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14h15: Abertura 

JOSÉ VICENTE SERRÃO (CEHC-IUL), Apropriação, construção e representação do território no Brasil 

de Setecentos.  

 

14h45: Sessão I 

Moderador: PEDRO CARDIM (CHAM, FSCH-UNL) 

GRAÇA ALMEIDA BORGES (EUI e CEHC-IUL), As ‘Notícias dos Títulos do Estado do Brasil’: política e 

geografia, diplomacia e cartografia. 

LETÍCIA FERREIRA (PPGH-UFF e FSCH-UNL), Distantes, mas nem tanto. Representação régia 

e fiscalidade nas partes do Império Português (1661-1720). 

MIGUEL DANTAS DA CRUZ (CEHC-IUL), O peso da guerra: dinâmicas políticas e sociais da 

militarização do território no sul do Brasil (segunda metade de Setecentos). 

ANA LEITÃO (CL-UL), A presença ameríndia nas missões religiosas e nas vilas pombalinas do 

Nordeste. 

15h45: Debate 

16h45: Coffee-break 

 

17h15: Sessão II 

Moderador: MAFALDA SOARES DA CUNHA (CIDEHUS, UÉ) 

JOSÉ EUDES GOMES (ICS/UL), MÁRIO MARTINS VIANA JÚNIOR (UC e LEGH/UFSC), Doações de 

sesmarias nos sertões da pecuária (América portuguesa, sécs. XVII-XVIII). 

MARIA SARITA MOTA (NHR-UFF, NPR-UFRRJ e CEHC-IUL), Terra e conflito: a jurisdicionalização da 

propriedade na América portuguesa. 

SIMÉIA DE NAZARÉ LOPES (PPGH-UFRJ), Economia e mercado interno como factores de integração 

do território: as rotas comerciais do Grão Pará (fins do XVIII, inícios do XIX). 

EUGÉNIA RODRIGUES (IICT), Do Brasil para o Índico: a atlantização da política de terras em 

Moçambique no final do período moderno.  

18h15: Debate 

 

19h15: Encerramento 
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RESUMOS 
 
 

 
 
José Vicente Serrão             
(CEHC-IUL) 
 
Apropriação, construção e representação do território no Brasil de Setecentos. 
 
O território, muito mais do que um espaço físico ou material, é um espaço construído 
(politicamente, socialmente, economicamente, militarmente, fiscalmente, ideologicamente). E 
se o território é o resultado de um processo de apropriação do espaço, ele é também o 
resultado de um processo de representação (como nós o vemos, como o mostramos, como os 
outros o vêem), representação que pode ser feita por mapas, por descrições, por tratados, por 
títulos de propriedade, por discursos. O que aqui se trata, portanto, é desse processo 
complexo de construção do território brasileiro no século XVIII, feito de apropriações e de 
representações. Consumada decisivamente a deslocação dos interesses ultramarinos 
portugueses do Índico para o Atlântico, e emergindo o Brasil como a peça nuclear do Império, 
os portugueses tiveram então que enfrentar o desafio de entender, ocupar, organizar, 
delimitar e defender um território com uma vastidão imensa. Compreenderam também que a 
preservação e valorização do Brasil impunham um novo paradigma ao império, doravante 
assente na territorialização. A terra e o território tornam-se assim elementos centrais do 
processo de colonização, entendida a palavra tanto no sentido das dinâmicas políticas 
concebidas pelas autoridades de Lisboa, como no sentido das dinâmicas de crescimento 
intrínsecas à própria colónia. 

 
Professor Associado do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, investigador e coordenador do Grupo de 
Investigação Tempos Modernos do CEHC-IUL. Investigador Responsável dos projectos Terras Lusas: Territorialidade 

e Conflito no Império Português de Setecentos (FCT-CAPES) e Terras Além dos Mares: Direitos de Propriedade no 

Império Português Moderno (PTDC/HIS-HIS/113654/2009). 

 
 

Graça Almeida Borges            
(EUI e CEHC-IUL) 
 
As ‘Notícias dos Títulos do Estado do Brasil’: política e geografia, diplomacia e 
cartografia. 
 
O século XVIII foi um momento crucial para a formação e consolidação territorial do Brasil, 
fruto de um conjunto de dinâmicas políticas, económicas e sociais. Assumida a reorientação do 
império português para o Atlântico, a atenção da coroa canalizou-se de forma decisiva para os 
seus domínios americanos e para os desafios inerentes a um espaço em galopante ascensão. 
Parte destes desafios estava intimamente ligada a questões territoriais e, ao longo de todo o 
século, expandir, consolidar e delimitar as fronteiras da América portuguesa tornaram-se 
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objectivos centrais da política metropolitana para o império – uma política que se serviu da 
diplomacia e da cartografia para afirmar a soberania portuguesa sobre o Brasil. Este estudo 
foca-se num manuscrito de Francisco de Seixas, intitulado Notícias dos Títulos do Estado do 
Brasil, escrito no rescaldo do conjunto de tratados – Utrecht, Cambrai, Madrid, Pardo e Paris – 
que foram configurando o território brasileiro ao longo de Setecentos, e procura contextualizá-
lo na problemática da demarcação de fronteiras da América portuguesa. Apesar de se saber 
pouco sobre o seu autor, este texto reflecte a importância do conhecimento histórico e 
geográfico para a política empreendida por Portugal no seu império, e revela como esta 
política foi apoiada pela construção de um discurso cuidadosamente fundamentado e 
orientado para a defesa da soberania portuguesa sobre a América meridional. 

 
Doutoranda no Instituto Universitário Europeu (Florença, Itália), onde se encontra a desenvolver o projecto “A 

União Ibérica, o Golfo Pérsico e o império ultramarino português, 1600-1625: uma história de interacções globais”. 
Mestre em História Moderna e Contemporânea, especialidade Relações Internacionais, pelo ISCTE-IUL. Membro do 
Centro de Estudos de História Contemporânea do ISCTE-IUL. 

 
 

Letícia dos Santos Ferreira          
(UFF/UNL) 
 
Distantes, mas nem tanto. Representação régia e fiscalidade nas partes do Império 
Português (1661-1720). 
 
A comunicação buscará apresentar os resultados parciais da pesquisa em desenvolvimento no 
ambito do doutoramento acerca do donativo cobrado para o pagamento do dote de Catarina 
de Bragança e para a paz com a Holanda, entre os anos de 1661 e 1720. Neste sentido, 
observaremos, em uma escala micro, as negociações e os conflitos desencadeados a partir do 
estabelecimento da cobrança do referido subsídio em alguns dos territórios do Império 
Português, a saber: Bahia, Rio de Janeiro, Lisboa e Porto. Temos por objetivo dimensionar a 
relação entre os vassalos del rei e a figura régia em diferentes partes da Monarquia recém 
restaurada. Além de tudo o mais, temos por preocupação verificar se o exercício da fiscalidade 
era um ato de soberania da parte da Coroa em relação aos seus súbditos nos diferentes 
domínios ultramarinos. Por outro lado, subordinando territórios distintos a uma mesma lógica 
fiscal e a um mesmo centro político, a fiscalidade atuava também como um instrumento de 
organização e de integração do território. Este trabalho privilegia as fontes produzidas pelos 
oficiais camarários, cartas e atas, assim como, a documentação gerada pelo Conselho 
Ultramarino e pelo Conselho da Fazenda. Também são importantes os livros de cortes nos 
quais encontramos o registro de alguns dos debates, sobretudo acerca das materias fiscais. 

 
Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, Bolsista CNPQ. 
Pesquisadora visitante na Universidade Nova de Lisboa – Centro de História do Além Mar com financiamento da 
CAPES. 
 
 

Miguel Dantas da Cruz           
(CEHC-IUL) 
 
O peso da guerra: dinâmicas políticas e sociais da militarização do território no sul do 
Brasil (segunda metade de Setecentos) 
 
Este estudo debruça-se sobre alguns impactos político-sociais decorrentes da militarização dos 
territórios meridionais do Brasil, na segunda metade de Setecentos, seguindo com particular 
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atenção as transformações geradas ao nível da arrumação dos poderes locais. O processo aqui 
definido como militarização do território remete sobretudo para as inevitáveis tentativas de 
subordinação das populações quer a modalidades de recrutamento mais eficientes, quer a um 
quadro militar mais disciplinador, sempre de forma a enfrentar conjunturas marcadas pela 
guerra. Nesse sentido, o processo de enquadramento militar de populações constituiu uma 
outra forma de abordar o território, a que estiveram naturalmente associadas dinâmicas de 
conflito. Em concreto, esta comunicação tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, pretende 
avaliar de que forma a militarização de certos territórios (enquanto forma de submissão e de 
controle de populações) condicionou a dinâmica política das sociedades locais do Brasil. Trata-
se de compreender em que medida o recrutamento de populações perturbou equilíbrios 
políticos pré-existentes, muito especialmente no que dizia respeito à interação das ordenanças 
com os auxiliares. Em segundo lugar, pretende ponderar e discutir a forma como a 
arregimentação dos territórios terá promovido a valorização de trajetórias individuais, 
transformando-se até num fator de reconfiguração das hierarquias locais. 

 
Doutorando do Programa Inter-Universitário de Doutoramento em História. Mestre em História, Defesa e Relações 
Internacionais (ISCTE- IUL e Academia Militar) e membro do Centro de Estudos de História Contemporânea (CEHC-
IUL). 
 

Ana Leitão              
(CL-UL) 
 
A presença ameríndia nas missões religiosas e nas vilas pombalinas do Nordeste 
 
Partindo, essencialmente, da documentação patente no Arquivo Histórico Ultramarino, no 
Arquivo Romano da Companhia de Jesus e no Arquivo Geral da Universidade de Coimbra, 
propomos uma reflexão sobre as deambulações dos grupos étnicos ameríndios mais 
expressivos nas capitanias de Pernambuco, Paraíba, Rio grande do Norte e Ceará entre os 
séculos XVII e XVIII, bem como sobre as experiências missionárias que procuraram sedentarizar 
estes grupos seminómadas, com particular destaque para as missões e aldeias da Companhia 
de Jesus. Constitui ainda nosso objetivo demonstrar como se operou, naquele governo, a 
aplicação do Diretório na sua versão adaptada de 1759, cuja escolha recaiu, precisamente, nas 
últimas sete aldeias jesuítas adstritas ao Real Colégio de Olinda elevadas à condição de vilas 
indígenas, mediante a expulsão daqueles missionários. 

 
Investigadora de pós-doutoramento em História de Portugal no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, no 
Projeto “P.S. – Post Scriptum, arquivo digital da escrita quotidiana em Portugal e Espanha na época moderna”. 
Doutora em História, na especialidade de História e Cultura do Brasil pela FLUL e membro do Grupo de Pesquisa 
Cultura e Educação na América Portuguesa - Faculdade de Educação, UFMG (Belo Horizonte). 

 
 
José Eudes Gomes  e  Mário Martins Viana Júnior       
(ICS/UL) /  (UC e LEGH/UFSC)  
 
Doações de sesmarias nos sertões da pecuária (América portuguesa, sécs. XVII-XVIII) 
 
A comunicação objectiva traçar um quadro geral do processo de conquista e apropriação 
colonial das terras situadas nas capitanias do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, tomando 
como fonte privilegiada de investigação o conjunto dos pedidos e cartas de doação de 
sesmarias em tais capitanias. O carácter padronizado desse tipo de documento nos permitiu 
mapear estatisticamente aspectos relevantes como: a cronologia das doações, a sua 
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localização, o carácter individual ou colectivo dos requerimentos, o sexo dos requerentes, o 
número de doações obtidas por cada peticionário ou por membros de uma mesma família, as 
motivações apresentadas pelos solicitantes para justificar a doação, a dimensão das datas e a 
obtenção ou não de carta de confirmação. Após uma breve apresentação da síntese das 
informações recolhidas, se procederá a uma análise comparativa do processo de doação de 
sesmarias nas capitanias estudadas. 

 
Doutorando em História pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bolseiro da Capes/Brasil. 
Investigação associada ao projecto A Comunicação Política na Monarquia Pluricontinental Portuguesa: reino, 

Atlântico e Brasil (1580-1808). 
Doutorando em História e pesquisador do Laboratório de Estudos de Género e História da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Bolseiro da Capes/Brasil. Realiza actualmente estágio de doutoramento na Universidade de 
Coimbra. 
 
 
 

Maria Sarita Mota             
(NHR-UFF, NPR-UFRRJ, CEHC-IUL) 
 
Terra e conflitos: a jurisdicionalização da propriedade na América portuguesa 
 
A conjuntura finissecular de setecentos é bastante propícia para se analisar as noções de 
soberania e de jurisdição como direitos característicos do Estado Moderno. Nomeadamente 
no que diz respeito à jurisdição do território e ao contexto de transição de uma sociedade de 
Antigo Regime a uma sociedade liberal. Trata-se de um período no qual as teorizações sobre a 
questão da territorialidade podem ser repensadas à luz de conflitos de jurisdições externos 
(soberania) e internos (institucionais). Portanto, esta comunicação apresenta alguns conflitos 
de jurisdição territorial sobre a propriedade nas fronteiras do império português. Propõe uma 
interpretação das cartas de sesmarias como lei agrária específica sobre o espaço colonial ao 
fundar-se em vínculo jurídico de ordem territorial e como base de garantia da propriedade 
privada da terra. Ao analisar os pedidos de sesmarias nas Capitanias da Bahia e do Rio de 
Janeiro, visualizam-se os modos de regulação pelos quais a Coroa controlava os processos 
sociais de privatização dos direitos de propriedade. Deste modo, recupera-se o movimento 
histórico articulado pelos diversos atores sociais e suas estratégias que levaram à constituição 
do individualismo agrário na América portuguesa. 

 
Investigadora do Centro de Estudos de História Contemporânea do Instituto Universitário de Lisboa (CEHC-IUL). 
Bolseira de pós-doutoramento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Doutora em Ciências Sociais em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ). 
Membro do Núcleo de História Rural da Universidade Federal Fluminense e do Núcleo de Pesquisas em Ruralidades 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 
 
Siméia de Nazaré Lopes           
(PPGH-UFRJ) 
 
Economia e mercado interno como fatores de integração do território: as rotas 
comerciais do Grão Pará (fins do XVIII, inícios do XIX) 
 
Desde a segunda metade do século XVIII, o interesse político de articular as capitanias do oeste 
do Estado do Brasil (Mato Grosso e Goiás) ao Estado do Grão-Pará se associava a medidas 
econômicas. A proteção das fronteiras portuguesas limítrofes com os domínios castelhanos e 
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franceses seria garantida, entre outras coisas, pela abertura de rotas comerciais, as quais 
permitiriam o estreitamento das distâncias existentes entre as vilas fronteiriças e a cidade de 
Belém. Através das rotas fluviais, a integração comercial dessa região contactava sujeitos e 
estruturava circuitos mercantis, onde o ponto de convergência era a praça de Belém (na 
capitania do Pará). A proposta dessa comunicação é analisar como se organizaram esses 
circuitos mercantis, bem como analisar a configuração de uma comunidade mercantil e a 
articulação com outros sujeitos para além da praça comercial de Belém. O contexto escolhido 
para essa análise é o do final do século XVIII e início do XIX. A base documental utilizada nesse 
estudo consiste principalmente em procurações e escrituras de sociedades do Cartório 
Perdigão (Arquivo Público do Estado do Pará), ofícios e passaportes do Arquivo Histórico 
Ultramarino (Projeto Resgate) e as balanças de comércio e registro de entrada e saída de 
mercadorias do Fundo Alfândega de Lisboa (Arquivo Nacional da Torre do Tombo). 

 
Professora efetiva do Curso de História da Universidade Federal do Amapá. Aluna de doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em História Social, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o projeto “As rotas do comércio 
no Grão-Pará: Negociantes e relações mercantis (c. 1790 a c. 1830)”. Bolsista PDSE/CAPES. Mestre em Planejamento 
do Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do Pará. 

 
 
Eugénia Rodrigues           
(IICT) 
 
Do Brasil para o Índico: a atlantização da política de terras em Moçambique no final 
do período moderno. 
 
Esta comunicação procura analisar o modo como a transferência da jurisdição sobre os 
territórios do império português do Conselho Ultramarino para a Mesa do Desembargo do 
Paço, estabelecida no Rio de Janeiro em 1808, implicou um reforço da atlantização da 
capitania de Moçambique, que afectou o processo de concessão de terras. As terras desta 
capitania, os prazos ou terras da Coroa, eram regulamentadas por um regime jurídico híbrido, 
que combinava as normas enfitêuticas com as que obrigavam a doação de bens da Coroa, tal 
como noutros espaços do Estado da Índia. A partir da autonomia de Moçambique face à 
administração de Goa, em 1752, iniciou-se um percurso de progressiva aproximação às 
sesmarias do Brasil. Esse processo de atlantização afectou o entendimento acerca da natureza 
dos prazos de Moçambique, nomeadamente do vale do Zambeze, onde se localizava a maior 
parte das Terras da Coroa. Nas últimas décadas do Setecentos e nas primeiras da centúria 
seguinte, essas terras foram encaradas ora como prazos, como tinham sido até então, ora 
como sesmarias, na sequência dos novos contextos legislativos e discursivos. Essa 
ambivalência potenciou o conflito no acesso às terras, que se tornou mais visível durante o 
período de estada da Coroa portuguesa no Rio de Janeiro. 

 
Doutora em História pela Universidade Nova de Lisboa. Investigadora do Instituto de Investigação Científica 
Tropical. Investigadora dos projectos Terras Lusas: Territorialidade e Conflito no Império Português de Setecentos 
(FCT-CAPES) e Terras Além dos Mares: Direitos de Propriedade no Império Português Moderno (PTDC/HIS-
HIS/113654/2009) e responsável pelo projecto Tratado Médico sobre o Clima e Enfermidades de Moçambique 
(HC/0121/2009). 


