significou a desterritorialização dos 

índios Caiapó de parte do seu extenso território, o que fica bastante evidente tanto na documentação 

quanto na cartografia da época. O fato de Camelo fazer referência a “dois pobres roceiros” que 

vivem em Camapuã, não deve nos levar a conclusões precipitadas sobre as características das 
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paisagens rurais do varadouro. As roças de Camapuã contavam com a presença de trabalhadores 

escravos. Não temos uma estimativa do número, mas em 1728 um documento aponta que em 

“Camapuã como no caminho dos Goiazes, nestes poucos anos passados, tem feito os ditos gentios 

(Caiapó) muitos danos e hostilidades, porque só aos roceiros tem morto quarenta escravos” 

(Documento 5). 

Apesar de o documento apontar a morte de “escravos” não sabemos se tratavam-se apenas 

de escravos de origem africana, pois no mesmo documento fica evidente o costume de tomar os 

índios como escravos. Fica claro, por outro lado, a marcante presença de escravos africanos, sendo 

inclusive estes que carregavam em fileira as cargas e empurravam os carros onde se transportavam 

as canoas que eram atravessadas de um lado a outro do varadouro, em um percurso que durava de 

quinze a vinte dias (CAMELO, 1961, p. 134). Além do trabalho escravo, a observação de Camelo 

de se tratarem de “duas roças povoadas” é sinal de que além dos dois “roceiros” e de escravos 

também outras famílias habitavam o varadouro de Camapuã. 

Seguindo o relato de Camelo há evidências de que na medida em que este se aproxima da 

região das “minas do Cuiabá” havia uma maior densidade de ambientes coloniais, o que pode ser 

percebido inclusive pelos elementos narrativos do relato de Camelo. Ao entrar no rio Taquari 

 

(...). Abaixo das itaipavas há duas roças, que se lançaram no ano em que eu passeis aquelas minas; mas 

como até aqui chegam os Caiapós, não foram de muita dura: pelo Taquari abaixo se gastam dez ou onze 

dias, tem vários sangradouros, que formam grandes lagoas no Pantanal. Pantanal chamam os Cuiabanos 

a umas vargens muito dilatadas, que começando no meio do Taquari, vão acabar quase junto ao mesmo 

Rio Cuiabá. Este Rio Taquari até o meio tem alguns matos, o mais tudo são campos; dizem que de uma e 

outra parte há gentios; mas supõe-se que são restos de algumas nações que os sertanistas conquistaram. 

Deste vi só três bugres, que traziam em sua companhia um Sargento-mor Paulista e eram agigantados 
(CAMELO, 1961, p. 135).  

 

O topônimo “Pantanal” merece atenção, pois mostra como em suas narrativas os colonos 

luso-americanos “parecem ignorar a tradição precedente tão imbricada no imaginário ocidental, 

pelas narrativas espanholas e pelas cartas geográficas universais. Nos seus caminhos nomeiam uma 

nova geografia” (COSTA, 1997, p. 171). Esta região descrita por Camelo, reconhecida pelos 

“cuiabanos” como Pantanal, era denominada pelos colonizadores espanhóis do século XVI como 

mar, lagoa ou terra de Xarayes (BASTOS, 1972, p. 25). Chegando ao rio que emprestara seu nome 

à Vila Real, Camelo descreve 

 

Da barra deste rio serão vinte ou vinte dois dias de viagem. Ao quarto ou quinto dia se chega ao Arraial 

Velho, ou registro, que vem a ser uma roça com muito bom bananal: dia e meio acima desta roça está 

outra também povoada, e desta até os Morrinhos, que serão sete ou oito dias de viagem, a outras duas que 

dão bastante milho e feijão; porém, dos Morrinhos até a vila, que são seis ou sete dias, quase todo este rio 

esta cercado de roças e fazendas, como também quatro ou cinco acima da mesma vila, e em todas se 
plantam milho e feijão, em dois meses do ano março e setembro; dão também excelentes mandiocas, de 

que se faz farinha; há nelas muitas e melhores bananas que as destas minas, e as suas bananas são mais 

suaves e de melhor gosto: tem já muitas melancias, e quase todo o ano, só os melões não produzem em 

tanta abundância; as batatas são singulares e não menos o são os fumos para o tabaco e pito (CAMELO, 

1961, p. 138-139). 
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Camelo aponta que as roças eram plantadas duas vezes ao ano, março e setembro, o que era 

possível graças à possibilidade de ocupar grandes áreas para o plantio, pois era necessário um 

conjunto de ambientes com características diferenciadas. Devemos lembrar que nesta época em 

Mato Grosso, assim como em todas as áreas de floresta tropical do mundo, o plantio de muitos 

gêneros era feito por meio de roças coivaradas, que devido à abundância da terra e a pouca 

fertilidade dos solos necessitavam de longos pousios, exceto nas roças de beira rio, onde uma vez 

desmatada a margem, as águas encarregavam-se de renovar anualmente a fertilidade do solo. 

Este plantio em março dava-se justamente à beira dos rios, aproveitando o adubo natural 

deixado pelas águas da vazante. A plantação em setembro, logo nas primeiras chuvas, era feita em 

partes mais altas, para que, quando o milho e o feijão estiverem prontos para serem colhidos, por 

volta de fevereiro, não estejam sob as águas. Portanto, além de estar estrategicamente na rota das 

embarcações a ocupação das beiras dos rios justifica-se pela fertilidade dos solos e pela 

possibilidade de plantio em épocas diferenciadas. 

Além das águas dos rios e dos córregos, também as chuvas eram fundamentais para as 

atividades agrícolas. Em uma agricultura como a praticada neste período a regularidade destes 

ciclos entre cheias e vazantes era fundamental. Uma não continuidade das chuvas a partir de 

setembro obrigaria o replantio das roças (REBELO, 1961, p. 129). 

 Camelo faz referências ao “Arraial Velho, ou registro”. Localizando-o cerca de cinco a seis 

dias de viagem pelo rio Cuiabá, onde também havia o “porto do Borralho”. Era um local importante 

para os sertanistas abastecerem-se para o restante da viagem, mas também era o local do “registro”, 

ou seja, era onde os homens e mulheres que faziam parte das tropas, pagavam tributos sobre os 

valores, pesos e medidas de suas cargas e escravos. Os Morrinhos, provavelmente fazem referência 

de onde atualmente localiza-se a cidade de Barão de Melgaço, no rio Cuiabá abaixo, também era 

outro importante local de abastecimento. 

Camelo diferencia “roças e fazendas”. Apesar de esta diferenciação estar presente tanto na 

documentação oficial quanto nos relatos, muitas vezes é difícil diferenciar e caracterizar as “roças” 

e as “fazendas”. Os termos “roça” e “roceiro” de uma forma geral caracterizam ambientes rurais de 

pequena produção encabeçados por livres pobres. Já vimos, no entanto, que apesar da produção do 

varadouro de Camapuã ser marcadamente escravista, a forma de espacialização e os senhores destes 

escravos são descritos por Camelo como “roças” e “roceiros”. Há outras referências que 

caracterizam o ambiente rural de Camapuã como uma fazenda que pertencente a dois sócios 

(CAMELO, 1961, p. 134). 

Não percebemos o contrário, ou seja, não há referências de fazendas de pequenos produtores 

não escravistas. Apesar destas ponderações acerca dos limites de uma caracterização precisa de 
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roças e fazendas, acreditamos ser válida a percepção de uma e outra como ambientes rurais 

distintos. Diferenciação esta que se constitui em instrumento analítico para a análise das relações 

entre a produção escravista em larga escala e a produção rural dos livres pobres (que poderiam 

eventualmente utilizar o trabalho escravo em uma escala menor). 

Segundo Camelo, os principais produtos agrícolas eram o milho e o feijão, mas além destes, 

mandioca, banana, melancia, batata, melão e fumo. Entre estes podemos destacar o fumo como um 

produto que ao lado da produção de aguardente, que veremos adiante, alargava as potencialidades 

do comércio, já que se tratavam de mercadorias de grande circulação não só na América, mas no 

Império português como um todo. A pesca era uma atividade desenvolvida desde o princípio da 

colonização, reproduzindo práticas portuguesas de longa duração. O peixe, fresco ou salgado, era 

mercadoria no mercado local (CAMELO, 196, p. 139). 

Ao leste da Vila Real, nas espacialidades rurais no rio São Lourenço, as roças invadiam cada 

vez mais as margens dos rios em territórios dos índios Bororo. Ao norte em território Pareci, os 

colonos avançavam em direção à Chapada (atual Chapada dos Guimarães) onde se reproduziram, 

especialmente, lavouras de cana-de-açúcar. Além de invadir os territórios ameríndios para 

reproduzirem atividades rurais, o aprisionamento/venda de índios era uma lucrativa atividade 

econômica. Com a intensificação do processo de colonização esta atividade não perdeu força, pelo 

contrário. Entre as nações ameríndias que sofreram a violenta ação dos colonos, uma das mais 

“caçadas” foram os Pareci. Mas não é o fato destes serem alvos deste tipo de ação que confere aos 

Pareci singularidade entre os demais povos ameríndios. Assim Cabral Camelo relata sobre estes, 

 

E gentio este (Pareci) que não faz mal a ninguém; são fracos e inábeis para a guerra, mas nem por isso 

deixam de ser engenhosos, e de rara habilidade para o mais: as fêmeas são como nossas bastardas, e boas 

para servirem uma casa com limpeza (CAMELO, 1961, p. 137). 

   

 Muito mais do que descrever como estes índios se organizavam socialmente, o relato de 

Camelo permite ver a forma que os colonos valorizavam os Pareci como uma mão-de-obra 

diferenciada dos demais índios. Contudo as imagens construídas sobre os Pareci não são 

homogêneas. O ouvidor de Cuiabá escreve ao rei em 1731 queixando-se das mortes que os Pareci, 

segundo ele, antropófagos, estariam causando aos colonos (Documento 6). No entanto, 

prevaleceram, ao longo do tempo, as referências aos Pareci como “índios pacíficos”
5
. 

 A relação dos colonos com os Pareci não foram pautadas apenas pelas práticas de 

aprisionamento. Os mesmos fatores que motivavam os colonos a invadir os territórios Pareci, 

também serviram de justificativa para as autoridades estabelecerem outras relações com estes 

ameríndios. Em 1732, Rodrigo César de Meneses escreve ao rei sobre os Pareci, 

 

                                                
5 Sobre a relação entre colonos e índios Pareci, e particularmente a construção da imagem de “índios pacíficos” ver 

(CANOVA, 2003). 
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Este habita ao norte da nossa povoação em grande distância, com estabelecimento de aldeias e lavouras 

para se sustentarem (...) é gentio muito pacífico e fácil de se domesticar (...) E por esta razão alguns 

sertanistas os vão buscar e trazem por força, e indústrias de suas aldeias, o que se lhes deve mandar 

proibir sob graves penas (...) se deve esperar que ordene aos religiosos daquele Estado que mandem 

missionários (Documento 1). 

 

Para os planos geopolíticos portugueses, a introdução de ameríndios na sociedade colonial, 

pelo batismo, e da inserção destes nesta sociedade como súditos do rei português era parte do que, 

curiosamente, se convencionou chamar de “política de povoamento”, o que na verdade se constituiu 

em política de colonização, já que a densidade demográfica, se levarmos em conta as sociedades 

indígenas (maioria absoluta da população) diminuiu consideravelmente nas áreas colonizadas. 

São vários os documentos que apontam na direção de tentar coibir que os sertanistas 

continuassem escravizando os Pareci. O juiz ordinário de Cuiabá acusa, em 1732, os sertanistas de 

prender ameríndios Pareci e vendê-los como “cativos” (Documento 5). O Conselho Ultramarino em 

1734 condena o aprisionamento dos Pareci e, seguindo o parecer de Rodrigo César de Meneses, 

recomenda o envio de missionários (Documento 7).  

É possível inferir, analisando estes documentos, que as tentativas de coibir a ação dos 

colonos não tiveram êxito. O fato é que os Pareci foram explorados pelos colonos que praticavam o 

lucrativo “comércio de gentios” assim como incorporaram-se e foram incorporados de outras 

formas à sociedade colonial. O Conselho Ultramarino é informado sobre a presença de ameríndios 

Pareci em São Paulo. E também é notório que os índios Pareci, pelo menos aqueles que habitavam 

“ao norte da Vila Real”, passaram a integrar ambientes coloniais, urbanos e rurais, nestes últimos 

praticando a agricultura e a pesca e salga de peixes (Documento 1, SÁ; 1975, p. 18;  ROSA, 2003, 

p. 23). 

A formação de ambientes rurais no centro da América do Sul, nas primeiras décadas de 

colonização portuguesa, engendrou ambientes rurais diversos, tanto do ponto de vista das paisagens 

rurais quanto da diversidade de agentes sociais que encontraram nestas atividades possibilidades de 

reprodução social e econômica. A expansão das conquistas e a consolidação da posição portuguesa 

iriam cada vez mais inserir esta “ruralidade” no âmbito da América lusitana e do império português 

como um todo, articulando-se, por exemplo, a geografia política da Coroa em relação aos seus 

territórios ultramarinos. 
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