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1. RESUMO 
A presente proposta de trabalho tem como finalidade estabelecer, uma reflexão 

sobre os conflitos, estratégias envolvendo a demarcação dos limites entre as 

capitanias de São Paulo e Minas Gerais e sua relação com a formação da elite 

política sul mineira, através da análise da documentação administrativa da região sul 

da Capitania de Minas Gerais, no período correspondente ao intervalo entre os anos 

de 1790 a 1820. 

O estabelecimento de limites tanto internos quanto externos e a expansão 

territorial em fins do século XVIII e inicio do século XIX na América portuguesa 

seguiu ritmos diferentes, e Minas Gerais como região estratégica do império se 

inseria nesses movimentos territoriais. 

 
2. INTRODUÇÃO 

A ocupação do sul de Minas, assim como em outras regiões da capitania 

onde o ouro não foi encontrado, ou rapidamente se escasseou, se deu de forma 

mais lenta do que a percebida nas áreas de mineração. A fronteira sul da capitania 

era aberta ao trânsito dos paulistas.  

A região de Campanha do Rio Verde foi descoberta pelos paulistas por volta 

de 17201, tendo pouca divulgação até 1737, quando em 02 de outubro, uma 

expedição militar sob o comando do ouvidor da Vila de São João Del Rei, Cipriano 

José da Rocha, com a incumbência dada pelo governador da Capitania, D. Martinho 

de Mendonça de Pina e Proença, deveria reconhecer a região, desbravar os sítios 

desconhecidos ao longo da bacia dos Rios Verde, Sapucaí e Palmela e tomar posse 

do território em nome do rei.  

Não obstante, o governo da Capitania de São Paulo disputava com a Câmara 

da Vila de São João Del Rei o controle desta parte do território. Os conflitos não 

cessaram rapidamente, fazendo com que o senado da câmara da Vila de São João 

Del Rei necessitasse em 1743 reafirmar o auto de ocupação de posse da região, 

                                                            
1 Cópia manuscrita extraída de documentos do Arquivo da Torre do Tombo, existente no Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. Códice Torre do Tombo, vol. 1, 1736-1737, Capitania de Minas. 
Apud Alfredo VALLADÃO. Campanha da Princesa, vol. 1 (1737-1821), 1942, p. 248. 



devido à presença de um representante do governo paulista no local, reivindicando o 

direito de posse sobre o arraial2. 

No final do século XVIII, os mais influentes moradores do arraial passam a 

reivindicar a criação da Vila da Campanha, pois, consideravam como relevantes 

para este fato o crescimento de sua população, que ultrapassava o número de oito 

mil habitantes, bem como o desenvolvimento econômico da região. 

 

3. OBJETIVOS: 

• Produzir e gerar pesquisas através de consulta as séries documentais do 

acervo do APM Arquivo Público Mineiro  

• Fomentar o desenvolvimento da linhas de pesquisa “História, Poder e Região” 

voltada para o estudo da História Local e Regional  

• Contribuir para um conhecimento mais amplo e crítico da história regional, 

desenvolvendo o autoconhecimento e auto-estima dos alunos envolvidos;  

 

4. METODOLOGIA: 
Os procedimentos metodológicos foram estabelecidos em etapas que vão 

desde o levantamento bibliográfico das temáticas sugeridas, direta ou indiretamente, 

pelo trabalho de pesquisa; até a elaboração de fichas considerando as informações 

catalogadas sobre a documentação consultada no Arquivo Publico Mineiro na Seção 

Colonial - Secretaria de Governo da Capitania em que constam documentos de 

pedidos de concessão de sesmarias, cerca de 40 documentos sobre Campanha da 

Princesa ou Campanha do Rio Verde de cerca de 50 documentos sobre Lavras do 

Funil 

As etapas a serem cumpridas pelo bolsista, sob orientação e 

acompanhamento da coordenadora do projeto, consistem em:  

1) Levantamento e leitura da bibliografia referente aos temas da pesquisa. 

2) Processo de identificação e descrição dos documentos. 

3) Sistematização dos dados descritos e elaboração de fichas.  

4) Analise das informações coletadas através das fichas. 

5) Elaboração de artigo sobre o resultado da pesquisa. 

                                                            
2 Auto de posse do Arraial de Santo Antônio da Campanha do Rio Verde, 1743. Memórias Municipais — 
V. Campanha. Revista do Arquivo Público Mineiro. 1: 457-647, 1896, p. 457-458. 



Todas as etapas executadas pelo bolsista sob a supervisão do coordenador 

têm como objetivo final a elaboração de uma publicação, em formato impresso ou 

digital, com os resultados da pesquisa. 

Durante todo o processo de execução do trabalho, em suas diferentes etapas, 

são feitas reuniões entre o bolsista e a coordenadora para discussão das temáticas 

propostas e para acompanhamento das atividades.  

 

. 5. DESENVOLVIMENTO  

Procuramos, portanto, refletir sobre como a estratégias na demarcação dos limites 

entre Minas e São Paulo em fins do século XVIII e na primeira década do século XIX 

podem representar inflexões no processo de acomodação em relação as 

transformações que antecederam a constituição do Império. 

 Na historiografia brasileira autores como Maria Odila Silva Dias, José Murilo 

de Carvalho, István Jancsó e Miriam Dolhnikoff, entre outros, procuraram elucidar de 

que maneira foi possível manter unido o Brasil do ponto de vista político no contexto 

do fim da colonização. Apesar dos percursos diferentes, sustentam que a história da 

construção do Estado brasileiro na primeira metade do século XIX foi a história da 

tensão entre unidade e autonomia.   

 Muito diferente dos contornos estabelecidos pelos sediciosos de 1789, o que 

se vê nesse momento, da chegada da Corte são as manifestações de obediência e 

fidelidade, expressa nas correspondências de várias câmaras mineiras.   

 A estratégia aparentemente contraditória apontada por Ana Rosa Cloclet da 

Silva “cujo potencial de politização estava fincado nesta invertida forma de negação 

da dependência colonial, expressa não pela tentativa de ruptura com Portugal, mas 

pela afirmação das condições da unidade”  parece funcionar para as elites políticas 

mineiras.  

 A questão central é, portanto, refletir sobre se a estratégia da elite política que 

se forma a partir das mudanças ocorridas na capitania de Minas em fins do século 

XVIII e inicio do século XIX, utiliza o espaço da justiça de modo a construir essa 

afirmação de unidade sugerida por Cloclet, no que tange a delimitação da fronteira 

entre a capitania de Minas e a de São Paulo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



Como a pesquisa teve inicio a pouco mais de 3 meses, não é possível apresentar 

nenhum dado consubstanciado. Ainda estamos na fase de identificação e descrição 

dos documentos.  
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