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The Conquest of the hinterland of Tibagi in the accounts of Francisco Tosi Colombina  
 

In the early years of the second half of the 18
th
 century, the hinterland of Tibagi was seen as a 

known, but little explored, territory of the capitania (district) of São Paulo. In a period when the 

crowns of Portugal and Spain were disputing the boundaries of their territories in America, 

when the Jesuits no longer represented a strong arm for the conquest of the hinterlands, and 

when interest in mineral wealth was rising in the Portuguese territory, Francisco Tosi 

Colombina, a military engineer and cartographer, who had already taken part in expeditions to 

Cuiabá and Goiás, gathered several political, economic and social arguments to present D.José I 

with his plan to conquer the hinterland of Tibagi in 1752. For Francisco Tosi Colombina, the 

conquest of the hinterland of Tibagi was imperative for the Portuguese Crown because of the 

possible advantages of obtaining from the Spanish in America the need for setting boundaries, 

creating roads for trade within the Portuguese territory, and reducing the number of Indians 

disseminated in the hinterland. Since the accounts can be seen to describe spatial operations, ie, 

tools that build and shape spaces, the purpose of this analysis is to discuss the ways and 

characteristics given to the hinterland of Tibagi by Francisco Tosi Colombina in his occupation 

and expansion of Portuguese territory in America plan from the second half of the 18
th
 century. 

 

 

A Conquista do sertão de Tibagi nos relatos de Francisco Tosi Colombina 
 

Nos primeiros anos da segunda metade do século XVIII, o sertão de Tibagi figurava como um 

território conhecido, mas pouco explorado da Capitania de São Paulo. Em um contexto em que 

as Coroas de Portugal e Espanha disputavam as fronteiras de seus domínios na América, em que 

os jesuítas já não mais representavam um braço forte para a conquista dos sertões e quando o 

interesse pelas riquezas minerais em território português era crescente, Francisco Tosi 

Colombina, um engenheiro militar e cartógrafo, que já havia participado de expedições a Cuiabá 

e Goiás, uma série de argumentos políticos, econômicos e sociais para apresentar a D. José I seu 

plano de conquista do sertão de Tibagi, em 1752. Para Francisco Tosi Colombina, a conquista 

do sertão de Tibagi era premente em função de aspectos essenciais à Coroa Portuguesa, como as 

vantagens possíveis de se obter sobre os espanhóis, na América, a necessidade de fixação das 

fronteiras, a criação de vias para o comércio dentro do território português, além da 

possibilidade de redução dos indígenas dispersos pelo sertão. Considerando que os relatos 

podem ser entendidos como um cenário de operações espacializantes, ou seja, como 

instrumentos que constroem e modelam os espaços, o intuito desta reflexão é discutir as formas 

e características atribuídas ao sertão de Tibagi, por Francisco Tosi Colombina em seu plano de 

ocupação e expansão do território português na América, na segunda metade do século XVIII. 

 


