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Resumo 

Esta apresentação tem como objeto a análise das diferentes conjunturas e dos 

respectivos movimentos de expansão das fronteiras, de ocupação do território, de 

delimitação de jurisdições e da criação de vilas e cidades na América portuguesa nos 

séculos XVII e XVIII. Propõe-se igualmente a discutir o papel dos magistrados e mais 

especificamente dos ouvidores régios envolvidos nesse processo. Em constante 

movimento, às voltas com correições, residências e devassas, esses oficiais, nomeados 

pelo rei e enviados do centro da monarquia, tornaram-se conhecedores por excelência 

do território americano, assim como das populações sob sua jurisdição.  

Tomando notas, redigindo relatórios, descrevendo caminhos, ensaiando riscos, 

sistematizando informações, ao mesmo tempo que julgavam e impunham a justiça 

régia naqueles longínquos sertões do Estado do Brasil – que será aqui o objeto do 

nosso foco –, tornaram-se grandes protagonistas na fundação de novas vilas, sobretudo 

na primeira metade do século XVIII. 
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