
MARIA APARECIDA DANIEL DA SILVA

TERRA “SEM LEI, NEM REI”:
Goiás (1822-1850)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Goiânia
2000



MARIA APARECIDA DANIEL DA SILVA

TERRA “SEM LEI, NEM REI”
Goiás (1822-1850) 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em História das Sociedades Agrárias 
como um dos requisitos para obtenção do Grau de 
Mestre, sob a orientação do Prof. Dr. ÉLIO GARCIA 
DUARTE
Área de concentração: Terra e Trabalho.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

GOIÂNIA
2000



TERRA “SEM LEI, NEM REI”
GOIÁS (1822-1850)

MARIA APARECIDA DANIEL DA SILVA

Dissertação defendida e aprovada em ___ de ___________ de 2000, pela Banca 

Examinadora constituída pelos professores:

___________________________
Élio Garcia Duarte (orientador)
Doutor em História – UFG 

_________________________
Zilda Márcia Gricoli Iokoi
Doutora em História – USP 

_________________________
Noé Freire Sandes
Doutor em História – UFG 



A minha querida mãe,
Rainha e Padroeira do Brasil
Nossa Senhora Aparecida!



O lugar do dinheiro é um céu, um alto lugar onde os santos mudam de 
nome quando vem a ter de ser, mas o latifúndio não.
Madre de tetas grossas, para grandes e ávidas bocas, matriz, terra 
dividida do maior para o grande, ou mais de gosto ajuntada do grande 
para o maior, por compra dizemos ou aliança, ou de roubo esperto, ou 
crime estreme, herança dos avós e meu bom pai, em glória estejam. 
Levou séculos para chegar a isto, quem duvidará de que assim vai ficar 
até a consumação dos séculos?
E esta outra gente quem é, solta e miúda, que veio com a terra, embora 
não registrada na escritura, almas mortas, ou ainda vivas? A sabedoria 
de Deus, amados filhos, é infinita: aí está a terra e quem a há-de 
trabalhar, crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-me diz o 
latifúndio. Mas tudo isso pode ser contado doutra maneira.

José Saramago.



Agradecimentos

Toda conquista é também resultado da bondade e do incentivo das pessoas que 

nos cercam. Meus sinceros e profundos agradecimentos a todos que colaboraram e me 

trouxeram luz durante a trajetória deste trabalho. 

Sou grata ao meu orientador, Prof. Dr. Élio Garcia Duarte, pela disponibilidade 

em me acompanhar nesta pesquisa, pelo seu respeito às minhas limitações intelectuais e 

pela grandeza de sua pessoa. 

A meu marido Jadir Pessoa, que sempre me apoiou, me incentivou e me deu 

condições de estudo. Seu companheirismo e sua compreensão ajudaram-me a não 

desanimar diante dos desafios. A ele, todo o meu amor e minha gratidão!

A minha mãe, que sempre me socorreu com suas orações e velas acesas. A 

“Zeza”, minha irmã, grande amiga e companheira de todos os momentos, a meu 

cunhado Wataru e a todos da minha família, que compreenderam e apoiaram meu 

trabalho. Muito obrigada! 

Aos queridos professores: Dr. Noé Freire Sandes, toda admiração por sua 

competência! Grata pela sua ajuda, pelas dicas para a melhoria de minha pesquisa. Prof. 

Dr. Leandro Mendes Rocha, por suas inesquecíveis aulas, pela confecção do mapa das 

Freguesias no Século XIX, citado neste estudo e, sobretudo, por sua amizade. Profª. 

Drª. Maurides Macedo F. Oliveira, pessoa de inestimável bondade e grande valor 

profissional! Prof. Dr. Barsanufo Gomides Borges, sério, discreto, com quem aprendi 

muito cursando sua disciplina. Prof. Dr. Horácio Gutiérrez, pela grande contribuição, 

sugerindo mudanças e aperfeiçoando meu trabalho. 

Aos colegas do mestrado, com maior deferência a Armênia, Aroldo, Maria do 

Socorro, Mônica, Lourdinha e Adriana. O meu carinho e votos de que todos terminem 

bem esta tarefa e sejam felizes. Ao querido Mário Rosa, nosso secretário, pela sua 

atenção e presteza com que executou seus serviços que foram indispensáveis!

A Antonio César Caldas Pinheiro, meu grande amigo, pela sua colaboração, 

emprestando-me livros e documentos raros, de suma importância para a minha pesquisa 



e agilidade do trabalho. Mil vezes obrigada pelos préstimos e pela confiança. A 

Fabiane, pela sua companhia no Arquivo, sempre camarada e agradável.

À Procuradoria Geral do Estado, local em que passei meses lendo documentos, 

recebendo dos funcionários do Patrimônio Público Imobiliário (PPI) toda atenção, 

respeito, confiança e apoio. Sr. Vicente, Sr. Kamenachi, Geni, Dona Wilma, Dona 

Maria de Ramos e Sr. Pedro, jamais vou esquecê-los! 

Sou muito grata à Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), que me concedeu a 

“Bolsa de Pós-Graduação”, além de promover o custeio da confecção desta dissertação. 

Sem esses recursos, tudo seria mais difícil e provavelmente eu não teria terminado o 

Mestrado dentro do prazo. 



Lista de Tabelas e figura

Tabela 1  Taxa de analfabetismo segundo grupos de idade – 1996 22

Tabela 2  Porcentagem da população que ganha menos de 100 reais por 
mês 23

Tabela 3  Evolução do Índice de Gini – por Regiões e total / 1950-1995 27

Tabela 4  Estrutura fundiária brasileira – Recadastramento de 1992 28

Tabela 5  Prováveis benefíciários de um Programa de Reforma Agrária.
Regiões / Brasil – 1995. Número de famílias. 30

Tabela 6  Brasil: distribuição dos imóveis rurais, segundo as regiões e 
classificação. 31

Tabela 7  Quadro comparativo: conflitos no campo (1985-1997), no 
Brasil 45

Tabela 8  Quadro comparativo das Ocupações 1991-1996 
(número de casos) no Brasil 46

Tabela 9  Conflitos no campo, 1987-1997 (violência contra a pessoa) 49

Tabela 10  Violência contra a Posse e Propriedade – 1987-1997 
(em número de famílias) 50

Tabela 11  Casos de trabalho forçado, em número de pessoas 55

Tabela 12  Registro Paroquial das Terras / Goiás / Formas de aquisição das 
terras 111

Tabela 13  Número de registros envolvendo posses 129

Figura 1 Freguesias de Goiás no século XIX 120



_________________

SIGLAS
_________________

Abra Associação Brasileira de Reforma Agrária

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Bird Banco Mundial

CEBs Comunidades Eclesiais de Base

CGT Comando Geral dos Trabalhadores 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho

CNA Confederação Nacional da Agricultura

CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

Contag Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

Cepal Comissão Econômica para a América Latina

Cpda Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade

CPT Comissão Pastoral da Terra

CUT Central Única dos Trabalhadores

Dieese Departamento Intersindical de Estudos Sócio-Econômicos

FGTS Fundo de Garantia e Tempo de Serviço

FAO Organização Para a Alimentação e Agricultura

Gertraf Grupo Executivo de Erradicação do Trabalho Forçado

Ibase Instituto Brasileiro de Análise Sócio-Econômica

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Incra Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Inda Instituto Nacional de Desenvolvimento Rural

Mirad Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento

MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra

OPMR Organização Patronal do Meio Rural

PCB Partido Comunista Brasileiro



Pnad Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar

PNRA Plano Nacional de Reforma Agrária

PT Partido dos Trabalhadores

Progesa Programa de Estudos sobre Agricultura e Desenvolvimento Sustentado

PIN Plano de Integração Nacional

PTB Partido Trabalhista Brasileiro

PPI Patrimônio Público Imobiliário

Sefit Secretaria de Fiscalização do Trabalho

SRB Sociedade Rural Brasileira

SGC Sociedade Goiana de Cultura

STRs Sindicato dos Trabalhadores Rurais

TDAs Títulos da Dívida Agrária

TFP Associação Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade

UDR União Democrática Ruralista

UNE União Nacional dos Estudantes

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas



SUMÁRIO

Lista de tabelas e figura 8

Introdução 12

1. O Brasil que reclama a terra 16

1.1. O quadro social brasileiro 21
1.2. O avanço do capital sobre a Terra 32
1.3. Conflitos no campo 42
1.4. Violência policial em defesa do latifúndio 46
1.5. Trabalho compulsório e superexploração 53
1.6. Resumindo  concentração e exclusão 56

2. A estrutura agrária brasileira: da colonização à Lei de Terras 60

2.1. Mercantilismo e crise agrária 61
2.2. Capitanias e sesmarias 63
2.3. Do pacto colonial ao liberalismo monárquico 70
2.4. Do apossamento à Lei de Terras 75
2.5. A absolutização da propriedade da Terra, na transição para o 
capitalismo 82

3. Os registros do “sô vigário” 91

3.1. A “terra de ninguém” na visão dos viajantes 91
3.2. A importância do registro paroquial 97
3.3. Legitimidade e limitações dos “registros do vigário” 104
3.4. Formas de aquisição das terras 110
3.5. Apossamento e formação do latifúndio 124
3.6. Conflitos e violência no sertão 136

Conclusão 142

Referências bibliográficas 148

Fontes 152

Anexos 154



RESUMO

O apossamento é uma atitude recorrente no Brasil, e remonta a era colonial. 
Também em Goiás, isto vem ocorrendo, desde o início do povoamento, transformando-se na 
marca fundamental da relação do homem com a terra. Não houve incidência significativa de 
sesmarias na Província goiana, por isso, a posse arbitrária foi a principal forma de ocupação 
deste solo e, a Lei de Terras, praticamente não foi aplicada. O interregno que vai de 1822 a 
1850 – período de vacância de legislação agrária – foi fundamental para a sedimentação da 
mentalidade da apropriação da terra, por meio da posse, consolidando o latifúndio e 
provocando acumulação de riqueza e toda forma de violência no campo. A presente pesquisa 
busca compreender o referido período histórico e a ligação da concentração fundiária com a 
realidade brasileira atual, de extrema e reiterada desigualdade social. 

Palavras-chave: apossamento; concentração fundiária; História de Goiás.



Introdução

Minha concepção de história não segue o curso linear e evolucionista, por 

isso, o método utilizado no presente estudo lida com a coexistência de tempos. Entendo 

que a formação econômico-social desenvolve-se de maneira desigual e contraditória, 

pois “as relações sociais não são uniformes nem têm a mesma idade. Na realidade 

coexistem relações sociais que têm datas diferentes e que estão, portanto, numa relação 

de descompasso e desencontro. Nem todas as relações sociais têm a mesma origem.”1

Ou seja, os acontecimentos do passado, do presente e do possível futuro entrelaçam-se, 

interagem-se e sobrevivem de diferentes momentos e circunstâncias históricas. Fugindo 

da idéia etapista e da sucessão de fatos, procuro identificar e recuperar as 

temporalidades desencontradas , mas coexistentes. 

Em um primeiro momento desta análise, elaborei uma descrição da realidade 

visível, atual, procurando entender a origem de suas contradições, pois deve-se 

primeiramente constatar e analisar os fatos sociais para depois explicá-los.2 O Brasil 

tem um cenário conturbado, seu quadro social de desigualdades gera questionamentos e 

indagações como as que tentarei responder. A função do historiador, do cientista, além 

de entender essa realidade, deve também contribuir para que a mesma se transforme. 

Não pactuo com a idéia de que o cientista deva ser neutro. O trabalho científico sim, há 

de ser sério, fundamentado e comprovado, e colocado a serviço da transformação da 

humanidade e da preservação da vida no universo. 

Nesse sentido, buscarei respostas para as seguintes questões: qual a 

importância do período, aqui chamado, “sem lei, nem rei” para Goiás, e como se deu a 

ocupação do seu território; o porquê da ação dos posseiros, dos “grileiros” e dos 

usurpadores de terra, que continuam presentes nos dias de hoje; qual a relação que 

existe entre o quadro de miséria, de exclusão social, a concentração da terra e a política 

agrária adotada em Goiás e no Brasil? Pretendo esclarecer a mentalidade do 

apossamento de terra, a trajetória da formação do latifúndio, da expulsão do camponês e 

                                                          
1 MARTINS, J. S. As temporalidades da história na dialética de Lefebvre. In: MARTINS, J. S. (org.). Henri 
Lefebvre e o retorno à dialética. São Paulo: Hucitec, 1996, p. 15.
2 LEFEBVRE, Henri. Perspectivas da sociologia rural. In: MARTINS, J. S. (org.). Introdução crítica à sociologia 
rural. São Paulo: Hucitec, 1986, p. 171. 



a sua relação com a realidade social, descrita no primeiro capítulo. De um lado, há 

milhares de brasileiros sem lugar, que demandam terra, enquanto de outro, existem 

imensas extensões cercadas, mas ociosas. Muitos tiveram que sair do campo e buscar 

sobrevivência nas cidades. Essa amostra da sociedade atual é visível, resultante de um 

processo histórico de longa duração. 

Seguindo o método “regressivo-progressivo”, mergulharei na complexidade 

dos fatos econômico-sociais da primeira metade do século XIX, etapa em que foi 

importante recorrer às disciplinas afins, como à história, à sociologia, à antropologia, à 

geografia para perceber a interação, a “coexistência de relações sociais, que têm datas 

desiguais”. 3 Aprofundarei mais especificamente o período de 1822 a 1850, durante o 

qual não houve legislação fundiária, nem qualquer empecilho que detivesse o avanço de 

posseiros sobre as terras. Esse período, acredito, foi fundamental para arraigar-se a 

mentalidade do apossamento e da formação do latifúndio. A ação dos liberais na 

política foi de suma importância nas decisões de se extinguir a Lei de Sesmarias, o que 

facilitou ainda mais o alargamento de suas posses. Também, os liberais exerceram 

influência política, quando foi aprovada a Lei de Terras, trabalhando para garantir suas 

imensas extensões de terras conseguindo, pois, a legalidade das posses feitas até aquele 

momento, desde que pagassem o imposto, o que não era problema para os fazendeiros 

ricos. 

Na vacância de legislação fundiária, fomentou-se a anarquia no campo, com 

o abuso do apossamento de terras para especulação, ou para fins de herança, ou 

simplesmente para acumular. Essa situação ficou nítida em Goiás, quando indivíduos 

entravam na Província, ocupavam terras arbitrariamente, sem nenhum controle, para 

depois venderem a terceiros, com o intuito puramente especulativo. 

No terceiro capítulo farei “o reencontro do presente, mas elucidado, 

compreendido, explicado,”4 sem pretender cogitar que o presente se explica pelo 

passado, mas que as contradições sociais não se reproduzem. Elas produzem-se e 

inovam-se, pois “no interior da sociedade e no interior de cada um agita-se a 

efervescência dessa coexistência de modos, mundos, relações, concepções, que não são 

                                                          
3 MARTINS, J. S. As temporalidades da história..., p. 21.
4 LEFEBVRE, Henri. Perspectivas da sociologia rural, p. 173.



contemporâneas.”5 A situação fundiária, hoje, no Estado de Goiás e no Brasil, 

certamente não é exatamente idêntica à do século XIX. Mudanças ocorreram, com a 

finalidade de legalização das terras, de distribuí-las para mais gente, por meio de 

tentativas de reforma agrária por parte do governo, de ocupações pelos trabalhadores 

sem terra, de colocar “ordem” no campo, mas o resultado ainda é insignificante, diante 

de tamanha concentração fundiária. O espírito, a mentalidade e a forma como a terra é 

apropriada e utilizada continuam praticamente iguais. 

Enfim, quero entender como e porque se construiu a mentalidade do 

apossamento, da concentração de terra, atitudes corriqueiras nos tempos autais, e suas 

consequências no presente. Esta é uma pesquisa de interação entre os tempos históricos, 

os fatos sociais, e não empirista, pura e simples, por isso, não se limita a um espaço de 

tempo estipulado (1822-1850). Este período é central na discussão, porém, sua 

importância, principalmente pela mentalidade aí gestada, vai muito além de um mero 

conjunto de fatos cronologicamente situados. Razão, pois, de um convite à leitura das 

páginas que vêm a seguir. 

Em tempo, uma breve explicação de cunho metodológico. Para a realização 

desta pesquisa, li vários documentos da época, dentre os quais os Registros Paroquiais 

de Terra, contidos nos 45 livros manuscritos, que constituem uma das principais fontes. 

Apesar de terem sido escritos entre 1856 e 1861, referem-se predominantemente a 

declarações de propriedades constituídas na primeira metade do século XIX. No 

arquivo da Procuradoria Geral do Estado, em que se encontram os livros do Registro 

Paroquial, fiz um exaustivo trabalho, lendo e recolhendo dados desses documentos. 

Anotei, de cada registro, a data de abertura e fechamento de cada livro, do primeiro e do 

último registro; o local onde se situa a propriedade e sua denominação; se é sítio, 

fazenda, posse, sesmaria ou parte de terra; a extensão da terra, quando constava; a 

forma e a data de aquisição da propriedade e quanto se pagou para registrá-la. 

Dos viajantes europeus que passaram por Goiás, estudei as obras de cinco deles: 

Francis Castelnau, Luís D´Alincourt, George Gardner, Johann Emanuel Pohl e August de 

Saint-Hilaire. D´Alincourt e Pohl não passaram por Goiás exatamente entre 1822 e 1850, mas 

em datas muito próximas – 1819 e 1820 – por isso os incluí na bibliografia. Explorei também 

as obras de Cunha Mattos, Silva e Souza; os jornais Matutina Meyapontense, Correio Official e 

                                                          
5 MARTINS, J. S. As temporalidades da história..., p. 23.



os Relatórios dos Governos da Província, documentos que se referem ao período em estudo. 

Pesquisei ainda vários outros (em bibliotecas, no Arquivo Histórico Estadual, Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás, Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, 

da Sociedade Goiana de Cultura – SGC), como relatórios da Justiça, ofícios diversos, 

requerimentos, mapas de crimes, relatórios da Câmara Municipal, além de outros.



Capítulo 1

O BRASIL QUE RECLAMA A TERRA

Quando eu morrer
Cansado de guerra
Morro de bem 
Com a minha terra: 
Cana, caqui 
Inhame, abóbora
Onde só vento se semeava outrora
Amplidão, nação, sertão sem fim...

Chico Buarque

Muitos dos problemas sociais de hoje são, em boa medida, decorrentes da 

concentração fundiária, da prática e do modelo de agricultura adotado ao longo desses 

quinhentos anos. A política agrária exportadora tem provocado, nesta sociedade, danos 

sociais e econômicos imensuráveis. Cada vez mais surgem estudos  por parte de 

instituições como a Associação Brasileira de Reforma Agrária (Abra), a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), a Organização Para a alimentação e Agricultura (FAO) e o 

Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (Cpda) 

mostrando que o Brasil figura no rol dos países com pior distribuição de renda do 

planeta e de maior concentração da propriedade da terra. Há um quadro social crítico, 

um abismo profundo entre aqueles que possuem um alto padrão de vida e os excluídos. 

Essa situação causa indagações de cunho humanitário, mesmo realizando um trabalho 

como este, em que procuro radiografar os fatos, com o máximo de objetividade 

científica possível. 

Desde a colonização pelos portugueses, a distribuição desigual da terra, o 

apossamento e a formação do latifúndio vêm traçando o perfil fundiário deste país. Por 

isso, os problemas sociais brasileiros da atualidade, descritos neste primeiro capítulo, 

têm a ver com o passado, com a dinâmica da colonização, com a política fundiária 



adotada desde os primórdios, com a arraigada mentalidade do apossamento, que vê a 

terra como objeto de poder, de especulação, e de usurpação e não como dom da 

natureza, disponível a todos, para a preservação da vida. 

Todo esse processo de colonização, de desenvolvimento e de formação desta 

sociedade é ambíguo, complicado e de benefícios, mais para uns segmentos sociais do 

que para outros. A começar pela decisão da Coroa de distribuir lotes aos donatários de 

terras e estes, aos demais, por meio das capitanias e sesmarias, facilitando a prática de 

privilégios concedidos a quem tinha influências no governo, ou maior poder aquisitivo, 

ou maior poder político, ou mesmo amizade ou parentesco com os funcionários da 

Corte. Além disso, havia a exigência de produção em máxima escala, pois a ordem era 

abastecer a metrópole e comercializar no mercado internacional. Portanto, para ser 

sesmeiro, era necessário possuir condições objetivas de produção como, por exemplo, 

escravos e animais de carga. 

Extinta a Lei de Sesmarias em 1822, vigorou livremente a prática do 

apossamento com cultivo, até 1850, tempo suficientemente longo para reforçar a 

mentalidade, de que quem pudesse e quisesse, conseguiria apossar e tornar-se dono de 

mais terras. Nesse período, totalmente “anárquico” e sem regulamento, a propriedade da 

terra “geriu” por si mesma, reinando a lei do mais forte. Em seguida, entrou em vigor, 

em 1854, a Lei de Terras, tentando colocar ordem no “caos” fundiário estabelecido até 

então, mas não obteve êxito. Veio a implantação da República, em 1889, prometendo 

mudanças em relação à política agrária, mas os problemas no campo continuaram, ou 

melhor, agravaram-se com a expulsão de milhares de pequenos agricultores de seus 

roçados. 

Cinco séculos passaram-se, desde a vinda dos portugueses para as terras 

brasileiras. O cenário mundial é outro, muito diferente. Os avanços tecnológicos 

trouxeram muitas transformações. Várias descobertas importantes foram feitas em todas 

as áreas. O homem realizou conquistas até em outros planetas, no entanto, o Brasil não 

consegue avançar em uma de suas questões mais sérias, como a socialização de suas 

riquezas. Sua lógica fundiária segue o mesmo rumo há quinhentos anos: concentração, 

produção monocultora e agroexportadora. A grilagem e o apossamento de terras 

também continuam como práticas corriqueiras nos tempos atuais. 



O campo continua relegado pela classe política, geralmente composta pelos 

setores mais conservadores e retrógrados. Nações centrais como Inglaterra, França, 

Estados Unidos, Austrália já fizeram a reforma agrária há muito tempo, mas o Brasil 

continua preso, dominado pelos grupos que controlam um poder de atraso e, segundo o 

estudioso da questão, José de Souza Martins,6 são as mesmas elites rurais que 

protagonizaram as transformações sociais da modernização e industrialização. Nem 

mesmo os militares, durante vinte anos de governo, conseguiram destruir as bases do 

poder local dessas oligarquias.7 Os proprietários rurais jamais foram completamente 

alijados do poder no Brasil e, com maior ou menor força, sempre estiveram presentes 

no cenário político local e/ou nacional. Os tempos mudaram, muitas transformações 

ocorreram, mas as elites rurais continuam influenciando a política e a economia neste 

país. Nesse sentido, Martins diz que as elites rurais são as mesmas.

De 1930 a 1964, prevaleceu a ideologia democrática nacional populista. 

Depois do golpe militar, o governo foi dominado pelos interesses da burguesia 

internacionalizada (com seus aliados nacionais), da elite burocrática e dos proprietários 

de terra. Segundo Wilma Figueiredo,8 esses proprietários “têm grande base de poder no 

Brasil devido à importância da produção primária na economia brasileira”. O modelo 

brasileiro de desenvolvimento posto em prática em 1964, segundo Guido Mantega,9 fez 

uma adaptação dos princípios da teoria neoclássica liberal, adotando o Estado como 

interventor e garantia das condições de maximização da acumulação em grande escala, 

ou seja, reforçou e deu continuidade ao que era antes praticado.

A Revolução de 1930 foi, de certa forma, uma tentativa de rompimento com 

o poder das velhas oligarquias agrárias e avançou, buscando implantar uma nova 

política de modernização do país, com o objetivo de desenvolver uma idéia de nação 

forte. Era, no entanto, um nacionalismo que não dispensava a “colaboração 

internacional” no desenvolvimento brasileiro e nem o apoio das elites rurais nos 

estados. Os governos populistas não conseguiram romper com as oligarquias agrárias, 

muito menos implantar uma política de reforma agrária que redistribuísse terra e 

riqueza. Segundo Figueiredo,
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7 Ibidem, p. 20.
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9 MANTEGA, Guido. A economia política brasileira. 4 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1987, p. 16-17.



O favorecimento do capital estrangeiro foi o meio encontrado pelos governos 
populistas brasileiros para apoiar a industrialização e o crescimento 
econômico sem ferir os interesses dos proprietários de terra, isto é, retendo o 
caráter de exportação primária da economia e a estrutura da produção 
agrícola.10

Vê-se que a agricultura tem estado à mercê do modelo econômico vigente no 

país (o capitalismo) não se importando se ela cumpre ou não a função de atendimento à 

demanda interna, de geração de empregos, de diversificação de culturas, de preservação 

do solo etc. O homem avança sobre a terra para retirar o lucro a qualquer custo, sem se 

preocupar com os danos à natureza. 

Para manter-se no poder, os governos populistas fizeram alianças com as 

diferentes classes sociais emergentes, em um constante jogo político. A ideologia 

nacional populista consistia em uma articulação entre os interesses da burguesia local e 

os das classes médias, buscando o apoio do proletariado, mas, ao mesmo tempo, não 

excluía os interesses dos proprietário de terra, pois os elementos centrais dessa 

ideologia eram o nacionalismo e o crescimento econômico. O setor exportador 

funcionava como suporte da industrialização do país, exportando produtos primários 

para adquirir as máquinas e fornecendo alimentos para o consumo interno, mas de 

modo insuficiente, de maneira que durante esse período, a situação não modificou. As 

providências tomadas para amenizar as desigualdades sociais não ultrapassaram as 

assistenciais ou paliativas e não de resolução da questão agrária, que vêm se arrastando 

há séculos. 

Entre as décadas de 50 e 60, as contradições da política econômica 

evidenciaram-se ainda mais, provocando reações contrárias em diversos segmentos 

sociais, surgindo protestos e movimentos de trabalhadores, querendo mudanças. Em 

1964, a intervenção militar pôs fim ao nacionalismo, ao desenvolvimento autônomo e 

também aos movimentos reivindicativos das classes trabalhadoras urbanas e rurais. 

Sem uma transformação profunda no meio rural, não se pode resolver a 

escassez de alimentos básicos consumidos pelo brasileiro, nem o problema da 

concentração de renda e inúmeros outros problemas sociais. Para haver Reforma 

Agrária faz-se necessária uma decisão política. A questão é política, porque envolve o 

                                                          
10 FIGUEIREDO, Wilma. Desenvolvimento capitalista dependente, p. 112..



exercício do poder. É preciso que o Estado intervenha no uso da terra, defende Plínio 

Guimarães Moraes, ex-presidente da Abra. Para ele, “Reforma Agrária transfere terra e 

renda, mas, antes de tudo, transfere poder,”11 talvez o ponto crucial de resistência dos 

adversários de uma reforma profunda da estrutura fundiária. Com tantos desajustes no 

campo é impossível haver nação moderna e desenvolvida. 

Os itens seguintes, intencionalmente pródigos em 
dados estatísticos sobre o quadro social, retratam 
uma realidade do Brasil atual, cujas raízes estão 
no período colonial e vêm se agravando, apesar 
das tentativas de implementação de Programas de 
Reforma Agrária. 

                                                          
11 DIÁRIO DO POVO. Campinas, 26 de ago. 1989.



1.1 O quadro social brasileiro

Para sustentar uma política macroeconômica exportadora em favor de uma 

minoria, e pagar os empréstimos externos, o governo penaliza a população com 

aumentos de todo tipo de imposto, contenção e rebaixamento de salários, corte nas 

áreas sociais prioritárias como saúde e educação. 

As dívidas interna e externa dificultam o equilíbrio orçamentário do país. 

Gasta-se mais do que se arrecada e os juros dessas dívidas são exorbitantes, chegando a 

50% ao ano. Em 1997, foram pagos US$ 16 bilhões somente em juros aos bancos e 

outros agentes financeiros. De acordo com o Banco Mundial, “com apenas US$ 4 

bilhões, o Brasil poderia tirar 32 milhões de brasileiros da miséria.”12 O caminho parece 

sem retorno, pois com juros dessa natureza, a dívida acumula-se em vez de diminuir. 

De 1971 a 1997, o Brasil pagou mais de 160 bilhões a seus credores, e ainda deve cerca 

de US$ 200 bilhões.13 Segundo estudiosos do assunto, com esses juros, a dívida do 

Brasil e de outros países do terceiro mundo torna-se impagável. O custeio de tamanho 

endividamento, evidentemente, só é possível com expressivos prejuízos sociais, como 

se verá a seguir, pois as dívidas constituem uma de suas causas.

Analfabetismo. Além da desnutrição, da falta de assistência à saúde e à 

educação, existe o analfabetismo, atingindo grande contingente de pessoas. Conforme 

contagem populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 

1996, somente 25,8% dos jovens entre 18 e 24 anos de idade frequentam a escola – e 

não necessariamente no nível correspondente à idade, que seria superior. Para a 

população acima de 60 anos, a taxa dos sem-instrução ou com menos de um ano de 

escolaridade atinge cerca de 50%. Na faixa etária de sete a 14 anos, são 2,7 milhões de 

crianças fora das escolas, ou seja, cerca de 14 % do total. Esses números variam 

conforme a região e os meios urbano e rural. Em todas as regiões, o analfabetismo 
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13 Ibidem, p. 22. 



concentra-se mais na zona rural, e o Nordeste é o campeão, atingindo 29,2% das 

crianças com sete anos ou mais, contra 8,1% da Região Sudeste e 8,0% da Região Sul. 

Na faixa etária de dez anos ou mais, a Região Nordeste também se sobressai, 

constando com 19,2% de analfabetos na zona urbana e 42,3% na rural, ou seja, o dobro 

da zona urbana. Mesmo nas outras regiões, a diferença entre o urbano e o rural é 

gritante. Na Região Sudeste, o número de analfabetos na zona rural é três vezes maior 

do que na urbana, em todas as faixas etárias. As regiões Sul e Centro-Oeste são as que 

têm melhor equiparação nesses dados (Tabela 1). 

Tabela 1 – Taxa de analfabetismo segundo grupos de idade – 1996

Taxa de analfabetismo (%)

Grandes Regiões

Grupos de idade Brasil (1) Norte 
urbana

Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

7anos ou mais (2) 14,6 12,1 29,2 8,1 8,0 10,7
Urbano 10,5 12,1 20,5 6,9 6,9 8,9
Rural 31,0 10,6 27,3 7,9 7,9 10,3
10 anos ou mais (2) 13,8 10,6 27,3 7,9 7,9 10,3
Urbana 10,0 10,6 19,2 6,7 6,8 8,5
Rural 29,3 - 42,3 17,5 11,8 18,1
10 a 14 anos 8,3 5,9 20,2 2,0 1,7 2,8
Urbano 5,0 5,9 13,0 1,7 1,7 2,1
Rural 19,4 - 31,2 4,7 1,6 5,3

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar (Pnad), 1996.
(1) Não inclui a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
(2) Inclui as pessoas com idade ignorada.

Miséria e desemprego. No Brasil, os excluídos encontram-se em uma faixa 

de trinta a quarenta milhões de indivíduos, muitos dos quais vivendo em situação 

abaixo da linha da pobreza. Somente no setor rural, foram encontradas 18.756.494 

pessoas com ganho abaixo de um quarto de salário mínimo per capita (teto que delimita 

a pobreza absoluta), ou seja, 53% dos habitantes do campo.14 Segundo divulgação feita 

pelo IBGE, em uma amostragem de 1997, mais de 526 mil goianos podem ser 

considerados excluídos, pois são pessoas que vivem com rendimento mensal igual ou 

inferior a um salário de R$ 136,00.15 O jornal O Popular divulgou uma pesquisa 
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realizada pela Arquidiocese de Goiânia, em 1996, sobre os excluídos em 13 cidades do 

estado. Dos 575 entrevistados, 28% declararam-se analfabetos e 41,74% disseram estar 

sem trabalho. 

Nesses últimos anos, a taxa de desemprego aumentou gradativamente. 

Conforme dados do IBGE, nas principais regiões metropolitanas do país, ela cresceu de 

5% ao mês para mais de 7%.16 Segundo o Departamento Intersindical de Estudos Sócio-

Econômicos (Dieese), o número de pessoas desempregadas, em idade economicamente 

ativa, na grande São Paulo, atinge cerca de um milhão e quinhentos mil, taxa que cresce 

a cada dia. Além da perda de milhares de postos de trabalho, o número de quem ganha 

menos de cem reais por mês, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), é muito grande, incluindo os trabalhadores que vivem como free-

lancers ou fazendo os chamados “bicos”, que não possuem carteira assinada e não são 

permanentes (Tabela 2).

Tabela 2 –Porcentagem da população que ganha menos de 100 reais por mês.

São Paulo Rio de Jan. Minas Gerais Rio G. Sul Bahia Pernambuco

23.3% 28,9% 24,8% 18,6% 41,6% 49,8%

Fonte: CPT, 1997 (citando Ipea).

Êxodo rural. A concentração da terra nas mãos da minoria traz efeitos 

diretos e indiretos no desenvolvimento do país e na qualidade de vida dos brasileiros, e 

o êxodo rural é uma de suas consequências. De acordo com os dados do Censo 

Agropecuário 1995-1996, a concentração da terra em latifúndios aumentou de 1985 

para 1995, ocorrendo uma redução do número de estabelecimentos rurais de 5,801 

milhões de propriedades, em 1985, para 4,859 milhões no biênio 1995-1996.17 Um 

documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) alerta: “A 

agricultura familiar foi desmantelada e nos últimos 10 anos 942 mil estabelecimentos 

agrícolas desapareceram. Isto atinge em torno de cinco milhões de pessoas.” 18

                                                          
16 Ibidem, p. 3.
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Brasília, 7 set. 1999, p. 1.



A implantação de fazendas de gado de corte, de monoculturas como a soja 

para a exportação, a cana de açúcar para as usinas de álcool, o eucalipto para a celulose, 

dentre outras, demandam menos mão-de-obra no campo. As máquinas e a tecnologia 

avançada dispensam cada vez mais o trabalho humano, o que tem se tornado inevitável 

desde o século XVIII, com o surgimento da indústria, cujo fenômeno ocorre também no 

Brasil. A partir dos anos 50, a indústria cresceu e agravou o problema. Os trabalhadores 

rurais, sem colocação no campo (por causa das máquinas, da falta de uma política de 

reforma agrária capaz de assentá-los na zona rural, dentre outros motivos), vão para as 

cidades. Muitos acabam integrando os bolsões de miséria que se formam nos bairros 

periféricos, gerando mais prostituição, violência, moradores de rua, desemprego. A 

porcentagem da população brasileira que vive na cidade aumenta a cada ano. Segundo o 

Censo Agropecuário, entre 1985 e 1996, o meio rural perdeu 5,75 milhões de 

trabalhadores.19

O Pnad mostra que o número de trabalhadores por conta própria cresceu 

apenas 0,5%, de 1992 para 1997, percentual muito pequeno em relação à população que 

migrou para a cidade.20 A Região Nordeste é a que mais envia migrantes para outras 

partes do país: 836 mil pessoas só para o Sudeste em cinco anos (1991-1995), e cerca 

de 380 mil para o Norte e Centro-Oeste, só na década de 1990.21 Grande parte desse 

contingente vai diretamente para as grandes cidades, sonhando com emprego, casa 

própria e conforto. 

Na contagem de 1996, o IBGE constatou que a população urbana brasileira 

continua crescendo, pois cerca de mais 12,1 milhões estão morando nas cidades. A taxa 

de urbanização passou de 75,59% em 1991 para 78,36% em 1996.22 O efeito “inchaço” 

urbano traz desajustes econômicos e sociais sérios, dada a impossibilidade de 

administração e receita que suportem tamanha demanda de empregos, educação, 

serviços de saúde, saneamento básico, transporte coletivo, dentre outros. Por esses e 

outros motivos, faz-se necessária uma política agrária e agrícola, capaz de reintegrar no 

campo os trabalhadores rurais, expurgados pela política econômica agroexportadora e 

pelo latifúndio, além da falta de incentivo do governo à produção de subsistência. 
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Concentração de riquezas. Pesquisa recente feita pelo Programa de Estudos 

sobre Agricultura e Desenvolvimento Sustentado (Progesa), contratada pelo Ministério 

Extraordinário de Política Fundiária, constata que a terra constitui a solução para a 

pobreza. A análise é feita levando em consideração um índice semelhante ao de Gini,23

o de concentração de riqueza, entendido como terra. Quanto mais próximo de 1, maior a 

concentração de riqueza. O estudo mostra que a terra representa o único recurso capaz 

de tirar a população da zona situada abaixo da linha da pobreza, já que a redistribuição 

de renda, por si só, não resolve a aguda miséria da área rural. Para Beatriz de 

Albuquerque, chefe da unidade agrícola da Comissão Econômica para a América Latina 

(Cepal), “é necessário mexer na propriedade e na estrutura fundiária” para alterar esse 

quadro. É preciso, diz ainda, implantar ações de reforma agrária que ultrapassem a 

distribuição de terras. 24

Outro dado a que chegou a pesquisa do Progesa refere-se à produtividade. 

Verificou-se que, entre 1985 e 1996, houve queda de área plantada e de produtividade, 

ou seja, menor produção e menor produtividade; menos milho, arroz e feijão, produtos 

básicos da nossa alimentação, porém de fácil cultivo, enquanto a pecuária foi o único 

setor que teve ganhos de produtividade, com 21%, com muitas lavouras sendo 

transformadas em pastagens. De acordo com o Censo de 1996, a maior parte dos 

trabalhadores no campo encontra-se em pequenas e não nas grandes propriedades.25 O 

número de trabalhadores agrícolas diminui gradativamente, como resultado do processo 

de mecanização da agricultura e também da migração para os grandes centros urbanos. 

Em 11 anos, o número de trabalhadores agrícolas caiu de 23,3 milhões para 17,9 

milhões.26 De acordo com o chefe da divisão de pesquisas do IBGE, o aumento da 

população nas cidades faz crescer ainda mais a concentração de renda  “a população 

rica, que equivale a praticamente 10%, está cava vez mais rica. Os outros 90% estão 

cada vez mais pobres.”27

                                                          
23 O Índice de Gini mede qualquer tipo de concentração e da seguinte maneira: quanto mais próximo de 1 (um) for 
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25 ESTADO DE MINAS. Belo Horizonte, 19 dez.1998, p. 17.
26 Ibidem, p. 17.
27 A GAZETA-MT. Cuiabá, 11 dez. 1998, p. 3C.



Concentração da propriedade da terra. Atualmente, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Análise Sócio-Econômica (Ibase), “1% dos proprietários detém 

44% das terras, enquanto 67% deles detêm apenas 6% das terras.”28 Conforme o Censo 

Agropecuário de 1995-1996, as estimativas não indicam tendência de desconcentração 

da propriedade da terra. O índice utilizado para a análise foi o de Gini,29 que se 

expressa da seguinte maneira: quanto mais perto de 1, pior é a distribuição de riqueza, 

ou seja, mais concentrada é a terra. De forma que o índice de 1995 apresenta um forte 

grau de concentração, de 0,856 em relação à área total do Brasil. Aliás, essa 

concentração tem se mantido tendencialmente crescente, já que em 1950 o índice era 

de 0,840.

É preciso, entretanto, que se diga que as regiões apresentam dados 

diferenciados (Tabela 3). Pelo índice de Gini, na Região Norte houve leve aumento do 

processo de concentração nos últimos dez anos, passando de 0,812 em 1985 para 0,820. 

Nas demais regiões, ocorreu redução do processo de concentração no mesmo período, 

porém insignificante. A Região Centro-Oeste teve índices superiores ao nacional em 

todas as datas, exceto entre 1985 e 1995, época em que houve maior redução da 

concentração da terra: de 0,857 caiu para 0,831, porque, até na década de quarenta, 

representava uma região de fronteira agrícola, mas, com a implantação, em 1941, da 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás (Cang), vieram milhares de produtores rurais para 

desbravar e ocupar a terra. Na impossibilidade de a Colônia absorver todo esse 

contigente, muitos migrantes apossaram-se de pequenas glebas de terras devolutas. 

Tabela 3 – Evolução do Índice de Gini – por Regiões e total / 1950-1995.

Brasil / Regiões 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1995
Norte 0,944 0,944 0,831 0,863 0,841 0,812 0,820
Nordeste 0,849 0,845 0,854 0,862 0,861 0,869 0,859
C. Oeste 0,833 0,901 0,876 0,876 0,861 0,857 0,831
Goiás - - 0,751 0,760 0,753 0,766 0,740
Sudeste 0,763 0,772 0,760 0,761 0,769 0,772 0,767
Sul 0,741 0,725 0,725 0,733 0,743 0,747 0,742
Brasil 0,840 0,839 0,843 0,854 0,857 0,857 0,856
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Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 1995-1996 e Estatísticas Cadastrais - Incra

A Tabela 4 identifica a situação da estrutura fundiária brasileira pela 

porcentagem de áreas. Nota-se que as grandes propriedades ocupam a maior parte do 

território, ou seja, 56,75% de área, com apenas 2,8% do número de imóveis. A pequena 

propriedade ocupa uma área de 15,5% e a média propriedade apenas 19,9%. Juntas, 

essas propriedades (pequenas e médias), somam 35,4% de área, com 34,9% do número 

de imóveis. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) considera 

grandes os imóveis de área igual ou superior a mil hectares,30 no entanto, muitos 

ultrapassam os cem mil hectares, como é o caso da propriedade de Manoel Meirelles de 

Queiroz que possui 975.000 hectares no município de Manoel Urbano-AC, ou Paulo 

Dias da Cunha que possui 506.650 hectares no município de Sena Madureira-AC.31 Há 

outros tantos proprietários que possuem mais de um milhão de hectares de terra.

Tabela 4 – Estrutura Fundiária Brasileira – Recadastramento de 1992.

Brasil Total de 
imóveis

% em imóveis Área total em 
ha

% em área

Total 3.114.898 100,0 331.364.012,0 100,0
1. Minifúndio e não identificados 1.938.441 62.2 26.184.660,6 7,9
2. Pequena propriedade 839.440 26,9 51.453.538,3 15,5
3. Média propriedade 249.423 8,0 65.963.185,4 19,9
4. Grande propriedade 87.594 2,8 187.762.627,7 56,7
Fonte: Incra – Atlas Fundiário Brasileiro – agosto de 1996, p. 19.32

O trabalhador rural brasileiro vem sendo expulso da terra desde a 

colonização. Sem outra opção, ele migra para os centros urbanos ou se submete a 

trabalhar nas grandes fazendas, muitas vezes em regime de superexploração, deixando 

de viver dignamente o seu modo de vida. No regime sesmarial, não podia ser sesmeiro 

por falta de recursos para produzir em maior escala, por isso se apossava de um 
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pequeno pedaço de chão e plantava sua roça de subsistência. Enquanto a terra era 

abundante, isso era possível. Sempre que o fazendeiro chegava com sua milícia 

particular e o expulsava, o camponês, sem condições de resistir, não tinha outra saída a 

não ser procurar outra terra. Com o crescimento da população e da participação do 

Brasil no mercado externo, a concorrência por novas e maiores terras aumentou. 

Quando o regime de sesmarias foi extinto, em 1822, os grandes fazendeiros de café e 

dos engenhos já disputavam as melhores terras, principalmente próximas às estradas 

e/ou centros urbanos, de fácil escoamento da produção. Ao pequeno posseiro restava 

migrar ou trabalhar nas grandes lavouras como agregado ou morador de favor. 

Geralmente, prestava serviço ao patrão e, em troca, ganhava o direito de morar e de 

produzir para a subsistência, situação de notória superexploração, já que os 

trabalhadores não recebiam salário, mas apenas os favores do fazendeiro. Não se está 

falando de escravos (pois estes não recebiam, evidentemente, remuneração), mas de 

trabalhadores livres. Não se pode esquecer que, além dos escravos, havia os pequenos 

produtores e os prestadores de serviço que não tinham condições de produzir para o 

grande mercado. 

A gênese do campesinato deu-se durante o período escravista, porém, não 

era estático, como pensam alguns, existindo os negros foragidos, alforriados, os 

“moradores” das fazendas e parceiros dos engenhos de açúcar, os brancos pobres e 

também os negros cativos que praticavam a agricultura nas horas ou dias de descanso. 

Plantavam mandioca, milho, arroz, batata-doce, inhame, banana, algodão, dentre outros, 

além da coleta de animal e vegetal.33 Esses agricultores ajudavam no abastecimento da 

casa-grande e das vilas, produzindo para a auto-subsistência e vendendo o excedente no 

mercado da cidade. Mesmo em Goiás, cuja ocupação motivou-se essencialmente por 

causa dos metais preciosos, houve uma ocupação simultânea, de mineradores e de 

criadores. Na análise de Eurípedes Funes e Sérgio Paulo Moreira, a lavoura e a criação 

de animais surgiram paralelamente à atividade mineradora, com fazendas de gado 

formando-se desde 1740. Em geral, não apareciam na documentação oficial, por ser 

uma atividade contrária à política do Governo português, que não aprovava lavoura 

nem criação em regiões de mineração, apesar de ter sido uma economia que se 
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desenvolveu e deu suporte de sobrevivência aos habitantes e aventureiros, pois “não era 

só de mineradores e escravos, de funcionários públicos e soldados que se compunha a 

sociedade das minas.”34 Havia a sociedade silenciosa dos criadores de gado, dos 

boiadeiros e dos negociantes dos couros e das carnes salgadas.

Séculos passaram-se, os tempos mudaram, mas a situação de penúria do 

trabalhador rural continua sem solução, e milhares deles aguardam um pedaço de terra 

para plantar. Considerando os arrendatários, parceiros, ocupantes, assalariados 

permanentes e temporários e os pequenos proprietários (agricultores que possuem 

imóveis cuja área não alcança a propriedade familiar),35 o total dos potenciais 

beneficiários chega a 4.515.810 famílias no Brasil, número encontrado, dividindo o 

total de indivíduos pelo número de pessoas por família, que, segundo o Incra, nas 

regiões de assentamento, é, em média, de quatro pessoas.36 Sendo assim, o total alcança 

18.063.240 indivíduos a serem beneficiados, direta ou indiretamente, pela reforma 

agrária, ou seja, “4,8 milhões de famílias a espera de uma reformulação da estrutura 

fundiária do país,”37 estimativa que reflete a gravidade do problema fundiário no Brasil. 

A Tabela 5 mostra também o grande número de assalariados permanentes e temporários 

no campo, um total de 3.670.776, se multiplicado o número de famílias por quatro. 

Dentre esses assalariados pode até haver quem não queira se tornar proprietário de terra 

e continuar como assalariado, mas, de uma forma ou de outra, todos seriam 

beneficiados com uma reformulação da estrutura fundiária neste país. 

Tabela 5 – Prováveis beneficiários de um Programa de Reforma Agrária
Regiões/Brasil – 1995.

Número de famílias
Brasil 
Regiões

Proprie-
tários*

Arrenda-
tários

Parceiros Ocupantes Assalariados 
Permanentes e 
Temporários

Total

Brasil 2.454.484 228.243 267.768 647.621 917.694 4.515.810
Norte 217.036 2.726 5.236 69.354 53.999 348.351

                                                                                                                                                                                       
33 CARDOSO, C. F. S. Agricultura, escravidão e capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979, p. 134-135.
34 MOREIRA, S. P. À sombra do ouro. Revista do ICHL. (Goiânia), v. 2, n.2, jul./dez. 1982, p. 262. 
35 A propriedade Familiar pressupõe os seguintes elementos: “titulação, que é o título do domínio em nome de 
algum dos membros da entidade familiar; a exploração direta e pessoal, pelo titular do domínio e sua família que 
lhes absorva toda a força de trabalho; área ideal para cada tipo de exploração, conforme a região; possibilidade 
eventual de ajuda de terceiros.”( MARQUES, B. F. Direito agrário brasileiro. 2. ed. Goiânia: Ed. AB, 1998, p. 
71).
36 GASQUES, J. G. e CONCEIÇÃO, J. C. P. R. da. A demanda de terra para reforma agrária no Brasil. 
(Seminário sobre reforma agrária e desenvolvimento sustentável). Fortaleza: 1998, (mimeo), p. 15.
37 MOTTA, M. M. M. Nas fronteiras do poder..., p. 223.



Nordeste 1.201.739 150.441 180.116 472.289 344.720 2.349.305
C. Oeste 98.873 4.801 2.014 14.023 97.247 216.958
Goiás 42.048 1.938 758 3.741 47.250 95.735
Sudeste 448.138 23.499 32.148 33.867 291.314 828.966
Sul 488.698 46.776 48.254 58.254 130.415 772.231
Fonte: Dados Brutos: IBGE – Censo Agropecuário, 1995/96.
* Agricultores que possuem imóveis, cuja área não alcança a dimensão da propriedade familiar. 

O número total de famílias assentadas e em processo de assentamento pelo 

Incra no Brasil é de 358.922, o que corresponde a 17.420.039,37 hectares, estimativa 

considerada bem abaixo da demanda. Seriam necessários 160,1 milhões de hectares 

para assentar as 4.515.810 famílias, isto é, quase dez vezes mais do que o efetivamente 

destinado até hoje para a reforma agrária. 

A quantidade de famílias que aguardam terra, significa mais de 12 vezes o 

número das que já foram assentadas.38 O projeto do governo transcorre lentamente e da 

forma como está sendo implementado, levariam de 180 a 200 anos para que fossem 

assentadas as 4.515.810 famílias, porque, nos primeiros quatro anos de gestão do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso só foram assentadas 101.094, ou seja, 25.273 

famílias por ano. 

O empecilho não está na falta de terra disponível, pois 62,4% da área total do 

Brasil não estão produzindo, ou seja, somente 28,3% são aproveitados. A política de 

exportação de monoculturas, a especulação de terras ociosas, a concentração fundiária 

(grandes propriedades ocupando 56,7% da área total), o custo exagerado de produção e 

a falta de subsídios aos pequenos produtores tornam o Brasil um gigante adormecido e 

insuficiente na produção para o consumo interno. Para complementar a demanda 

interna, importam-se alimentos de primeira necessidade, como a carne, o arroz, o feijão, 

frutas, além dos industrializados, como automóveis, componentes eletrônicos, e outros.

O percentual de terras não aproveitadas varia de acordo com a região, 

chegando a 78,8% do total, como é o caso da Região Norte. O Nordeste também está 

entre as regiões que mais possuem terras ociosas, enquanto a Região Sul tem suas terras 

melhor aproveitadas para a produção (Tabela 6). 

Tabela 6 – Brasil: distribuição dos imóveis rurais,
segundo as regiões e classificação*

                                                          
38 Ibidem, p. 16-17.



Dados de 1992
Unidade Total (%) Produtivo (%) Não Produtivo** (%)

Área Área Área

Brasil 100 28,8 62,4
Norte 19,3 13,6 78,8
Nordeste 20,5 15,3 69,5
Sudeste 17,7 39,6 50,4
Sul 12,8 42,1 42,6
C. Oeste 29,7 34,1 62,7

Fonte:INCRA. Atlas Fundiário Brasileiro, 1996, p. 20.
* Excluídos os imóveis com informação de Unidade Federativa inconsistente.
** Não-produtivo significa não aproveitado. 

1.2 O avanço do capital sobre a terra

Apesar das tentativas do governo de fazer uma “Reforma Agrária assistida”, 

distribuindo quinhões de chão aqui e ali, muito aquém da demanda, a questão fundiária 

continua por se resolver. Desde a colonização, os trabalhadores rurais peregrinam em 

busca de novas terras, para a preservação de sua autonomia e modo de vida, sendo 

constantemente expulsos pelo avanço do capital sobre a terra, pelo latifúndio e 

agroexportadores.

A primeira fase do processo de acumulação capitalista no Brasil deu-se até 

1850, quando foi editada a Lei nº 601 – Lei de Terras – que dificultou o acesso do 

trabalhador rural à terra, visando suprir a demanda de mão-de-obra nas grandes 

fazendas, nos engenhos e nas lavouras. 

Dizer que a Lei nº 601 foi o marco da privatização da terra no Brasil é 

desconsiderar ou desconhecer o mercado de terras existente muito antes de 1850. De 

acordo com Ruy Moreira, até aquela data, o processo de “libertação” da terra para o 

capital não se pôs em marcha. 39 Roberto Smith também afirma que a propriedade 

mercantil da terra foi adiada no tempo,40 mas os dados sobre transação de terra em 

Goiás, no século XIX, contradizem essas duas afirmações. A realidade dos fatos 

demonstra que a lei e a prática são duas coisas diferentes, especialmente na questão 

                                                          
39 MOREIRA, R. Formação do espaço agrário brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1990. (Col. Tudo é História), p. 
26.
40 SMITH, R. Propriedade da terra e transição: estudos da formação da propriedade privada da terra e transição 
para o capitalismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 141-142.



agrária brasileira. A Lei de Terras apenas formalizou juridicamente o mercado de terras, 

que já corria à solta em Goiás e no Brasil.

A Tabela 12 demonstra que 63% dos registros paroquiais envolvem compras 

de terra, dos quais uma grande parte contém a data e são anteriores a 1850. O capítulo 

terceiro deste trabalho mostra que os preços não eram tão baixos e a terra não tinha tão 

pouco valor assim, como se costuma pensar. A Freguesia de N. Sra. do Bonfim (livro 

15), por exemplo, totaliza 417 registros. Destes, 60% envolvem compras de terra; 33% 

referem-se a heranças; 3% são doações; 2,5% aforamentos e 1% são posses. Dos 60% 

envolvendo compras, uma parte contém as datas em que foram efetuadas, totalizando 

40% de propriedades adquiridas antes da Lei de Terras, ou seja, 40% efetuadas entre 

180041 e 1850, o que significa que muito antes da Lei nº 601 já havia, aqui, grande 

volume de negócios com a terra. 

A segunda fase do processo de acumulação capitalista iniciou-se com a 

abolição da escravatura, em 1888, com o trabalho assalariado, com as estradas de ferro, 

com a implantação do sistema financeiro.42 Nessa segunda fase da acumulação 

prosperaram o esquema dos poderes locais, o pacto oligárquico, o coronelismo. Todas 

as atenções eram voltadas para o setor cafeeiro, até que em 1929 veio a crise mundial 

do capitalismo e um de seus efeitos foi mais uma crise de abastecimento interno no 

Brasil. A produção brasileira era quase toda voltada para o mercado externo e uma 

grande carestia, a falta de alimentos, dentre outras causas, geraram a queda da 

hegemonia agroexportadora, especialmente do setor cafeeiro. 

Antes da abolição da escravidão, os agregados, os moradores de favor, os 

foreiros, os chamados trabalhadores livres já viviam nas grandes fazendas, “trabalhando 

hoje para comer amanhã.” Era a realidade de grande parte da população rural em 

meados do século XIX, época da implantação da Lei de Terras.43 Para não faltar mão-

de-obra no campo, vieram os imigrantes estrangeiros, sobretudo os europeus, agravando 

ainda mais a situação do trabalhador brasileiro. Muitos, além de terem sido expulsos de 

suas terras, ainda perderam o posto de trabalho para os imigrantes. Só na década de 

1890, 650 mil europeus vieram para trabalhar nas grandes lavouras no Brasil.44

                                                          
41 Os registros 33, 37, 218, 357, 382 e 384 são todos do começo do século (de 1800 a 1822).
42 CARNEIRO, M. E. A revolta camponesa de Formoso e Trombas. Goiânia: Ed. UFG, 1998, p. 43.
43 FACÓ, R. Cangaceiros e fanáticos: gênese e lutas. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 71.
44 Ibidem, p. 74.



A política agrária adotada pelo Império foi baseada na “Colonização 

Sistemática” de Wakefield,45 que defendia a grande propriedade como mais produtiva e 

capaz de solucionar o problema do abastecimento interno e externo. De acordo com 

essa doutrina, as grandes empresas resolveriam também outra emergência, a absorção 

da mão-de-obra livre. José Bonifácio, ministro do Império e conhecido “patriarca da 

independência”, condenava a pequena propriedade dizendo que “não é com pequenos 

proprietários que Sua excelência (o ministro da agricultura) há de dar trabalhadores aos 

fazendeiros do Brasil. E uma das grandes garantias da ordem nesta terra é a propriedade 

territorial.”46 Baseando-se na doutrina de Wakefield, a política agroexportadora foi se 

reafirmando, com a elaboração e aprovação da Lei de Terras, cujo objetivo não era 

defender o latifúndio pelo latifúndio, mas porque acreditava-se na grande propriedade 

como a ideal para a produção. A “ordem” para os adeptos da teoria era o predomínio 

absoluto da grande propriedade como empreendedora da acumulação capitalista. Até 

hoje, percebe-se que os princípios dessa doutrina que nortearam a Lei nº 601, em boa 

medida, continuam presentes na política agrária brasileira, pois o acesso à terra ainda se 

realiza por meio da compra e a grande propriedade continua a principal forma de 

empreendimento da acumulação capitalista. 

Ávidos pelo acréscimo de terras, os fazendeiros alargavam suas 

propriedades, e expulsavam os pequenos posseiros, o que agravava o desemprego no 

campo, contribuindo para maior vitalização da luta dos camponeses pela terra. Os 

principais movimentos do final do século XIX e início do século XX foram: Juazeiro-

CE (1872-1883); Canudos-BA, por volta de 1896; e Contestado-SC/PR (1912-1916). 

Em Goiás, houve um movimento semelhante, liderado por Benedita Cypriano Gomes 

ou Santa Dica (1923-1926). Muitos estudiosos do assunto não viram nessas 

manifestações senão o cunho religioso e fanático, frutos do “catolicismo rústico”, das 

seitas, do milenarismo, ignorando a rebeldia dos grupos subordinados contra a figura do 

“coronel” ou do mandonismo local e contra as mudanças ocorridas com a implantação 

                                                          
45 Economista inglês que desenvolveu a teoria da colonização sistemática, durante a década de 1830, na 
Inglaterra.

46 FACÓ, R.Cangaceiros e fanáticos..., p. 76.



da República, em 1889. Essas lutas, no entanto, eram uma forma de ousadia dos que 

queriam assumir a condição de sujeitos.47

A partir de 1930, abriu-se uma nova fase e o principal polo econômico 

deslocou-se para as atividades urbano-industriais.48 Surgiu uma maior preocupação em 

aumentar a produção para o consumo interno e o desenvolvimento de um modelo de 

produção para substituir as importações. Uma das medidas tomadas pelo Estado para o 

redirecionamento da economia foi a “Marcha para o Oeste” nos anos 40, para ocupação 

e produção em novas terras. Regiões de fronteira foram ocupadas, como os Estados de 

Goiás, Pará, Acre e Amazonas. Nessa fase, a Região Centro-Oeste incorporou-se 

definitivamente ao processo produtivo, devendo fornecer alimentos, matérias-primas, 

além de absorver o contingente populacional excedente em outras regiões. 

A questão da terra foi novamente posta em debate na década de 1950, pelas 

Ligas Camponesas, ligadas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), com a proposta de 

uma revolução em parceria com a burguesia, para eliminar os “restos feudais” no 

campo e o latifúndio não-produtivo,49 culminando em gradativas divergências com a 

posição do Partido. 

Segundo Martins: “As Ligas dirigiam-se para uma proposta de revolução 

camponesa, enquanto que a estratégia do Partido Comunista caminhava na direção de 

uma coexistência pacífica com a burguesia, que deveria resultar numa revolução 

democrático-burguesa.”50

Há quem afirme que as Ligas foram utilizadas como uma estratégia política 

para fugir da rigidez institucional do burocratismo já existente no sindicalismo urbano. 

De acordo com Bernadete W. Aued,51 a primeira Liga foi fundada na Paraíba, em torno 

de 1954. Na versão de Jadir Pessoa52, as primeiras “ligas” e “irmandades” apareceram 

bem antes, por volta de 1945, com a redemocratização do país, na forma de associações 

civis, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. As Ligas surgiram também da 

expulsão de foreiros, que queriam obter do governo federal mais que a política 

                                                          
47 MONTEIRO, D. T. Um confronto entre Juazeiro, Canudos e Contestado. In: FAUSTO, B. História Geral da 
civilização brasileira – O Brasil republicano. São Paulo: Difel, v. 2, t. 3, 1978, p. 42-43.
48 Ibidem, p. 47.
49 AUED,B. W. A vitória dos vencidos: Partido Comunista Brasileiro – PCB – e Ligas Camponesas 1955-64. 
Florianópolis: Ed. UFSC, 1986, p. 26.
50 MARTINS, J. S. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes. 1983,  p. 78.
51 AUED, B. W. A vitória dos vencidos..., p. 34.
52 PESSOA, J. M. A revanche camponesa. Goiânia: Ed. UFG, 1999, p. 61.



paternalista de socorros emergenciais nos períodos de seca grave.53 As Ligas cresceram 

e ganharam força, chegando uma delas a ter quarenta mil sócios.54

As pressões e as ameaças internas aumentaram para desmobilizar as Ligas, 

sendo comum os fazendeiros aliciarem trabalhadores para lugares distantes e para 

despedi-los logo em seguida. As pressões externas exigiam prisões de lideranças, 

utilização de milícia particular – “a capangagem”  assassinatos de líderes, ameaças às 

mulheres e às crianças. Os processos judiciais arrastavam-se por longos anos e quando 

eram concluídos, beneficiavam sempre os fazendeiros, que derrubavam as casas dos 

moradores com tratores e queimavam-nas.55 Quanto mais os camponeses tentavam se 

organizar e reagir, dirigidos por seus líderes, mais os fazendeiros praticavam toda 

espécie de arbitrariedade impunemente. Além de usar violência física para conter os 

trabalhadores rurais, os grandes proprietários tentavam manipulá-los, por meio da 

ideologia, procurando convencê-los a não se unirem por reivindicação de direitos. 

Exemplo de uma declaração de um fazendeiro, endereçada a seus trabalhadores:

Todas as coisas foram ordenadas por Deus. Ele sabe o que faz. Se Ele dá a 
terra a mim e não a vocês, rejeitar isto é rebelar-se contra Deus. Tal rebelião é 
um pecado mortal. Vocês têm que aceitar a pobreza na terra a fim de ganhar a
vida eterna no céu. Os pobres vivem na graça de Deus. Os ricos não. Desta 
forma vocês são mais venturosos do que eu, já que estão mais perto dos 
céus.56

Mesmo com as repressões e todo tipo de violência física e psicológica, 

cresciam as reivindicações, com as organizações de trabalhadores. Nas grandes cidades, 

recorria-se greves (em 1963, foram 96 greves, só em São Paulo)57 e no campo às Ligas. 

No final dos anos 50, dos “vinte Estados da União, dezoito possuíam Ligas.”58 Goiás, 

por exemplo, tinha 12 e Pernambuco, 64 Ligas. Em 1964, a pressão foi interrompida 

pelo golpe militar e qualquer tipo de manifestação popular passou a ser vista como 

suspeita de subversão, dando início a uma era de perseguições a líderes sindicais, 

estudantis ou a qualquer um que ousasse “perturbar a ordem”. As Ligas também 
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entraram na lista dos “mal vistos” pelo regime autoritário para sobreviver, tiveram que 

atuar “atreladas” aos sindicatos, que, por sua vez, eram controlados pelo governo, 

“assumindo”, de certa forma, a luta camponesa a fim de enfraquecê-la e de impedir a 

reforma agrária. 

Apesar do controle dos governos populistas aos sindicatos e às organizações 

populares, os trabalhadores não se deram por vencidos e reacenderam as manifestações 

contra o sistema e o desenvolvimento capitalista dependente brasileiro, iniciado nos 

anos 50. Além das constantes greves, havia os partidos políticos e organizações ligadas 

às classes trabalhadoras ou dirigidos por lideranças de esquerda, como as Ligas 

camponesas, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB), a União Nacional dos Estudantes (UNE), o Comando Geral dos Trabalhadores 

(CGT) e outros.59 À medida que as classes trabalhadoras se organizavam, os 

proprietários de terra e a burguesia também reagiam, até que o populismo não deu mais 

conta de articular as classes antagônicas nem de manter as demandas dos trabalhadores 

rurais e do proletariado dentro dos limites compatíveis com os interesses dos 

proprietários de terra e da burguesia industrial. Então, veio a intervenção militar, para 

“pôr ordem” nas contradições de classe e garantir a continuidade do desenvolvimento 

capitalista dependente, para o que, “o novo governo mudou radicalmente suas políticas 

econômicas, adotando medidas restritivas para lidar com a crise.”60 Dentre essas 

medidas estava a redução de despesas do governo, congelando salários, além da 

desvalorização do cruzeiro para resolver o déficit na balança de pagamentos, como 

também a garantia de altos lucros para atrair investimentos. Todo um projeto de

continuidade do desenvolvimento capitalista foi traçado, desnacionalizando a economia 

e abrindo o mercado para o capital externo.

As principais classes sociais, que compuseram o cenário brasileiro nos anos 

60, época do golpe militar, foram: os trabalhadores rurais, os proprietários de terra, o 

proletariado, a burguesia (nacional e internacional) e as classes médias urbanas 

(administradores e técnicos das empresas do governo).61 O pólo antagônico aos 

proprietários rurais era formado pelos arrendatários, meeiros, pequenos proprietários e 

outros. O setor industrial era composto pela burguesia local e a internacional. Entre 
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estas duas classes, não havia antagonismo, apesar de as empresas locais serem 

absorvidas pelas estrangeiras, já que visavam os mesmos interesses (a garantia e a 

expansão capitalista). O pólo antagônico da burguesia representava o proletariado, 

ainda pequeno nos anos 60, mas “vigiado” pelos governos populistas para não ameaçar 

a estrutura de produção – o sistema capitalista.62

O modelo de política agrária adotado pelos militares, a partir de 1964, não 

beneficiou os trabalhadores rurais, nem os pequenos agricultores. O apoio do governo à 

produção, mediante financiamentos, incentivos fiscais, arrolamento de dívidas, 

destinou-se somente aos grandes produtores. Os meeiros, os parceiros, os arrendatários, 

os agregados e pequenos proprietários foram ficando “sem lugar” e sem condições de 

competir no mercado. Com a política de grandes produções, os roçados de subsistência 

deram lugar aos grandes empreendimentos, acelerando o êxodo rural. Em 1940, 81,8% 

da população moravam no campo e 18,2%, na cidade. Em 1970, o número de pessoas 

que viviam na cidade subiu para 35,2% e, no campo, caiu para 64,8%. Está claro que 

novas terras foram invadidas pelas grandes culturas e os camponeses expulsos para os 

centros urbanos.

O projeto dos militares objetivou a reversão da política populista e de 

afastamento das massas populares da participação nas decisões importantes no país. A 

Geopolítica é um dos elementos da doutrina de “Segurança e Desenvolvimento”, 

segundo a qual, o desenvolvimento de um país depende de seus recursos naturais e de 

alianças políticas estratégicas com outros países, no intuito de garantir a segurança 

interna contra outras ideologias (como por exemplo, a tentativa de implantar o 

socialismo, ocorrida em Cuba) e o desenvolvimento econômico, o que justifica o lema 

dos militares: “segurança nacional e desenvolvimento”,63 mesmo às custas do sacrifício 

da classe trabalhadora, em geral. Este foi o resultado do projeto implementado por esse 

governo, em vinte anos de comando político neste país. Para defender os interesses dos 

grandes proprietários rurais e do capital externo, penalizaram-se milhares de 

trabalhadores com baixos salários, desemprego, perda dos roçados, enquanto outros 

foram substituídos por máquinas, dentre outras consequências.
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Os militares deram vazão à pressão dos trabalhadores do campo, aprovando 

o Estatuto da Terra, assim que assumiram o governo, já que de alguma forma, 

precisavam mostrar que buscavam resolver a questão da demanda pela terra. O objetivo 

principal do Estatuto era promover a reforma agrária, anunciado no art. 1º do texto que 

assim definia reforma agrária: “É o conjunto de medidas que visam promover a melhor 

distribuição da terra, mediante modificação de sua posse e uso, a fim de atender aos 

princípios de justiça social e ao aumento da produtividade.”64 Porém, a prática foi bem 

diferente, uma vez que o latifúndio não foi abolido nem houve reforma agrária, e o 

melhor resultado obtido deu-se em relação à modernização e à proteção do latifúndio. 

Disfarçadas de “empresa rural” as grandes propriedades não corriam o risco de serem 

desapropriadas, mesmo improdutivas, pois, da forma como o Estatuto definiu uma 

“empresa rural”, ficou fácil para os proprietários “maquiarem” a terra, parecendo que 

estavam cumprindo a lei. O conceito do Estatuto a respeito da empresa rural é muito 

vaga65 e facilita a criação e expansão de empresas rurais, tanto de pessoa física como 

jurídica, pública ou privada,66 do que se aproveitaram muitos para garantirem suas 

“empresas rurais”. 

O número de famílias beneficiadas com o Programa e Colonização Oficial 

até 1976 foi irrisório, apenas 42.000.67 O Estatuto da Terra criou um paradoxo porque, 

ao mesmo tempo que abriu brecha à desapropriação, incentivou a acumulação de terra, 

por meio de subsídios do governo (incentivos fiscais, crédito barato, abertura de 

estradas etc.), aplicando recursos públicos em investimentos privados. As facilidades, 

como comprar terra ao contrário de pagar imposto, atraíram inúmeros grupos industriais 

e financeiros para a Região Amazônica, como o Projeto Jari, Jica, grupo Camargo 

Correia, Bordom, Bradesco, Mappin e outros.68 Empresas, dentre muitas estrangeiras 
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compraram milhares de hectares de terra nessa região, cujas “isenções variavam de 50% 

a 100%, enquanto as deduções iam de 50% a 75%, conforme o caso.” 69

Os incentivos do governo destinados a quem já possuía recursos aceleraram 

a expansão do capitalismo no campo. As grandes empresas compravam terras a preços 

irrisórios, financiadas com dinheiro público, empurrando o trabalhador rural para as 

regiões de fronteira. O deslocamento do posseiro, do pequeno proprietário foi cedendo 

espaço ao avanço do capital sobre a terra. 70 Os grileiros buscavam basicamente a 

obtenção de títulos de terras do governo que podiam ser hipotecadas pelo banco do 

próprio governo e transformados em capital, que, depois, era aplicado em outros ramos 

de negócios.71

Os movimentos populares, apesar da repressão dos militares, voltaram a 

crescer, a pressionar contra o regime ditatorial e a exigir eleições diretas. Em 1985, 

depois de larga campanha apoiada por partidos políticos de esquerda, por artistas, 

intelectuais, entidades civis, foram eleitos Tancredo Neves como Presidente da 

República e José Sarney como vice. Com o falecimento do presidente Tancredo, tomou 

posse o vice, Sarney. Terminada a era dos militares, o condicionamento da propriedade 

da terra à “função social” e ao uso do “bem-estar coletivo” não passou de discurso,

tendo em vista que a concentração da terra continuou aumentando bem como os 

conflitos no campo.

A essa altura, vários setores da sociedade brasileira, principalmente os mais 

penalizados pela má distribuição de riquezas (dentre os quais os trabalhadores rurais 

expropriados) clamavam por mudanças. Novamente, a questão agrária foi posta em 

debate por esses trabalhadores e outros setores que os apoiavam. Afinal, a reforma 

agrária é uma questão antiga, que está sendo relegada por todo governo que assume. 

Com o fim do regime militar e a eleição de um presidente civil, ainda que tenha sido 

por via indireta, as esperanças de concretizar a reforma agrária pareciam reacender e, de 

acordo com a política da “Nova República”, seria sua prioridade máxima, criando-se o 

Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento (Mirad) para tratar especialmente 

da questão, promovendo melhor distribuição da terra, eliminando progressivamente o 

latifúndio e o minifúndio etc, “de modo a permitir o incremento da produção e 
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produtividade, atendendo, em consequência, os princípios de justiça social e o direito de 

cidadania do trabalhador rural.”72 A esse Ministério subordinava-se também o Incra.73

No início do 1º Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985, “o grupo dos 

pró”  o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRs), a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-

Terra (MST), a CPT, a Abra e alguns setores da burguesia urbana progressista 

apoiaram o plano e com ele se entusiasmaram, acreditando que finalmente os problemas 

agrários do país seriam resolvidos, porém, veio a reação do “grupo dos contra”  a 

Associação Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), a 

Organização Patronal do Meio Rural (OPMR), a Confederação Nacional da Agricultura 

(CNA), a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e a União Democrática Ruralista (UDR), 

recém-fundada  e criou-se um impasse entre os que apoiavam o plano e os que não 

queriam mudanças. Diante do “confronto” entre forças opositoras “o Estado começa a 

dar sinais de fraqueza em sua disposição de estimular o processo de reforma que ele 

mesmo anunciou como vigoroso e massivo,”74 iniciando o fracasso de mais um plano de 

reforma agrária. 

Durante os governos militares de 1966 a 1985, outros planos já haviam sido 

apresentados. O primeiro ocorreu em 1966, no governo de Castelo Branco, visando o 

cadastramento das terras em função de desapropriações; o segundo em 1968, dando 

prioridade ao problema do imposto territorial e dos programas de colonização de 

‘‘terras novas”; o terceiro foi em 1972, no governo Emílio G. Médici, que fundiu o 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Rural (Inda) com o Incra e mudou o nome do 

Plano de Integração Nacional (PIN) para Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 

responsável pelo cadastramento das terras e efetivação da reforma agrária; por último, 

houve o quarto plano, em 1982, promovendo certas desapropriações, mas somente em 

áreas altamente conflitivas da Região Norte.75 Nenhum desses planos concretizou-se na 

íntegra, criando apenas expectativas e movimentação dos que lutam por reforma 

agrária, sem resolver a questão. 
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1.3 Conflitos no campo

Na década de 1970, os movimentos sociais no campo e na cidade, então 

reprimidos pelo golpe militar de 1964, voltaram a se organizar. As lutas ressurgiram 

com o agravamento da situação dos trabalhadores rurais que ainda continuavam sendo 

expulsos pelos grandes proprietários, pelos grileiros de terra, pelos projetos 

agropecuários do governo, subsidiando a implantação do capital nas zonas de fronteira 

na Amazônia Legal,76 pelos programas de construção de estradas de ferro e de 

barragens. Era a ação do governo e do grande capital restringindo o acesso do 

camponês à terra. 

Apesar dos entraves, muitos trabalhadores rurais e urbanos foram se 

organizando por conquistas sociais e frações de terras, surgindo as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) que se tornaram um novo espaço para essa organização. A 

Igreja (única instituição não controlada diretamente pelos militares) apesar de ter 

apoiado o golpe, redirecionou seu trabalho em favor dos oprimidos, por meio da 

Teologia da Libertação, das Conferências Latino-Americanas, da convivência dos 

padres, religiosos e agentes da pastoral com a base popular.77

Em 1975, foi criada a CPT para concretizar a presença da Igreja na questão 

agrária, quando os pobres tiveram a oportunidade de serem sujeitos da sua libertação e 

não apenas assistidos pela comunidade. O método “ver, julgar e agir”, utilizado nas 

reuniões, ajudou muito a análise da situação de miséria e opressão. As CEBs tornaram-

se um lugar privilegiado de ação e reflexão desses “novos sujeitos” de transformação da 

realidade dura e sofrida por eles.78 Outra “ferramenta” de luta contra a expropriação, a 

expulsão e toda forma de violência foram os sindicatos rurais, que apesar de serem 
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“vigiados” pelo governo e muitos deles controlados por fazendeiros, marcaram 

presença, defendendo os trabalhadores. 

Nos anos 80, as CEBs começaram a se desmobilizar, havendo um recuo do 

trabalho desenvolvido pela Igreja, em razão de vários fatores. Um deles foi a censura 

por parte do Vaticano à Teologia da Libertação, como as advertências a teólogos que 

defendiam a pedagogia dos oprimidos e a imposição do silêncio ao Frei Leonardo Boff. 

Por outro lado, essa época foi também o recomeço das organizações no campo e na 

cidade, após o golpe militar. Em 1980, foi fundado o Partido dos Trabalhadores (PT), 

com base nas lutas dos operários do ABC paulista; em 1982, criou-se a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT); em 1985, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

(MST), depois de muitos confrontos entre os pequenos proprietários e posseiros com a 

polícia, com os pistoleiros pagos pelos fazendeiros, no Sul do país.79 A expulsão dos 

pequenos produtores, para dar lugar aos grandes empreendimentos agropecuários, às 

grandes exportações latifundiárias, aos grileiros de terra, foi acirrando os conflitos, a 

exemplo do acampamento “Encruzilhada do Natalino”, no município de Ronda Alta-

RS, que chegou a abrigar, em 1981, cerca de quinhentas famílias de agricultores.80

Dispostos a continuarem na terra, grupos de trabalhadores rurais, 

organizados e apoiados pela CPT, MST, dioceses, paróquias e sindicatos adotaram 

como estratégia o seguinte lema (do MST): “ocupar, resistir e produzir”. Diante desse 

desafio e preocupados com a política agrária da “Nova República”, com a decretação do 

I PNRA, em 1985, os fazendeiros criaram a UDR, para quem o discurso do então 

Presidente da República, José Sarney, de executar o PNRA em quatro anos (1985-1989) 

era ameaçador. A pressão dos ruralistas fez com que o Plano ficasse “apenas nos 10% 

de suas metas: prometia a desapropriação de 43 milhões de hectares e só foram 

desapropriados 4.624; prometia o assentamento de 1,4 milhões de famílias e só foram 

assentadas 84.852.”81

Outro momento de debates e controvérsias sobre o problema fundiário 

ocorreu no período de 1987 a 1988, durante a preparação e aprovação da nova 

Constituição Brasileira, que, ao contrário de avançar, retrocedeu em algumas medidas, 
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como por exemplo: quanto ao “restabelecimento do prévio pagamento das 

indenizações; a omissão na questão dos critérios para a fixação do preço justo; e a 

colocação da ‘propriedade produtiva’ (sem defini-la) como não suscetível de 

desapropriação (inciso II do artigo 185 da Constituição brasileira).”82 Diante dessas 

concessões, nota-se que tudo não passou de uma “velha reforma agrária na Nova 

República” e que a política agrária de todos os governos militares e não-militares 

fracassou, porque foi emperrada pelas forças contrárias. 

Na luta pela terra, os trabalhadores rurais estiveram sempre em desvantagem, 

tendo para se defenderem apenas foices, facões, enxadas e coragem, contra as armas 

pesadas dos fazendeiros, contra os pistoleiros pagos, a polícia, a morosidade do poder 

judiciário, do governo, e inúmeros obstáculos. O saldo são as dezenas de trabalhadores, 

agentes e sindicalistas assassinados, as torturas, os incêndios de ranchos, a destruição 

das roças dos ocupantes, dentre vários outros tipos de arbitrariedades. 

Nos últimos anos, a CPT tem recolhido dados envolvendo conflitos no 

campo, cujos resultados sobre a violência, a superexploração de trabalhadores nas 

fazendas, a impunidade, e a participação da polícia nos crimes são, na quase totalidade, 

em desfavor dos trabalhadores. O registro desses dados é feito pelas regionais da CPT e 

baseia-se estritamente em ocorrências documentadas com fontes, em arquivo, 

claramente confirmadas, por isso, os números reais são, com certeza, maiores que os 

divulgados em documentos, em jornais e na imprensa em geral.83

Os Cadernos da CPT trazem um levantamento demonstrando que, ao longo 

de 13 anos (1985-97), ocorreram, no campo, 7.782 conflitos, por causa da terra, de 

direitos trabalhistas, do uso da água, de questões sindicais, políticas etc, envolvendo 

sete milhões de pessoas, dentre elas os posseiros, os fazendeiros, a polícia, os 

pistoleiros de aluguel e outras, em um total de 964 pessoas assassinadas (Tabela 7). 

Além de mortes, existem várias outras formas de violências contra a pessoa, contra a 

propriedade etc, (como se verá, com mais detalhes, adiante), em consequência da luta 

de classe entre os proprietários e os despossuídos, os latifundiários e os sem-terra, sem-

trabalho, sem-proteção neste país, prevalecendo a lei do mais forte.
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Tabela 7 – Quadro comparativo: conflitos no campo* (1985-1997), no Brasil.

Total de conflitos 1985-1990 1991-1997 Total de 85-97
N° de conflitos 3.826 3.956 7.782
Assassinatos 640 324 964
Pessoas envolvidas 4.128.838 3.262.218 7.391.056
Hectares conflitivos 88.097.635 27.452.242 115.549.870
Fonte: CPT, 1996 e 1997.
*Conflitos de terra, trabalhistas e outros (questão de seca, sindical e política agrícola). 

Mesmo enfrentando tantos obstáculos, como o poder judiciário, os 

fazendeiros armados, o desinteresse do governo e da polícia, o projeto dos trabalhadores 

organizados, principalmente pelo MST e a CPT, de “ocupar, resistir e produzir” 

continua crescente. A Tabela 8 demonstra que, de 1991 para 1996, as ocupações 

aumentaram sensivelmente, passando de 77 para 398 ao ano. No decorrer desse tempo, 

não houve baixa, acumulando 910 casos ao todo e envolvendo, só em seis anos, 

163.422 famílias beneficiárias do programa de reforma agrária.84 O Centro-Oeste 

absorve 17% dessas ocupações, com 68 casos.85

Tabela 8 – Quadro comparativo das Ocupações 1991-1996
(número de casos) no Brasil.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total
77 81 89 119 146 398 910

Fonte: CPT, Conflitos no campo, 1996.

A ação do governo é lenta e irrisória diante de tamanha demanda de terra e 

das reais possibilidades de concreção dos projetos de assentamentos. De acordo com o 

Censo Agropecuário 1995-1996,86 há no estado de Goiás 95.735 famílias aguardando 

colocação mas, segundo a Divisão de Assentamentos da Superintendência Regional do 

Incra, até agosto de 1998 foram assentadas apenas 6.577, ou seja, 6,3% do total. O 

Atlas Fundiário Brasileiro de 1996 demonstra que 62,7% das terras do Centro-Oeste 
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não são utilizadas, havendo terra disponível o suficiente para a implementação da 

Reforma Agrária.87

1.4 Violência policial em defesa do latifúndio

Das várias formas de violência que vêm ocorrendo no campo, a maior parte é 

praticada pela polícia, a mando de poderes locais, dos fazendeiros ou das ações 

judiciais, fazendo cumprir a lei a qualquer custo, por meio de liminares de reintegração 

de posse, ordens de despejo ou de forma arbitrária. Muitas vezes, a polícia age a mando 

de fazendeiros e poderes locais, sem cumprir os trâmites legais de despejo, sendo 

comum ação conjunta de grileiros88 de terra, juízes, promotores e delegados para 

expulsar pequenos posseiros. Nas décadas de 40 e 50, intensificou-se a ação de 

grileiros, principalmente no Norte de Goiás, por causa da construção de Brasília, a 

abertura de estradas e a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Esses 

empreendimentos valorizaram ainda mais as terras e criaram maior possibilidade de 

escoamento da produção, mas o processo de grilagem não começou nem parou aí. A 

ação dos grileiros é mais remota e continua até hoje. 

A justiça trata de maneira diferenciada os dois grupos. Se for “favorável” aos 

fazendeiros, ela age com rapidez, precisão e lhe dá rapidamente ganho de causa. Em 

caso contrário, a “favor” dos trabalhadores, a justiça não anda e o resultado, em geral, é 

negativo. 

Um dado interessante refere-se ao número de policiais envolvidos nas 

operações de despejo, sendo muitas vezes superior ao de lavradores. As armas possuem 

grande poder de fogo, comparando-as com as ferramentas de trabalho (foice, facão, 

enxada) dos agricultores.

Em geral, as ordens de despejo são realizadas como uma verdadeira 

operação de guerra. Os policiais costumam destruir as roças, queimar as casas e os 
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pertences (alimentos das crianças, ferramentas de trabalho, dinheiro) são roubados. Em 

Santa Catarina, Fazenda Mosquito, Município de Campos Novos, no dia 24 de julho de 

1992, trezentos policiais militares e civis, armados com metralhadoras, fuzis, lançadores 

de bombas de efeito moral despejaram 150 famílias, com dois camponeses baleados e 

sete presos. No Maranhão, no Município de Santa Rita, no dia 21 de fevereiro de 1992, 

38 policiais militares e um grupo de jagunços, usando tratores alugados pelos 

fazendeiros, destruíram 17 casas, a escola e um forno de farinha. Na Bahia, Fazenda 

Cajueiro, município de Una, no dia 30 de junho de 1992, trinta policiais militares de 

Ilhéus despejaram 26 famílias de posseiros, cujas casas foram destruídas, as roças 

queimadas e os pertences roubados. Em outra fazenda no Município de Lindóia-BA, no 

dia 28 de fevereiro de 1992, 115 famílias foram expulsas sem ordem judicial, em ação 

comandada pelo gerente da fazenda, com auxílio de pistoleiros e policiais militares, 

com o saldo de oito lavradores presos e três deles desaparecidos.89 No ano de 1995 

houve os massacres em Corumbiara-RO e em Eldorado dos Carajás-PA. Somente neste 

último, 19 trabalhadores sem-terra foram assassinados pela polícia militar. 

A polícia, a quem cabe cumprir a tarefa de manutenção da ordem, em favor 

de todos igualmente, age, em muitos casos, como milícias particulares, fazendo-se 

acompanhar de pistoleiros, gerentes de fazenda, a serviço de empresários rurais, que o 

ajuda a demonstrar que existe uma união muito forte entre o aparelho policial, o 

latifúndio e a pistolagem.

Há policiais que atuam como pistoleiros, e pistoleiros que se vestem de 

policiais para facilitar a ação repressiva contra os lavradores.90

A ação direta de proprietários, de seus capatazes e de jagunços contratados 

tem sido a causadora da grande maioria dos assassinatos em conflitos de terra. Em 

1987. essa ação foi responsável por 96 dos 109 assassinatos no campo, 68% a mais que 

em 1986.91 Da mesma forma, em 1986, de um saldo de 137 assassinatos, 188 

ameaçados de morte, oito desaparecidos, 334 presos e 199 feridos e torturados, a polícia 
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foi a autora mais violenta, aparecendo em 117 casos de violência, torturas, prisões, e 

massacres.92

A Constituição Federal de 1988 qualifica a tortura como crime inafiançável, 

mas sua prática tem sido um método policial rotineiro. De acordo com pesquisa da 

CPT, em 11 anos, 581 pessoas foram torturadas (Tabela 9), cujas vítimas geralmente 

são lavradores ou líderes de movimentos, como é o caso de 

Ivan Brito de Assis, 24 anos, líder do MST, preso em 22/08/89 por dois 
policiais, acompanhados pelo fazendeiro Roberto, ordenados pelo delegado 
Ricardo Lessa, de Quebrângulo-AL. Na delegacia é espancado, colocado nu 
no pau-de-arara, sufocado com toalha molhada, recebe choques elétricos e os 
órgãos genitais são amarrados e puxados com violência, para contar segredos 
do movimento.93

Como esse, há dezenas de casos de torturas, envolvendo até mulheres e 

crianças, para que apontem o paradeiro do marido ou de outros companheiros. Mais 

dados sobre torturas, além de outras formas de violência, estão na Tabela 9.

Tabela 9 – Conflitos no campo, 1987-1997 (violência contra a pessoa).

Tipos de
Violência*

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total

Assassinatos 109 93 65 75 49 46 52 47 41 54 30 661

Tentatat. de 
Assassinato

37 68 100 80 96 47 37 62 43 71 37 678

Ameaçados 
de morte

143 153 134 190 253 164 156 212 155 88 92 1.740

Torturados 88 06 66 25 166 15 87 39 72 12 05 581

Agredidos 
fisicamente

2.119 288 1.079 3.348 1.691 1.379 1.080 1.017 2.010 124 640 14.775

Presos 276 247 401 192 261 304 272 333 833 198 381 3.698

Lesões corp. 132 153 512 130 05 91 2.048 151 528 220 109 4.079
Fonte: CPT, Conflitos no campo, 1987-1997. (Dados brutos).
*Além desses tipos de violência há outros, catalogados pela CPT: sequestros, desaparecimento de pessoas, os impedidos de ir-
e-vir, e o terrorismo. 

O número de assassinatos no campo, desde 1964 até 1997, atinge 1.954 

pessoas,94 e as vítimas são, em geral, lavradores, índios, líderes sindicais ou do MST e 
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agentes de pastoral. Raramente, algum fazendeiro ou policial é morto ou agredido, e 

quando acontece, decorre de confronto com os trabalhadores, que reagem contra a 

covardia da força militar, da pistolagem e em defesa dos roçados, dos barracos, dos 

pertences e da vida. Na Tabela 10, consta mais uma amostra da ação da polícia em 

repressão aos trabalhadores no campo. 

Há também casos de mortes de crianças, vítimas da violência no campo. 

Muitas são mortas por maus tratos, intoxicação etc, havendo abundantes exemplos, 

como o de Rincão do Ivaí-RS, onde seis crianças morreram intoxicadas por agrotóxicos,

que os camponeses dizem ter sido jogados de avião no acampamento por membros da 

UDR.95 Outro caso deu-se em Bananeiras-PB, em que uma menina de 15 meses morreu 

em consequência de espancamentos sofridos no momento do despejo efetuado pela 

polícia.96 Menores são executados com tiros à queima-roupa, como o caso do jovem 

Vanderlei das Neves, de 16 anos, em Rio Bonito do Iguaçu-PR, por pistoleiros da 

fazenda. Os tiros foram tantos que seu corpo ficou mutilado.97

Tabela 10 – Violência contra Posse e Propriedade – 1987-1997
(em números de famílias)

Tipos de
Violência*

Famílias 
vítimas de
Expulsão

Famílias vít. De 
Despejo

Judicial

Famílias vít.
de casas

destruídas

Famílias vít.
de roças

destruídas

Famílias vít.
de Pertences 
destruídos ou 

roubados
1987 3.668 2.240 600 1.033 1.502
1988 3.932 2.387 132 1.024 11
1989 1.842 3.107 306 300 130
1990 1.681 2.544 852 1.175 437
1991 413 2.286 749 1.280 1.280
1992 1.664 6.001 703 1.040 -
1993 1.369 12.469 667 1.419 1.283
1994 388 17.687 1.901 5.239 1.685
1995 1.146 12.832 1.112 1.589 770
1996 270 17.595 1.337 3.677 1.146
1997 304 17.070 2.624 1.307 3.940

TOTAL 16.677 96.218 10.983 19.083 12.184
Fonte: CPT, Conflitos no campo, 1987-1997.
*Além desses tipos de violência, há outros catalogados: a grilagem de terra, tentativas de expulsão, ameaças de 
expulsão, destruição de cercas etc. 
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Morosidade e impunidade. Nesses anos todos de sérios conflitos no 

campo, com toda sorte de violências, até assassinatos, poucos julgamentos foram 

realizados. Segundo levantamento feito pelo MST e CPT, em 26 anos – de 1964 a 31 de 

dezembro de 1989 – apenas 17 casos foram concluídos pela Justiça, havendo 

condenação em oito. Nos demais, todos os responsáveis foram absolvidos e em nenhum 

assassinato de trabalhador rural houve qualquer condenação, apenas quando a vítima 

em julgamentos de homicídio eram índios, sacerdotes ou advogados. 

Outro dado notório é quanto aos mandantes dos crimes, em que 17 casos de 

homicídios, 15 foram a mando de fazendeiros. Em oito casos, os executores foram 

pistoleiros ou jagunços, contratados por fazendeiros. Em apenas um dos casos  o que 

envolveu a morte de três índios, sendo um cacique  e que o próprio fazendeiro foi um 

dos autores, houve condenação. Nos demais, todos foram absolvidos.98 Esses dados 

deixam claro que, quando há condenação, é de pistoleiros, posseiros, raramente dos 

mandantes, que, na maioria absoluta, são fazendeiros. Quando algum fazendeiro é 

condenado e preso, o que é muito raro, logo ele foge da prisão, como os que mataram o 

sindicalista e ambientalista Chico Mendes. 

A eficiência dos juízes em expedir liminares de despejo e a pressa e a 

violência com que agem os delegados e policiais para cumprir os mandados, revelam 

que o Judiciário representa um espaço de privilegiados. Se o acusado tiver recursos para 

contratar bons advogados, os processos arrastam-se por longas datas, muitos são 

engavetados e dificilmente o réu é punido. A justiça é morosa e favorável a quem tem 

poder, seja econômico, político ou de influências. 

Em 1991, o Setor de Documentação da CPT99 registrou sessenta pedidos de 

liminares por parte de fazendeiros, empresas e Poder Público, dos quais 58 foram 

deferidos, ou seja, quase 100% de vitória para os fazendeiros e empresas. Quando se 

trata de litígio entre os pequenos camponeses e os grandes “donos de terra”, o resultado 

é outro. No ano de 1989,100 foram contabilizadas 99 atuações diretas do Poder 

Judiciário nos conflitos no campo. Em 52 desses casos, houve pronunciamento da 
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justiça contra os camponeses, em 34 foi a favor e em 13 ocorreu uso da violência. Esses 

dados revelam “o uso do Judiciário como meio seguro de se conseguir a propriedade da 

terra, sem o confronto direto com os camponeses.”101

Grande parte das ações de despejo é feita arbitrariamente, ou seja, sem a 

liminar expedida pelo juiz, não havendo despejo, mas expulsão. Observando a Tabela 

10, nota-se que nesses últimos anos, 16.677 famílias foram vítimas de expulsão, e, à 

medida que o número de expulsões foi diminuindo, aumentaram as vítimas de Despejo 

Judicial (96.218 famílias em dez anos). 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada na Câmara Federal em 1991, 

concluiu que “a ineficácia do Poder Judiciário tem contribuído, decisivamente, com a 

violência, a injustiça, a característica absoluta da propriedade privada da terra e a 

instituição do latifúndio.” 102 A omissão e a conivência da Justiça têm desalojado 

milhões de brasileiros, da década de 1960 para cá, não se importando se são famílias 

famintas, em busca de sobrevivência. Nesses casos, a lei e o direito de propriedade 

estão sendo colocados acima  de tudo, até do direito à vida. O que tem valido é o poder 

de auto-defesa do fazendeiro, que muitas vezes não é o dono legítimo da terra, mas o 

grileiro. 

A maioria das terras reivindicadas pelos trabalhadores rurais é composta de 

terras griladas por empresas, fazendeiros, que alargam suas propriedades, invadindo 

terras do Estado. Os trabalhadores rurais sem-terra têm como regra não ocupar terra 

legitimamente documentada e produtiva. Em primeiro lugar, eles investigam se a área é 

ou não ociosa, quais as possibilidades viáveis de desapropriação, para depois entrarem 

nela. 

A CPT tem divulgado vários casos de grilagem feita por fazendeiros ou por 

empresários que investem em terra. Só em dois anos (1987 e 1988), foram 

documentados 3.782 casos de grilagem.103 São usurpações diante das quais não é 

tomada nenhuma providência por parte do Poder Público, como é o caso do empreiteiro 

Cecílio do Rego Almeida, que tornou-se o maior latifundiário do país e talvez o maior 

do mundo, ocupando terra alheia no Pará. Suas terras abrangem uma área que é igual à 
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soma da Holanda e da Bélgica, em um total de sete milhões de hectares.104 Diante de 

um caso como esse, nenhuma providência foi tomada por parte do Poder Público, sem 

esquecer que há inúmeros outros casos e que nada se faz para detê-los.

O latifúndio, a monocultura e a exportação formam o “tripé” da estrutura 

fundiária brasileira, mantida, quase intocada, desde o período colonial. O Estado 

representa o papel de guardião dessa estrutura, à medida que se apresenta como 

defensor da propriedade privada da terra, acima de tudo, não se importando se ela 

cumpre ou não sua função social. 

1.5 Trabalho compulsório e superexploração

Nos relatórios da CPT, sobre violência no campo, é comum haver referências 

sobre “trabalho escravo”. Ao afirmar que há pessoas vivendo como escravos no Brasil 

não se está referindo ao mesmo regime de escravidão vigente até 1888. Hoje, os tempos 

são outros, em que o capitalismo representa o modo de produção e se encontra no auge 

de seu desenvolvimento. Aliás, o termo “trabalho escravo” não é mais aceito pela 

academia, por tratar-se de um período capitalista. Com extremado rigor acadêmico, 

alguns autores preferem chamar esses casos de trabalho forçado (encontrado nas usinas, 

nas fazendas, nas carvoarias), de superexploração, de trabalho compulsório, em lugar de 

escravidão, já que é uma forma de atividade contraditória ao sistema capitalista em que 

se reproduz, utilizando essencialmente, o trabalho assalariado, pois a mão-de-obra 

assalariada gera mais-valia, transformando-se em capital, a riqueza acumulada. Por isso, 

o termo “trabalho escravo” soa estranho em um sistema capitalista, como o nosso. Não 

se pode, entretanto, esquecer que o próprio capitalismo se utiliza também de formas 

não-capitalistas de produção para sua sobrevivência, como tem ocorrido neste país. A 

CPT apega-se a essa concepção para continuar utilizando o termo “trabalho escravo”. 

Nesse sentido, a CPT distingue os dois processos  “trabalho escravo” e 

superexploração – nos seus relatórios. O primeiro “tem como elemento essencial e 

central a sujeição do trabalhador. Essa sujeição tanto pode ser física como 
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psicológica”.105 Evidentemente que não se trata da mesma forma de servidão do período 

escravista em si, em que havia toda uma transação comercial de venda e compra de 

escravos, como também não se pode negar que a situação não seja, em sua essência, 

trabalho de escravo, uma vez que o indivíduo fica privado até do direito à liberdade. 

Além de não receber salário, os trabalhadores cumprem uma jornada excessiva de 

trabalho, são impedidos de ir-e-vir, sob pena de serem mortos, caso tentem fugir. O 

segundo processo, o da superexploração, acontece na esfera salarial  atraso no 

pagamento, descontos ilegais, não-pagamento de horas-extras, não-pagamento de 

Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS), demissão sem pagamento de 

indenização, etc  e geralmente está ligado às precárias condições de trabalho. 

O próprio governo reconhece que há pessoas vivendo em condições de 

“trabalho escravo” no Brasil. Por isso criou, em 1995, um programa de combate ao 

trabalho forçado, infantil e degradante, que tem como objetivo fiscalizar e prevenir 

adultos e crianças dessa situação, por meio do Grupo Executivo de Erradicação do 

Trabalho Forçado (Gertraf), instituído em 1995. Diz o Presidente da República: “apenas 

no combate ao trabalho escravo, foram inspecionados 129 estabelecimentos e lavrados 

808 autos de infração, com 220 trabalhadores libertados da condição de escravos”.106

Constantemente, os fiscais do Grupo Móvel da Secretaria de Fiscalização do 

Trabalho (Sefit), em suas operações de fiscalização, constatam a prática do trabalho 

forçado, autuam os responsáveis, mas raramente as multas são pagas e os fazendeiros 

nunca são punidos, permanecendo uma dinâmica viciada de praticar o trabalho 

compulsório. Só em 1997, o Grupo Móvel da Sefit registrou pelo menos 450 pessoas 

trabalhando nesse regime.107 Dados da CPT, de 1988 a 1997, revelam que foram 

descobertas em torno de cem mil pessoas nessas condições, em um período de dez anos 

(Tabela 11). 

Tabela 11 – Casos de trabalho forçado, em número de pessoas.

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total

2.189 597 1.598 4.883 16.442 19.940 25.193 26.047 2.487 872 100.248

Fonte: CPT. Conflitos no campo ( dados brutos), 1988-1997.
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Só no estado de Goiás foram detectados vários casos de trabalho forçado, 

envolvendo mais de mil pessoas, exceto os números não revelados.108 São trabalhadores 

sem perspectivas de sobrevivência no local de origem. Aliciados pelas propostas 

atraentes dos chamados “gatos”109, partem para lugares distantes e se tornam 

“prisioneiros” de administradores de fazenda ou de empresas do ramo, a mando dos 

proprietários. 

Em regime de superexploração, foram 8.516 só em 1997, em diversas

fazendas, usinas, carvoarias, em vários estados da União, mesmo Goiás.110 Os casos de 

superexploração estão sendo documentados pela CPT somente a partir de 1997, senão 

os números, certamente, seriam maiores. 

Segundo a Contag, há cerca de 1,3 milhão de crianças trabalhando no campo. 

Dados do IBGE falam de 7,5 milhões de crianças entre 10 a 14 anos e 4,5 milhões entre 

14 e 17 anos.111 No cômputo geral do trabalho forçado, grande parte das pessoas 

envolvidas são crianças, trabalhando em carvoarias, laranjais e no corte de pinus, sisal, 

cana e outros. Na região de Campos-RJ, cerca de dez mil crianças trabalham no corte da 

cana; no Noroeste do Paraná, duas mil na colheita de algodão, café, corte de cana, em 

jornadas de 12 horas; a Zona da Mata de Pernambuco tem cerca de cinquenta mil 

crianças, de sete a 17 anos trabalhando nos canaviais.112 Assim, são diversos os casos 

de trabalho infantil no campo, muitos sem quaisquer direitos trabalhistas. 

1.6 Resumindo  concentração e exclusão

Os dados acima representam apenas uma amostra da realidade brasileira nos 

dias de hoje, pois os números reais, certamente, são muito maiores. A renda per capita

no Brasil vem caindo, o que agrava ainda mais seu quadro social. O desemprego já 
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atinge em torno de um milhão e quinhentas mil pessoas. Os brasileiros mais pobres são 

os mais prejudicados pela redução da renda, fazendo crescer a desigualdade social, diz 

o professor Márcio Poschmann, especialista em economia do trabalho da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).113

Uma das questões mais sérias da desigualdade social refere-se à 

concentração e à ociosidade da terra. Um país que prioriza as grandes lavouras 

monocultoras, que não subsidia a pequena produção para o consumo interno, que não 

fiscaliza a ação dos especuladores, que não tem mecanismos de proteção ao mercado 

interno, mata seus filhos de fome. De acordo com pesquisa realizada pela FAO e dados 

do Incra, a pequena propriedade gera mais emprego no campo e com menor custo. O 

assentamento de uma família custa, em média, 16 mil dólares, ao passo que a criação de 

um emprego na indústria siderúrgica varia de 70 a 150 mil dólares.114

Criar emprego no campo implica em interferir no latifúndio, no grupo dos 

que dominam o espaço social e político, ou seja, a burguesia agrária cuja especificidade 

é dada pela apropriação da terra. Distribuir terra significa dividir poder e socializar 

riqueza, razão por que nunca ocorreu reforma agrária no Brasil. Ademais, fazer reforma 

agrária pressupõe alterar as estruturas de poder político e econômico de um modo geral. 

Significa implementar uma política de subsídio à produção nas pequenas propriedades e 

de escoamento dos produtos, com muito maior chance de transformar a triste realidade 

social em que o país se encontra. É necessário suprir a falta de alimentos para o 

consumo interno, reduzir os fluxos migratórios, ampliar a participação social, o 

exercício da cidadania.

Dados demonstram que a estratégia do governo, de utilizar financiamentos 

do Banco Mundial (Bird) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), não tem 

dado somente resultados positivos para os trabalhadores rurais. Ao mesmo tempo que 

bancos apoiam formas de aliviar a pobreza rural, emprestando dinheiro, financiam 

mecanismos de geração desta pobreza.115 Um dos principais elementos da política 

governamental apoiada por esses bancos diz respeito à abertura comercial, que tem 
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gerado a perda de mais de oitocentos mil postos de trabalho no meio rural e expulsado 

cerca de quatrocentos mil agricultores para os centros urbanos.116 A liberalização 

comercial gera competitividade dos setores privados, bem como empregos, mas 

penaliza os “pequenos” competidores, que são incapazes de competirem com os 

grandes negócios e acabam “engolidos” por eles, fato que ocorre tanto no meio urbano 

como no rural. 

O modelo de desenvolvimento, centrado no patronato rural agroexportador, é 

excludente. Estima-se que mais de 50% dos 32 milhões de brasileiros que vivem abaixo 

da linha da miséria encontram-se no campo.117 Por isso a política do Governo, apoiada 

pelos Bancos (Bird e BID), ao mesmo tempo que tenta aliviar a pobreza, promove a 

perpetuação da miséria, sem erradicá-la e sem redistribuir a renda. Os programas por 

eles financiados são paliativos, paternalistas, de “atuação autoritária e sem a 

participação efetiva dos beneficiários e de suas organizações representativas.”118

O Brasil possui mais de 35 mil latifúndios, abrangendo uma área superior a 

166 milhões de hectares. Há estoque de terras passíveis de desapropriação para assentar 

todas as famílias sem terra;119 no entanto, ao contrário de desapropriar e punir a 

ociosidade de grandes extensões de terra, fazendo cumprir a sua função social 

defendida na Constituição de 1988  o governo abriu as portas para a mercantilização 

da terra, por meio da utilização dos Títulos da Dívida Agrária (TDAs) no programa de 

privatização. Isto não é desapropriação, mas compra de terra, gerando até, em alguns 

estados, um “balcão de negócios”, como é o caso do Tocantins, em que ocorreram 

desapropriações a custos que variaram de 50% a 200% a maior, em relação aos preços 

praticados pelo mercado.120

A história dos marginalizados pela sociedade e dos que demandam terra para 

trabalhar teve seu início no período colonial, na forma como Portugal ocupou e 

explorou o novo território conquistado. Não que a realidade seja uma continuidade 

linear de fatos, sem rupturas, mas a verdade é que de alguma forma, nesta sociedade, a 
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exclusão perpetua-se e “os sem-terra de nossos dias são, de uma forma ou de outra, 

herdeiros das lutas dos sem-terra de ontem.”121

No capítulo seguinte, procurarei reconstituir esse período, até 1850, com o 

objetivo de desvendar as raízes do latifúndio, especialmente quando se configura na 

ação de fazendeiros que se aproveitam dos desmandos do Poder Público para se 

tornarem donos, arbitrariamente, de imensas glebas de terra, fazendo do campo um 

espaço de privilegiados, onde impera a impunidade. O Brasil, em relação à questão 

fundiária, porta-se como uma Nação “sem lei” e “sem governo”, beneficiando os mais 

fortes. 

A opção de fazer uma espécie de arqueologia do latifúndio reporta-se 

sobretudo à extinção das sesmarias, já que, a partir de então, os fazendeiros libertaram-

se da limitação das extensões e das obrigações do cultivo. A reconstituição da história 

fundiária brasileira tem o propósito de localizar as raízes do apossamento, da grilagem e 

de toda forma de ganância e violência no campo pela acumulação de terras, muitas 

vezes maior do que a capacidade de cultivo do indivíduo. Muitos lutam a vida toda para 

alargarem suas propriedades, possuem grandes extensões de terra, muitas cabeças de 

gado etc, mas estão sempre preocupados em acumular mais. Para tornarem-se senhores 

de muitas terras, delas se apossam, por meio da grilagem, da expulsão e do assassinato 

de trabalhadores. 

Há os que usam a terra para especular, outros para conseguir dinheiro de 

bancos, mediante financiamentos de projetos agropecuários, para depois aplicá-lo em 

outros ramos de negócio, no mercado financeiro ou até para a “lavagem de dinheiro” do 

narcotráfico e outras formas ilícitas de enriquecimento. A questão principal diz respeito 

à mentalidade arraigada da formação do latifúndio, pelo apossamento, grilagem, 

expulsão do camponês e toda forma de violência. O seu entendimento deve ser buscado 

na compreensão da estrutura agrária do país, especialmente de 1822 a 1850. Se nesse 

período, o que imperou foi a ocupação pura e simples ou as transações com terras 

apossadas, esse fato pode ser crucial para compreender a recorrência do apossamento, 

tanto em terras devolutas como em posses legítimas de agricultores familiares, em 

Goiás e no Brasil. 
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A importância deste estudo não se limita a um intervalo cronológico, pois o 

apossamento iniciou-se na colônia, intensificou-se entre 1822 e 1850, prosseguindo 

após a Lei de Terras. Acredito, no entanto, ser o período do “regime jurídico das 

posses”122 o momento definidor por excelência da formação do latifúndio no Brasil, 

pois apropriar-se, tornar-se dono absoluto, acumular constituem a postura constante dos 

donos da terra e do poder, o que se confirma também em Goiás. 
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Capítulo 2

A ESTRUTURA AGRÁRIA BRASILEIRA:
DA COLONIZAÇÃO À LEI DE TERRAS

Sabemos que o capitalista
diz não ser preciso ter Reforma Agrária
Seu projeto traz miséria
Milhões de sem terra jogados na estrada
com medo de ir pra cidade enfrentar favela
fome e desemprego
Saída nessa situação é segurar as mãos 
de outros companheiros.

Zé Pinto

O desafio proposto neste capítulo é entender o conceito de estrutura agrária 

brasileira e como se deram as ocupações do solo, do período colonial à Lei de Terras, 

ou seja, qual foi a forma de apropriação das terras, o motivo pelo qual a plantation

formou o modelo agrário-exportador brasileiro e só veio a ser contestado em meados do 

século XIX, com a grande crise de abastecimento. Para melhor compreender o período 

em estudo (1822-1850), é necessário retroceder na história, que é feita do entrelaçar de 

acontecimentos, da coexistência dos tempos históricos. Pois nessa coexistência de 

tempos “se encerram não o passado e o presente, mas também o futuro, o possível.” 123

A palavra estrutura dá a idéia de partes, de elementos ou de uma armação 

que sustenta um corpo no tempo e lugar, razão por que a estrutura agrária de uma 

sociedade forma-se pela combinação das relações políticas, sociais e econômicas que a 

envolvem. A estrutura aparece, então, nos objetivos de produção (se é para consumo 

interno ou para exportar), no tipo de mão-de-obra empregado, nas formas de 

apropriação da terra etc. José de Souza Martins diz que “os fundamentos principais da 

questão agrária brasileira estabeleceram-se pela combinação de duas instituições 

sociais: a propriedade capitalista da terra e o trabalho livre.” 124 No período abordado 

aqui, especificamente, a mão-de-obra ainda era cativa e o apossamento livre, além do 
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que o contexto mundial em que o país se inseria também era outro. A afirmação de 

Martins tem contudo sua importância, a fim de entender a formação dessa estrutura 

agrária e suas relações de produção, em um sistema que apenas inverteu a ordem, 

libertando a mão-de-obra e tornando a terra cativa, com o mesmo objetivo, o da 

acumulação capitalista. 

2.1 Mercantilismo e crise agrária

O entendimento da questão agrária brasileira passa, imprescindivelmente, 

pelas transformações ocorridas na história no âmbito mundial e mais diretamente, pela 

atuação de Portugal no sistema mercantilista em transição. Seu envolvimento nessa 

estrutura econômica incidiu diretamente sobre o “destino” brasileiro. É preciso recuar 

no tempo para compreender a trajetória do Brasil, como peça nas transformações sócio-

econômicas mundiais. 

A história constrói-se de maneira irregular, propulsionada por forças 

contraditórias. Assim têm sido as transformações do sistema capitalista. Seu 

desenvolvimento trouxe para o mundo mudanças radicais na maneira de pensar e agir, 

na forma de produzir a vida, sob todos os aspectos. Fugindo da análise etapista da 

história, deve-se considerar que o absolutismo, nexo do sistema mercantilista, 

representou uma transição para o capitalismo. A sociedade agrária brasileira nasceu 

nessa fase.

O conjunto dos fatos demonstra que o Estado imperial brasileiro não 

conseguiu desvencilhar-se da tradição mercantil-absolutista do Estado português. As 

medidas tomadas pelo governo, sob a pressão da classe dominante, formava uma 

contradição de forças em direção ao capitalismo, em uma difícil e lenta transição.125

A história brasileira teve seu início em um esquema de exploração, de saque 

das riquezas naturais, que favorecia os países mais avançados na arte de comercializar 

esses produtos. O país avançou a fim de ter participação ativa no desenvolvimento 

histórico-social do mundo, ao longo desses séculos.



O pequeno produtor no Brasil é relegado e penalizado desde as sesmarias, já 

que para se tornar sesmeiro, o candidato deveria ser um beneficiário direto da Coroa, 

como os amigos, os altos funcionários, ou uma pessoa influente e de “posses”, capaz de 

investir na grande produção. Aos que instalassem engenhos, eram concedidos muitos 

favores e benefícios, como as isenções de tributos.126 O modelo de produção 

monopolista agroexportador demandava grandes propriedades. No mercantilismo, o 

segredo era produzir muito e mais barato, por isso, a demora na supressão da mão-de-

obra escrava. O camponês era uma parcela de gente considerada insignificante nesse

sistema de produção.

Duas condições históricas envolveram a apropriação territorial no Brasil, 

segundo Lígia Osório.127 Uma foi sua inserção no vasto campo de expansão comercial 

européia dos séculos XV e XVI e a outra, pela especificidade de possessão portuguesa, 

pois a ocupação do território brasileiro pelos portugueses não foi fruto do acaso. Buscar 

novas terras fazia parte de uma política expansionista e econômica do sistema 

capitalista nascente na Europa naquela época, e essa forma de economia exigia novas 

rotas de comercialização de produtos. Não se pode então deixar de mencionar os 

motivos que levaram os europeus à ocupação e valorização econômica das terras do 

Novo Mundo. A abertura de novas regiões do globo terrestre para o comércio, a 

conquista e a expropriação coloniais eram condições sine qua non para o 

desenvolvimento do capital mercantil. É preciso, antes de mais nada, “reconhecer seu 

caráter de empreendimento comercial.”128

No programa português de exploração e/ou ocupação de novas áreas, havia 

as colônias de povoamento, que fizeram parte de uma organização em torno da pequena 

propriedade e do consumo interno, e as chamadas colônias de exploração, que 

praticavam a monocultura, visando o mercado externo, em que se incluía o Brasil. 

Aqui, a riqueza só adveio com o cultivo da terra, quando se iniciou a produção do 

açúcar, abastecendo o comércio europeu, e a produção do café, que deu grande impulso 

à economia. Antes dessa fase, a extração de madeira e metais preciosos foi a atividade 

de maior interesse do colonizador. 
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É interessante ressaltar que, no início, Portugal pouco se interessou pela 

agricultura no Brasil, um tipo de empreendimento mais difícil, mais dispendioso e mais 

complicado que as piratarias, as aventuras marítimas e o enriquecimento por meio dos 

metais preciosos, das especiarias buscadas nas Índias etc. A distância também 

representava outro fator considerável que se tornou empecilho, pois demandava grandes 

dispêndios de implementação agrícola. Por essas e outras razões, só depois de algum 

tempo, adotou-se a exploração agrícola como uma medida para ocupação e defesa do 

território brasileiro. Enquanto não se tomavam providências mais sérias quanto a essa 

questão, os ingleses, holandeses e os franceses faziam cada vez mais tentativas de 

invasão, em busca de produtos para o comércio europeu.

2.2 Capitanias e sesmarias

A história territorial brasileira começou em Portugal. A primeira iniciativa de 

distribuição de terras no Brasil, pela coroa de Portugal, deu-se com “a carta patente, 

dada a Martim Afonso de Souza, na vila do Crato, a 20 de novembro de 1530.”129 Com 

essa carta, Martim Afonso recebeu autorização para tomar posse das terras que 

descobrisse, tornando-se Capitão-mor e Governador do Brasil, com permissão de 

conceder sesmarias das terras a quem pudesse explorá-las e fazê-las produzir. Martim 

Afonso desembarcou no Brasil com quatrocentas pessoas, distribuídas em três navios. 

“A missão clara era a defesa da costa e a pesquisa de metais preciosos.”130 A ele próprio 

foram concedidas, diretamente pelo Rei D. João III, cem léguas e, a seu irmão, Pedro 

Lopes, cinquenta. O mesmo Rei, aos 28 de fevereiro de 1532, encarregou seu Capitão-

mor de dividir o litoral do Brasil, de Pernambuco ao Rio da Prata, em 12 partes, que se 

chamaram capitanias hereditárias, medindo cada uma delas cinqüenta léguas de 

costa,131 doadas aos capitães desbravadores. Estes eram portugueses, altos funcionários 

da corte, homens de “posses”, que tinham influência política e que dispunham de 
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recursos para uma aventura nada comum, ou seja, vir para um lugar tão distante, 

enfrentando toda espécie de perigo.

O objetivo primordial da implantação dessas capitanias era ocupar e 

defender as terras conquistadas. Portugal corria o risco de perdê-las para os franceses, 

que constantemente atacavam e ocupavam a feitoria de Pernambuco. A forma de 

ocupação, lenta e esparsa, deixava a impressão de que o Rei não tinha tanto interesse 

por essas terras, mas, na realidade, o que aconteceu foi o contrário, pois Portugal nunca 

abriu mão do território. Sempre que outras nações tentavam invadi-lo, eram repelidas à 

força. Apesar da vigilância, os holandeses, ingleses e franceses só foram expulsos 

definitivamente do Brasil em 1654.132 O potencial produtivo dessas terras, as riquezas 

vegetais e minerais não eram de se desprezar. 

Os 12 capitães, ou pessoas contempladas pelas doações de terras, 

denominavam-se “donatários”, a quem não era permitido dividir, com ninguém, sua 

capitania. Era-lhes, no entanto, permitido ficar com dez léguas, não contíguas, e o 

restante deveria ser repartido, em regime de sesmarias, às pessoas que as requeressem e 

que tivessem condições financeiras para cultivá-las.133 De forma que o Rei doava os 

benefícios e o usufruto da terra, e não ela própria, pois os donatários não eram 

proprietários de fato, mas apenas uma espécie de administradores. Até 1822, “a 

apropriação das terras brasileiras regeu-se exclusivamente pelas Ordenações do 

reino”,134 por intermédio da concessão de sesmarias, caso o regime de sesmaria tivesse 

sido cumprido, pois se sabe que a Lei de Sesmaria não foi cumprida na íntegra. 

Das 12 capitanias, somente três foram bem sucedidas. Em outras quatro, “os 

donatários nem sequer tomaram posse e as demais estagnaram-se por falta de 

recursos.”135 Esses aventureiros enfrentaram toda sorte de problemas, como os conflitos 

deles e dos missionários com os habitantes nativos; enfrentavam também os ataques dos 

franceses, dos espanhóis, dentre outros desafios, como as doenças, o desconforto, os 

insetos. Além do que, a eles era exigido viverem segundo os costumes do Reino, até no 

tocante aos vestuários. De todas as causas do fracasso desse empreendimento, as mais 
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graves foram: “a extensão do território, a falta de vias e meios de transporte e, 

principalmente, a falta de uma instância central coordenadora.”136

Buscando solucionar os entraves causadores do insucesso dessas capitanias, 

aos 17 de dezembro de 1548, a Coroa chamou para si o direito de distribuir terras, 

revogando os poderes dos capitães e dando-os todos ao capitão da Bahia de Todos os 

Santos, Tomé de Souza, que se tornou governador-geral de todas as capitanias.137

Surgiram então as capitanias da Coroa, em lugar das hereditárias. O primeiro 

governador-geral, Tomé de Souza, juntamente com a missão jesuíta, tentou estruturar o 

processo de povoamento, a distribuição e fiscalização das sesmarias e a organização da 

produção. Nem Tomé de Souza nem outros governadores obtiveram sucesso, uma vez 

que lutavam em vão contra a concessão indiscriminada de terras, contra a 

desorganização administrativa, o descaso dos funcionários e a desordem do Governo.138

As sesmarias surgiram em Portugal, com a Revolução de Avis, em 1375, 

segundo João Bosco Feres139 e Paulo Bertran;140 ou em 1385, de acordo com Roberto 

Smith,141 no reinado de D. Fernando. Tratava-se de concessão de terras, condicionada à 

sua efetiva exploração, podendo ser reversível, caso não fosse cultivada. A origem da 

palavra sesmaria “deriva para alguns, medida de divisão das terras do alfoz; como para 

outros, de sesma ou sesmo, que significa a sexta parte de alguma cousa; ou ainda, para 

outros, do baixo latim caesina, que quer dizer incisão, corte.”142 Dentre as 

interpretações, a mais amplamente aceita é que sesmaria deriva da palavra sesma ou 

sesmo ou ainda seis ou sexta parte de qualquer coisa.143 Cirne Lima explica, ainda, que 

com o tempo a palavra sesmaria se transformou em Lei, que passou a reger ou designar 

a forma de distribuição de terras em Portugal, ou seja, “Sesmarias são propriamente as 

dadas de terras, casaes, ou pardieiros, que foram, ou são de alguns Senhorios, e que já 

em outro tempo foram lavradas e aproveitadas, e agora o não são.”144 Lígia Osório 

também traz explicações para a palavra e diz que 
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outros ainda afirmam que as terras distribuídas eram chamadas de sesmaria 
porque o agente que repartia as terras devolutas era o sesmeiro, uma espécie 
de magistrado municipal, escolhido entre os “homens bons” da localidade, 
integrante do sesmo ou colégio de seis membros, encarregados de distribuir o 
solo entre os moradores. 145

Afirma também que na Colônia, só a partir do século XVII, o termo passou a 

designar, nos papéis oficiais, a pessoa que recebia a concessão de sesmaria.146 Quer 

dizer, sesmeiro em Portugal “era o componente de uma comissão que fiscalizava as 

terras para obrigar o seu cultivo ou distribuir as terras incultas aos arrendatários.”147 No 

Brasil, sesmeiro era a pessoa que recebia terras de sesmaria, tendo como regra, o 

compromisso de fazê-las produzir, senão a terra voltava ao domínio da Coroa.

Em Portugal, a Lei de Sesmarias foi uma tentativa de contornar a crise de 

abastecimento pela qual passava o país, como também uma medida para reintegrar ao 

campo o povo que havia migrado para as cidades, expelidos pelo sistema feudal ou em 

busca de outras alternativas de sobrevivência. Em Portugal, diz Lígia Osório: “a 

sesmaria gerou a pequena propriedade, e no Brasil, ao contrário, foi a causa principal do 

latifúndio brasileiro.”148

O sistema sesmarial foi transplantado para cá com as mesmas características 

de Portugal, o que causou vários transtornos, pois a realidade da colônia era 

completamente diferente, em todos os sentidos. A começar pela imensidão das terras 

vagas, não ocupadas ou habitadas apenas pelos indígenas que não conheciam nenhuma 

forma de apropriação, até o termo terra devoluta, que, no sistema sesmarial de Portugal, 

significava terras ociosas, não-cultivadas e que voltavam à Ordem de Cristo. No Brasil, 

seu sentido foi distorcido, passando a significar terra vaga, que normalmente não 

retornava à Coroa e passível de ser ocupada. O exemplo seguinte é apenas um dos 

vários encontrados nos livros do Registro Paroquial:

Digo eu Jozé Amancio de Araújo Goudinho (...) sou Senhor e possuidor de 
duas léguas de terras de comprimento, e uma de largura pouco mais ou menos 
(...), cujo terreno achando-se devoluto foi por mim apossiada e nela fundei 
uma Fazenda e pus lhe o nome de São Jozé, aonde tenho casas de morada, 
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Engenho de cana e mandioca, lavoura, curral e limitam-se (...). Santa Rita 
vinte e quatro de novembro de 1856. 149

Por esses e outros motivos, a Lei de Sesmarias teve outra conotação neste 

país. Raimundo Faoro150 afirma que o regime gerava grandes propriedades, para a 

criação extensiva de gado e para o cultivo de exportação. As sesmarias eram 

distribuídas a quem tivesse condições econômicas para cultivá-las. Aos trabalhadores 

cabia vender sua força de trabalho ou viver como agregados (moradores de favor) ou 

como posseiros, que produziam para subsistência, já que até 1888, utilizava-se a mão-

de-obra escrava. Assim, a Coroa distribuía terras, visando a grande produção e a sua 

inserção no quadro dos negócios do mercantilismo. 

As regras das sesmarias eram cada vez mais desrespeitadas, como por 

exemplo, a exigência de cultivo da terra, dentro de um prazo de seis anos, que 

permaneceu ignorada; da mesma forma, a proibição de venda ou trespasse das terras 

obtidas, ou sua transmissão por herança. Implantado por D. João III, em 1532, esse 

sistema de distribuição de terras perdurou até 1822, ano da Independência oficial do 

Brasil, ocasião em que essa distribuição fundiária já havia sido totalmente desvirtuada, 

e o governo perdera o controle das concessões de sesmarias. Os grupos monocultores 

eram os verdadeiros detentores do poder. 

No período de 1580 a 1640, as Coroas espanhola e portuguesa eram unidas. 

Portugal era governado por um vice-rei, em nome do soberano espanhol. Com a crise de 

abastecimento em Portugal, muitos imigrantes vieram tentar a vida na colônia, 

sobretudo a contar de meados do século XVII.151 Somente no ano de 1750 e seguintes, 

redigiram-se os tratados que limitariam definitivamente os territórios português e 

espanhol. A partir de 1640, foi estabelecida a unidade administrativa, criando o 

Conselho Ultramarino que permaneceria até o fim da era colonial.152 Os donatários e 

demais autoridades foram cada vez mais submetidos a essa administração da Coroa. A 

metrópole impôs nova política econômica à colônia, proibindo o desenvolvimento de 

certos produtos agrícolas como as especiarias, a oliva, a vinha etc., para não atrapalhar 
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seu comércio com as Índias. Os portugueses queriam vender aqui os produtos que 

compravam lá, então, a colônia deveria produzir só o que interessasse ao comércio da 

metrópole. O que era viável para a vida da colônia não interessava. 

A metrópole “fechou os olhos” à legislação fundiária não-cumprida, pois o 

vislumbre de lucro e a necessidade de arrecadar eram maiores. Nos séculos XVI e 

XVII, havia condicionantes para a obtenção de carta Régia para sesmaria, mas não 

eram, entretanto, cumpridas na maioria dos casos, como por exemplo, devolvê-las, caso 

os sesmeiros não conseguissem cultivá-las, dentro de seis anos. As exigências 

burocráticas de confirmação pelo Rei só foram complicando a situação dos colonos. 

Havia os ataques constantes dos índios, a distância entre os “Registros” e as glebas, a 

taxa do foro,153 ou a sisa154 que onerava o lucro. Tudo emperrava o cumprimento das 

exigências de Lisboa, estimulando a prática cada vez mais crescente de apossamentos. 

A regra era doar terras a quem nelas fosse produzir, mas as autoridades não respeitavam 

as práticas nem as recomendações sesmariais, tampouco quanto ao tamanho. Eram 

concedidas sesmarias de até vinte léguas quadradas, enquanto “a Carta Régia de 17 de 

dezembro de 1695 limitava a extensão das sesmarias a quatro léguas por uma e outra 

carta posterior as limitava a três léguas por uma.”155

Em Goiás, a Lei de Sesmarias teve pouquíssima expressão, uma vez que as 

primeiras bandeiras vieram em busca de índios para o tráfico da escravidão. Só mais 

tarde, entre 1723 e 1725, descobriram o ouro e o território da futura Capitania foi 

efetivamente incorporado à geopolítica metropolitana portuguesa. 156 A longa distância, 

as dificuldades de acesso, os altos custos de demarcação, a entrada clandestina de 

forasteiros, ocupando o sertão, a resistência dos aborígenes etc, eram empecilhos para 

obter a terra por via legal. Os requerimentos, as concessões e confirmações foram em 

número reduzido, limitando-se aos beneficiários de cargos, patentes e provisões 

régias.157 O mais comum era o apossamento puro e simples ou, no máximo, a obtenção 

de uma Carta de Concessão que sancionava a posse “natural”, “espontânea” e 
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“pacífica”. 158As extensões dessas sesmarias ou posses raramente obedeciam ao 

estipulado pelas modificações implantadas na legislação de Sesmaria, em 1753, 

determinando três léguas de comprimento por uma de largura. As técnicas de medição 

eram rudimentares e imprecisas, tornando fácil aumentar a extensão, apossando-se de 

terras aos redores. 

Para Lígia Osório,159 todas essas razões contribuíram para transformar o 

Brasil em um país latifundiário, mas a principal foi a inserção no amplo mercado 

mundial que se abria para determinados produtos, como o açúcar, o algodão, o fumo, o 

café, que, segundo a autora, traçaram o modelo de agricultura aqui instalada: 

“latifundiária, monocultora e escravista”. Essas condições, continua a autora, levaram a 

metrópole a agir com tamanha liberalidade na disposição do solo colonial e, por isso, 

foram concedidas grandes sesmarias e a quem tinha “posses” para fazê-las produzir. 

Esses argumentos são pertinentes, mas insuficientes para explicar a estrutura fundiária 

desse período. Existiram outros fatores também relevantes que contribuíram para 

formar o quadro da realidade fundiária brasileira, como a influência dos liberais na 

política brasileira, a prática desenfreada de apossamentos de terra, a necessidade de 

regularizar a colonização, cultivando e povoando a terra, dentre outros. São muitos os 

aspectos que influenciaram essa história. 

2.3 Do pacto colonial ao liberalismo monárquico

Até a primeira metade do século XIX, a conjuntura internacional já havia 

sofrido grandes transformações. O capital mercantil dava lugar a outro sistema de 

produção, o capitalismo, cujo surgimento e desenvolvimento, a partir da segunda 

metade do século XVIII, implicou no declínio do “pacto colonial”, que representava o 

exclusivismo do comércio entre as colônias e suas respectivas metrópoles. O capital 

industrial veio substituir o comercial, ocasionando profunda transformação econômica. 

No capital comercial, predominava o artesanato, por isso, quando o capital industrial se 
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desenvolveu, “desapareceu o artesão, o pequeno produtor independente que trabalhava 

diretamente para o consumidor”,160 para o grande comerciante. Para o capital comercial, 

o “pacto colonial” era um esquema perfeito para viabilização de seus negócios. Já para 

o capital industrial, o ideal é o livre comércio e o maior intercâmbio possível dos 

mercados, tanto nacionais quanto internacionais. O monopólio ou “o pacto colonial” 

tornou-se entrave nesse tipo de comércio. Nesse contexto, os impérios ibéricos 

desagregaram-se e as suas colônias tornaram-se independentes, como aconteceu com o 

Brasil. O novo sistema de produção exigiu outras formas de relações comerciais e o 

mundo passou a ter uma nova ordem econômica, a globalização do mercado. 

Em 1808, fugindo da guerra na Europa, em especial do exército de 

Napoleão, a família real veio e se instalou no Brasil, com mais de dez mil pessoas,161

tornando-se totalmente dependente de sua colônia. As despesas da corte imperial com 

as guerras provocaram um déficit orçamentário incorrigível. No mesmo ano, o Regente 

D. João VI abriu os portos brasileiros a todas as “nações amigas”, para o livre comércio 

internacional. Foi uma abertura provisória mas que se tornou definitiva, pela força das 

circunstâncias. A Inglaterra deu proteção militar à Corte portuguesa, mas, em troca, 

exigiu prioridade nos negócios, como a plena liberdade de comércio, privilégios 

alfandegários, dentre outros, a ponto de prejudicá-la e quase excluí-la do comércio 

brasileiro. Por exemplo: sobre os produtos ingleses, a taxa de importação era só de 15% 

, enquanto para os outros países era de 24%. Só em 1844, essa situação foi 

modificada.162

Apesar do lado dispendioso, a transferência da Corte para o Brasil estimulou 

o comércio, com a abertura dos portos. O crescimento econômico do Brasil foi geral 

após 1808, apesar do padrão de vida ainda ser medíocre e a entrada de numerário 

reduzida, pois o volume das importações equiparava-se ao das exportações. O consumo 

excessivo de importados desequilibrava a vida financeira do país, gerando déficit. Outro 

dado é que o Brasil não tinha condições de concorrer com as mercadorias importadas do 

estrangeiro. A concorrência era completamente desleal, exportando gêneros de primeira 

necessidade e importando manufaturados, restando ao Brasil especializar-se na 

produção de alguns poucos gêneros destinados à exportação, como o café, o açúcar, o 
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algodão, a carne seca, dentre outros. A pequena indústria brasileira e o artesanato não 

puderam sobreviver diante da livre concorrência estrangeira.

A agricultura brasileira viveu um período sombrio na primeira metade do 

século XVIII, já que a corrida aos metais preciosos desestimulou a agricultura,163

modificando-se, no entanto, essa situação na segunda parte do século e provocando 

mudanças no cenário político-econômico nacional, como a luta pela independência.

O país tornou-se independente sob o comando de D. Pedro I e influência dos 

liberais. O desenvolvimento do capitalismo “exigia” cada vez mais liberdade de 

transação comercial, gerando insatisfações, especialmente das elites agrárias, pois o 

modelo do “pacto colonial” não combinava com essas demandas. Essas elites agrárias 

eram compostas dos fazendeiros agroexportadores, dos grandes posseiros de terra, que 

se diziam liberais.

As primeiras manifestações das idéias liberais no Brasil foram anteriores à 

Independência. “Seus adeptos pertenciam à categoria dos senhores rurais, ou faziam 

parte de sua clientela.”164 Normalmente eram estudantes, filhos de fazendeiros que iam 

estudar no exterior e entravam em contato com obras de cunho liberal, como as de 

Rousseau e Voltaire. No entender de Emília Viotti,165 a maioria da gente inculta nem 

tomou conhecimento das novas doutrinas e quem encabeçou o liberalismo no Brasil 

nada tinha a ver com os princípios liberais da burguesia da Europa, onde o liberalismo 

teve um tipo de conotação distinto do Brasil. As duas realidades também eram 

diferentes. Na Europa, a revolução industrial já estava avançada e a luta era contra o 

absolutismo e pela igualdade de direitos. Aqui, combatia-se sobretudo as restrições 

econômicas que a metrópole impunha, que impedia os proprietários de terras, os grupos 

hegemônicos, de exercerem plenamente suas atividades econômicas. Eles queriam 

manter a estrutura de produção (monocultora e escravista), de sorte que o liberalismo 

dessa época, no Brasil, era de conveniência. Os ditos liberais foram até onde lhes 

interessava, em defesa de seus próprios interesses, como por exemplo a escravidão. 

Nesse aspecto, eles não clamavam por mudanças, queriam mesmo era mais poder na 
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Assembléia Legislativa e restrição do poder real, jamais abrir mão de seus privilégios 

de elite rural. 

Emília Viotti classificou o liberalismo brasileiro em fases. A primeira delas 

foi o liberalismo heróico, cujo objetivo principal era “libertar o país das restrições 

impostas pelo Estatuto Colonial (...) e organizar o país de forma que os grupos que 

haviam empresado o movimento assegurassem para si o controle do poder.”166 O 

desfecho de tantas reivindicações representou a dissolução da Assembléia Constituinte, 

em 1823, e em 1824, D. Pedro outorgou uma Carta Constitucional, com o apoio dos 

comerciantes burgueses, dos militares e dos funcionários portugueses. 

Outra fase do liberalismo brasileiro representou a antidemocracia dos 

deputados constituintes, que se confessavam antidemocráticos e anti-revolucionários, 

pretendendo “conciliar a liberdade com a ordem existente, isto é, a estrutura escravista 

de produção e cercear as pretensões democratizantes.”167 As camadas populares, dentre 

elas os negros e os índios, ficaram excluídas do poder. Em 1826, houve nova 

convocação da Assembléia Constituinte, dissolvida em 1823, travando-se, a partir daí, a 

luta entre o poder Executivo e o Legislativo, culminando com a abdicação de D. Pedro, 

em 1831, e com a implantação da Regência. 

O liberalismo moderado veio em seguida, e seus defensores, como José 

Bonifácio, eram inimigos da democracia. Queriam a abolição das instituições coloniais, 

criticavam o despotismo e o poder aristocrático. Tinham respeito religioso pela 

propriedade privada, mas também eram conservadores, pois eram a favor da monarquia, 

que para os moderados, era a “única capaz de salvar a unidade nacional, num país 

dividido por lutas intestinas e ameaçado de secessão.”168 Essa forma de liberalismo, 

segundo João Bosco Feres,169 obteve êxito em 1831, permitindo aos senhores rurais e 

proprietários de escravos tornarem-se uma classe todo poderosa. De acordo com o 

mesmo autor, esses liberais assumiram a Regência e foram violentos contra os excessos 

dos radicais e dos tradicionalistas absolutistas (pequeno grupo de aristocratas 

portugueses, oficiais do exército e senhores de terras, defensores da recolonização do 
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Brasil). Os moderados pregavam “a vocação agrária do país e combatiam a 

interferência do Estado na Economia.”170

O liberalismo dos radicais condenava a escravidão, a discriminação racial, o 

absolutismo e os privilégios da realeza, também defendia a monarquia constitucional 

representativa e pretendia destruir a aristocracia.171 Os radicais eram os que mais 

insuflavam a população, mesmo por ocasião da abdicação de D. Pedro I. Segundo 

Emília Viotti, os radicais foram vencidos pelos regressistas. O “regresso”, iniciado em 

1836, por Bernardo de Vasconcelos, reprimiu violentamente os radicais. Para a autora, 

iniciou-se um período de recuo conservador, restabelecendo integralmente o poder 

monárquico, com a antecipação da maioridade do Príncipe. Nessa fase, criou-se a 

Guarda Nacional, órgão repressivo, que colocou a força policial sob o controle e a 

serviço dos proprietários de terras, em resposta às “agitações” dos radicais. 172 Já de 

acordo com João Bosco Feres,173 quem reprimiu os radicais foram os moderados, com 

tendências conservadora, anti-republicana e antidemocrática. 

Todas as fases dos partidos liberais e os movimentos revolucionários locais, 

como a Conjuração Baiana (1798), a Inconfidência Mineira (1789), a Revolução 

Pernambucana (1817)  entre 1817 a 1889 houve 14 rebeliões importantes nas 

Províncias174  já eram manifestações do poder da burguesia agrária, possibilitando o 

entendimento de que a extinção das sesmarias se deu sob pressão dos liberais, em 1822, 

até que outra legislação fundiária fosse providenciada. Eles queriam impor uma série de 

medidas, dentre elas, retirar das mãos do Imperador o direito de dispor das terras, pois 

na maioria das vezes, os beneficiados eram os favoritos da Corte ou os militares, por 

suas ações de guerra.175

Em Goiás, a ideologia liberal também foi contraditória e teve a mesma 

conotação do restante do país. Ao mesmo tempo que exaltava a segurança e a liberdade 

individual, o direito à propriedade, à democracia, ao bem-estar, pretendia manter a 

escravidão. Atingiu apenas um grupo de magistrados, que pregava liberdade, sem se 

preocupar com a massa, com os excluídos. Houve um movimento liberal de um grupo 
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restrito, porém não visava mudanças estruturais, capazes de alterar a vida da população 

em geral. 

Diz Palacin: “a utopia liberal de crescimento humano na liberdade, que 

deveria ser o sonho de todo um povo, em Goiás não passava, na realidade, da ideologia 

do reduzido estamento dirigente, que substituíra a administração colonial.” 176 Não 

havia profissionais liberais que pudessem constituir um grupo autônomo de intelectuais, 

não ocorreu, então, qualquer mudança e tudo continuou como antes. Apenas depuseram 

os colonizadores para ocupar seus cargos, como aconteceu na perseguição aos 

“brasileiros adotivos” da capital da Província, os quais foram acolhidos na cidade de 

Meyaponte. Houve sim um liberalismo de apoio ao statu quo e em repúdio ao 

absolutismo de antes de 1822, nada mais. 

2.4 Do apossamento à Lei de Terras

O sistema sesmarial não foi a principal causa do latifúndio, mas uma delas. 

O período de vacância de lei fundiária (1822-1850) teve grande importância na 

formação do latifúndio. A questão da distribuição de terra ficou em aberto, passando a 

haver desgovernadamente o apossamento de terras. “As posses passaram a abranger 

fazendas inteiras e léguas a fio.”177

Roberto Smith também afirma categoricamente: 

o interregno que vai de 1822 a 1850 põe em evidência um processo de amplo 
apossamento de terras, que caracterizará, no país, a formação do latifúndio, na 
sua forma mais acabada. O latifúndio avançará sobre as pequenas posses, 
expulsando o pequeno posseiro em algumas áreas, num deslocamento 
constante sobre as fronteiras de terras abertas. 178
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Essa prática veio a ser, com o correr dos anos, “modo legítimo de aquisição 

do domínio.”179 A Lei da Boa Razão, implantada em 18 de agosto de 1769, consolidou 

o apossamento como costume, passando a posse a ter aceitação jurídica. Para ser 

reconhecida como costume legítimo e com força de lei, a posse deveria cumprir, no 

entanto, três requisitos essenciais: “ser conforme as boas razões, que deixo determinado 

que constituam o espírito de minhas Leis, de não ser a elas contrários em coisa alguma; 

e de ser tão antigo, que exceda o tempo de cem anos.”180 O costume da posse preenchia, 

em parte, alguns requisitos da Lei da Boa Razão, como a “racionalidade, o cultivo e a 

antiguidade.”181 Os registros paroquiais demonstram claramente a preocupação dos 

posseiros em esclarecer que se apossaram do local mansa e pacificamente, ou seja, não 

havia nenhum obstáculo e a terra estava livre; ainda, a mesma era cultivada e a 

ocupação era antiga, não tendo sido antes ocupada. E, se fora ocupada antes, o atual 

morador a adquiriu, comprando o direito de posse. 

A proclamação da Independência em nada modificou a economia brasileira, 

em relação à forma de produção, ao regime de posse da terra e muito menos ao sistema 

de trabalho servil. Quando as doações de terras foram suspensas, o caos fundiário já 

havia se instalado. Os apossamentos já “corriam livres” e muitos autores, como Cirne 

Lima, Emília Viotti, João Bosco Feres, Roberto Smith, dentre outros, afirmam que esse 

período de vacância de lei constituiu o maior agravante da situação. Afinal, foram 32 

anos (28 sem legislação fundiária, mais quatro anos para a Lei nº 601 entrar em vigor) 

de total “anarquia” no campo. As posses eram marcadas a olho nu, tomando como 

limites os riachos, as encostas, as serras ou coisa do gênero. Os novos fazendeiros do 

café no Rio e São Paulo abarcavam léguas a fio. Em Goiás foram, sobretudo, os 

criadores de gado que não respeitaram limites. Cada um se apossava do que podia e 

sempre pensando nas reservas para deixar de herança, para especulação, ou para atender 

à demanda da agropecuária extensiva e de técnicas primitivas. Quando o solo esgotava 

seu potencial produtivo, avançavam sobre novas terras. 
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Com a seguinte citação, de 1837, vê-se claramente a prática do apossamento 

por parte de paulistas e mineiros que vinham a Goiás em busca de terras férteis e boas 

para pastagens:

He constante que além do Rio Verde ao sul desta capital existe um terreno 
ainda não habitado, que se calcula 20 léguas, e que além deste sertão se acham 
estabelecidas já uns Garcias, homens da Província de São Paulo, que atraídos 
pela fertilidade do terreno, e das suas boas pastagens para a criação de gado 
vaccun, e cavallar vieram ali estabelecer-se, o que depois tem sido imitado por 
homens de Minas Gerais, e nenhum destes tem aberto relações com esta 
capital, em cujo município residem, (...) e por isso espero que habiliteis o 
governo para na abertura, e exploração do terreno despender até 400$000 réis, 
lembrando-me agora recomendar a vossa sabedoria a necessidade de 
representardes a Assembléia Geral sobre a concessão de terrenos devolutos, 
este objeto deve merecer nossa particular atenção, todo esse território está 
cheio de proprietários que nenhum título possuem, se não a posse, e é de 
justiça que estes homens vejam por Lei garantidas suas propriedades. A falta 
de Lei a este respeito tem causado grande prejuízo à Fazenda Pública, que só 
pela concessão de terrenos devolutos podia engrossar sua Rendas.182

A ocupação pelos grandes proprietários visava também melhorar sua posição 

financeira diante de credores e de bancos, ou seja, para servir de hipoteca. Uma das 

maneiras utilizadas para formalizar as posses era “ocupar a terra e fazer uma doação de 

pequena parcela a uma paróquia ou a uma comarca nas vizinhanças, de modo a 

envolver as autoridades locais e garantir seu apoio, em caso de litígio.”183 Era a 

chamada legitimação por via indireta. Os litígios eram frequentes, pois muitas posses 

envolviam terras anteriormente doadas. 

Para ocupar terras era necessário dispor de um pequeno exército particular 
(...). A posse passa a ser atividade exclusiva de proprietários ricos, em nada 
diferindo das antigas sesmarias  ou diferindo exatamente nos aspectos menos 
vantajosos das sesmarias: a limitação das extensões e a obrigação de 
cultivo.184

Assim, os apossamentos foram desorganizando a paz no campo e gerando 

violências e latifúndios especulativos. Os novos fazendeiros posseiros iniciaram uma 

concorrência com os da primeira fase da expansão do café, do Vale do Paraíba-SP, 
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provocando a reação deles, de conter a expansão da fronteira e drenar a fuga de mão-de-

obra. Reinava, nesse período, apenas a idéia de acumulação especulativa da propriedade 

fundiária, sem nenhum compromisso de produção.185

A invasão e a concorrência de novos fazendeiros provocaram a revolução 

conservadora, em 1842. O Partido Liberal rebelou-se contra o governo central, mas 

fracassou, e um novo Gabinete foi composto pelos conservadores do Vale do Paraíba. 

Uma das tarefas mais difíceis para o novo Gabinete consistia em extinguir o tráfico 

negreiro, já que toda a economia do recém-formado Estado brasileiro dependia quase 

que totalmente da força de trabalho dos escravos. 

De 1840 a 1850, houve uma profunda mudança no quadro da economia 

brasileira. O café ascendia no mercado e o açúcar decrescia nas exportações. Os 

posseiros intrusos ou novos ricos (que obtiveram suas terras, não pelas antigas 

sesmarias, mas pela tomada pura e simples de terras devolutas) passaram a exigir a 

consumação de seus projetos, como a Lei de Terras e uma política imigracionista. 

Diante da pressão do lobby dos novos fazendeiros (fluminenses, mineiros e 

paulistas) os conservadores, para se manterem no poder, tiveram que realizar as devidas 

transformações e resolver três principais questões: “Apaziguar” a disputa entre os 

antigos sesmeiros e os novos posseiros latifundiários; ligar as três mais ricas Províncias 

(Minas, São Paulo e Rio de Janeiro) de forma a escoar suas produções; e criar um novo 

regime de distribuição de terras, ou seja, impedir novos apossamentos. A mais ousada 

das três pareceu ser a das posses, depois a do tráfico negreiro. Enfim, o novo Gabinete 

conseguiu realizar as medidas e, com elas, enterrar as bandeiras do Partido Liberal, até 

o momento do contato com o republicanismo. 

A Lei nº 601 foi elaborada em meio a uma disputa de forças entre os 

conservadores (fazendeiros da primeira fase da expansão do café ou de regiões como o 

Vale do Paraíba, a serra, no Rio de Janeiro) e os liberais (novos posseiros). Ambos 

tinham interesses a defender e nenhum deles queria abrir mão de seus privilégios. A 

posição política desses partidos e os argumentos, aparentemente progressistas, 

dificultavam a compreensão de quem era moderno ou arcaico. Os liberais, defendendo a 

prática da posse ilegal, tinham uma posição arcaica e os conservadores, favoráveis à 

reforma fundiária, representavam o que havia de mais moderno. Deveria ser o contrário. 
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Mas, de modernos, os liberais só tinham o nome. Na verdade, eles se aglutinaram no 

Partido Liberal somente para defender seus interesses em nome de um liberalismo que 

destoava completamente dos princípios originais desse movimento que nasceu na 

Europa. Por isso, pode-se chamar o liberalismo do Brasil Império de “adaptado” ou de 

“conveniência”, isto é, só para defender os interesses de determinados grupos.

O primeiro projeto da Lei nº 601, apresentado em 1843 pelos conservadores, 

não agradou aos grandes posseiros, pois entendiam que o “projeto só atendia aos 

interesses dos cafeicultores decadentes do Vale do Paraíba.”186 Os deputados do Partido 

Liberal rejeitaram uma série de cláusulas do Projeto de Lei e travaram uma discussão 

para defender os seus pontos de vista, o que colaborou para emperrar o andamento das 

votações no Senado. Em 1844, caiu o Gabinete conservador e o projeto foi engavetado 

até 1849, quando os conservadores voltaram ao poder. Enfim, após anos de debate, a 

Lei nº 601 foi aprovada, a 18 de setembro de 1850, e os liberais conseguiram o que 

queriam: “legitimar suas posses, sem nenhuma forma jurídica de avaliação, controle ou 

medição, e a taxa de registro, por légua, foi reduzida à metade.”187

Buscando satisfazer as duas partes, a Lei de Terras conseguiu dar vazão ao 

interesse que unia as duas facções, ou seja,

o firme desejo de nada mudar na orientação política do processo de produção: 
voltado para o exterior, controlado por um punhado de aristocratas e 
mantendo o resto da população na condição de exército de reserva de mão-de-
obra, ao custo mais baixo possível.188

A Lei de Terras, como se viu, sofreu grande influência da teoria de 

Wakefield, que propunha, como garantia de sucesso para colonização, impedir que os 

colonos tornassem proprietários, pelo menos por um bom tempo, sendo necessário criar 

um “preço suficiente” para a terra, isto é, elevá-lo a um patamar tal que os colonos não 

pudessem comprá-la, vindo a tornarem-se competidores com os capitalistas que os 

haviam “importado”. Seria uma colonização só para produzir mão-de-obra no campo. 

Para esse teórico, o sucesso de uma colônia depende da abundância de mão-de-obra. 

Outro postulado que Wakefield defendia era que o dinheiro de eventuais vendas de terra 

deveria ser incorporado a um fundo para imigração, porque o capitalista deveria arcar 
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com as despesas de importação de mão-de-obra, cabendo ao governo a tarefa de 

organizar a importação. 

Nem todos os princípios dessa teoria foram aprovados pelos congressistas, 

apenas alguns deles. A terra passou a ser objeto de venda a preço inacessível aos 

colonos; o produto da venda de terras seria revertido em fundo para imigração e os 

imigrantes seriam obrigados a trabalhar nas plantações, pelo menos por três anos, antes 

de adquirirem seu próprio chão ou negócio na cidade, sob punição, caso 

desobedecessem. 

Essas e outras cláusulas da Lei nº 601 deixam claro que os capitalistas, os 

grandes proprietários, seriam os beneficiados; já os camponeses pobres, que ocupavam 

pequenos lotes, passaram a ser considerados como “intrusos” e inconvenientes, 

podendo receber punições, caso ocupassem as terras públicas ou particulares. Os 

grandes posseiros já haviam aprovado no congresso que suas “posses mansas e 

pacíficas” seriam reconhecidas e sua extensão, respeitada. Além disso, eles tinham seu 

pequeno exército particular para se defenderem dos “intrusos”. Nesse esquema, que 

chance teriam esses camponeses, a não ser continuar trabalhando para o grande 

fazendeiro ou sendo moradores de favor? 

Um estudo mais profundo sobre os resultados da Lei de Terras infere que ela 

não surtiu os efeitos formais desejados, pois não havia a menor infra-estrutura para a 

sua execução, como agrimensores e verbas para a medição. A extensão do país era 

outro desafio, porém, os poderes locais a ignoravam e continuaram cometendo todo tipo 

de contravenção. Por essas e outras razões, a Lei nº 601 não conseguiu colocar ordem 

no campo, tornando-se “letra morta” por muito tempo e na maior parte do país, até que 

sofresse as modificações futuras. Por outro lado, seu “espírito” marcou profundamente

a estrutura agrária brasileira, uma vez que os grandes fazendeiros conseguiram manter 

suas posses e continuam, até hoje, grilando terras. Além disso, a compra (art. 1º da Lei 

nº 601) prevalece como o instituto básico de acesso à propriedade da terra.

As mudanças na relação entre o capital mercantil e a produção agrária de 

exportação começaram a ocorrer a partir do século XIX, mas sem alteração na estrutura 

do poder político. O Estado continuou interferindo nas decisões político-econômicas e 

mantendo a direção do processo de transição. Os liberais não conseguiram impor todas 
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as suas exigências, pois queriam o Estado fora do controle da economia. E, pelo visto, 

as mudanças ocorridas nessa época, com a aprovação da nova lei fundiária, a abolição 

do tráfico etc., tiveram um fundo mais conservador do que liberal, no verdadeiro 

sentido da palavra. O capital mercantil permaneceu como a tônica da economia e o 

Estado continuou o delineador, o gestor do puzzle189 capitalista neste país. 
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2.5 A absolutização da propriedade da terra, na transição para o capitalismo

O assunto da transição não pode seguir uma análise presa aos esquemas de 

sucessão de etapas dos modos de produção. As teses dualistas de que o moderno se 

contrapõe ao arcaico, o feudalismo ao capitalismo, a cidade ao campo devem ser 

evitadas, pois não há um início nem um fim definidos dos fatos. 

Ou, como diz Pierre Vilar: 

a passagem qualitativa da sociedade feudal à sociedade capitalista não deve 
ser colocada de uma maneira acabada (existem variações segundo diversos 
países); mas (...) essa passagem somente é decisiva quando as revoluções 
políticas sancionam juridicamente as mudanças de estrutura, e quando novas 
classes dominam o Estado. Por isso a evolução dura vários séculos. 190

Quando Portugal começou a colonização das terras brasileiras, estava 

inserido em  um esquema de transição para o capitalismo, ou seja, o mercantilismo, pois 

o grande comércio generalizou-se a partir do século XI, razão por que no século XV, 

ainda não é possível falar de capitalismo evoluído, em que “tudo é mercadoria”, mas, de 

transformação ou de transição.

Para examinar a transformação do capitalismo no Brasil, é necessário um 

entendimento do papel do Estado absolutista, considerando-o “mediador” entre as 

classes dominantes nessa sociedade. O absolutismo representa uma “herança” do 

colonizador, mas não deve ser considerada única na trama dessa história, cuja realidade 

é muito mais complexa e abrangente. A influência das forças externas no sistema 

agrário brasileiro é inegável, sobretudo na formação da propriedade mercantil da terra, 

porém, o que se passou na América não é o simples reflexo do processo europeu.191 A 

“transição”, aqui, tem características próprias, e é preciso situá-la no Brasil, no contexto 

da América, tendo o cuidado de não transpor o pensamento de Marx, datado e 

localizado na Inglaterra, para a realidade brasileira. Além disso, somente as leis 

econômicas são insuficientes para o estudo, tendo em vista que toda realidade se 

compõe de múltiplas faces. 

                                                          
190 VILAR, P. A transição do feudalismo ao capitalismo. In: SANTIAGO, Theo (org.). Capitalismo – transição.
São Paulo: Eldorado, 1975, p. 35-36.
191 SMITH, R. Propriedade da terra e transição..., p. 39.



Para situar o Brasil no contexto mundial, deve-se começar por uma 

passagem pelo absolutismo francês, inglês, espanhol, para depois chegar a Portugal e, a 

partir daí, entender melhor o absolutismo no Brasil, bem como se deu a transição para o 

capitalismo. Em cada um desses países, o Estado absolutista teve suas características 

próprias e perpassadas por contradições. Nada acontece de maneira linear ou por etapas. 

A história é feita de fatos controvertidos. Por isso, esse fenômeno não teve as mesmas 

conotações em todos os países. Ao mesmo tempo que o absolutismo aparece como 

“regressista” em termos do desenvolvimento capitalista, funciona como articulador do 

seu advento. Existe uma relação dialética entre política e economia, que faz avançar a 

história por caminhos distintos, motivo por que não dá para dizer que a política é 

“subordinada” à economia. Nesse sentido, Smith faz alguns questionamentos. Para 

Marx e Engels, o Estado aparece pairando autonomamente sobre as classes, como um 

medidor independente entre elas, enquanto Poulantzas e Anderson entendem que “o 

Estado é o Estado da classe mais poderosa que domina do ponto de vista econômico e 

graças a ele se torna politicamente dominante...”192. De acordo com Smith, não existe 

essa linearidade, mas sim, uma transformação com base nas convulsões sociais como 

um todo. Para ele, “o Estado se transforma porque existe uma dinâmica do conflito na 

Sociedade, e a transformação do Estado não obedece a uma direção imposta pelo 

‘progresso’ que o torna promotor do capitalismo”. 193 Ou seja, não há um ou dois fatores 

determinantes, mas uma complexidade de dados que levam a inúmeros caminhos 

divergentes. O absolutismo sofreu as metamorfoses próprias da trajetória das formações 

capitalistas e não se pode dizer que o Estado absolutista seja a única mola propulsora 

desse novo modo de produção. 

A consolidação do absolutismo português deu-se entre 1385-1580, sob a 

dinastia de Avis, tendo o sistema mercantil e colonial como uma de suas bases de 

sustentação. De 1500 a 1822, Portugal valeu-se também das riquezas usurpadas do 

Brasil.194 Para compreender bem esse processo, deve-se necessariamente passar pela 

história do colonizador, por isso, farei, a seguir, um breve comentário sobre a trajetória 

do Estado absolutista português, seu envolvimento na trama do comércio mercantilista e 

as consequências geradas nesta colônia. 
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A atuação de Portugal no grande comércio iniciou-se no século XI com a 

dinastia alfonsina, pois só em 1249 o país libertou-se dos mouros e pôde levar adiante 

os seus projetos. Desde essa época, a Coroa portuguesa “se vê envolvida diretamente na 

trama do comércio como atividade que gera recursos que se confundem nas órbitas do 

público e do privado.”195

A principal característica do Estado português foi a de não abrir mão da 

concessão do domínio da propriedade fundiária, de cujo poder somente a Coroa 

dispunha, por intermédio da Lei de Sesmarias. Por isso, Portugal já nasceu absolutista e 

sob a égide do capital mercantil. Desde o século XI, o comércio interno europeu já era 

intenso.196 Nesse país ibérico, “a generalização do comércio marcha célere, 

impulsionada pelo Estado, sem que atuem os grandes impedimentos impostos pela 

estrutura feudal, característica de outras formações européias”,197 como ocorreu na 

França, por exemplo. A nascente burguesia mercantil portuguesa punha-se ao lado do 

Monarca e contra a nobreza fundiária, que era apegada aos interesses territoriais e 

ligada aos valores feudais, tentando fazer crescer e implantar um mercado interno, mas 

não conseguia. A mesma foi asfixiada pela monarquia, que de agrária se transformou 

em uma monarquia de base fortemente mercantil. 

O envolvimento da Coroa com a empresa mercantil lançou Portugal em sua 

época de ouro; no entanto, dois séculos mais tarde, o país entrou em crise, com o fim da 

dinastia Avis e a anexação do país à Espanha, em 1580. A desvinculação só veio em 

1640. Nessa mesma época, formou-se a tutela da Inglaterra que deu a Portugal proteção 

político-militar em troca de vantagens comerciais.198

Em Portugal, o Estado não abriu mão da propriedade da terra. A nobreza 

fundiária e a incipiente burguesia foram cooptadas pelo Estado centralizador. Conceder 

terras por meio das sesmarias foi uma solução encontrada pelo governo português para 

resolver a crise de abastecimento e tentar levar de volta para o campo as pessoas que se 

amontoavam nas cidades, sobretudo após a peste que dizimou um terço da população 

portuguesa, entre 1348 e 1350, gerando grande desestruturação da propriedade fundiária 
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em Portugal. Outro resultado almejado pelas sesmarias foi a organização e 

regulamentação das extensas propriedades rurais estatais e da Igreja, porém, o Estado 

continuou dono da terra, uma vez que o sesmeiro só tinha direito a usufruto, mesmo 

assim, pagando 10% de toda a produção. O intuito do governo era fazer a terra produzir. 

Por isso, aquele que recebia terra tinha que cultivá-la, sob condição de devolvê-la, caso 

não o fizesse e o senhor absoluto da terra continuava sendo o Estado. 

As sesmarias em Portugal tiveram o efeito de distribuição de pequenas 

parcelas de terra à população, causando uma descentralização fundiária, enquanto no 

Brasil aconteceu o contrário. Havia quem acumulava mais terras que o permitido, em 

nome de parentes, outros ocupavam para depois requererem a carta régia, e ainda, quem 

achava mais fácil ocupar terras sem passar pelos trâmites da burocracia. O pagamento 

do foro e a obrigatoriedade de cultivo também nem sempre eram obedecidos. Havia, 

por outro lado, muitas concessões por parte do governo no intuito de agradar os 

privilegiados. Com tudo isso, a situação do campo transformou-se em uma grande 

“anarquia”. Em Portugal, a mesma lei produziu a pequena propriedade, já no Brasil 

contribuiu para gerar o latifúndio. Digo contribuiu porque, no período do apossamento, 

grandes partes de terra foram apropriadas, estruturando-se o latifúndio, com base no 

poder local e com o Estado praticamente ausente.199 Havia posses de grandes extensões, 

muito maiores do que se podia cultivar. O exemplo seguinte serve de ilustração:

Eu José Vieira Manso abaixo assinado, natural da Freguesia de Barbacena na 
Província de Minas Gerais (...) possuo uma Fazenda de criação e de cultura a 
qual tive por posse feita em mil oitocentos e quarenta quatro (...) tem esta 
minha referida posse uma área equivalente a seis léguas quadradas pois que 
tem ela aproximadamente três léguas de extensão do Leste a Oeste e duas 
léguas na extensão de norte a sul. (...) Rio Claro vinte e um de Janeiro de 
1858. 200

Apossar terras tornou-se um ato tão comum e corriqueiro que a palavra 

“posse” era utilizada para designar extensão da propriedade rural, como pode ser 

constatado em exemplos, como o de número 84 do livro 39. Nesse registro, o possuidor 
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declara uma ocupação de terra no sítio Melancia, e diz: “sua extensão é uma Posse 

como está declarado no Título, de valor de quarenta mil réis.”201

A Lei de Terras tornou-se inevitável, pois os conflitos estavam cada vez mais 

acirrados no campo, além do que a nova realidade, que emergia, exigia mudanças. As 

leis de terras, segundo Smith, foram um processo internacional, uma vez que, na mesma 

época  por volta de 1850  ,“leis de terra foram gestadas e aprovadas em vários países 

da América Latina, América do Norte e Oceania, quase ao mesmo tempo”202. O autor 

completa dizendo que esse fato “não pode ser entendido apenas do lado de suas 

determinações internas,”203 e sim, como um marco histórico no processo de transição 

para o capitalismo. 

Era impossível sustentar o modelo político-econômico da colônia, sendo 

preciso abrir relações comerciais cada vez mais amplas, o que se iniciou com a abertura 

dos portos brasileiros às “nações amigas”, em 1808, e foi se ampliando, à medida que o 

capital exigia. Nessa ocasião, entraram os liberais com o “tripé”: individualidade, 

liberdade e propriedade privada. Os liberais queriam liberdade total nos negócios e 

pressionavam o governo por maior autonomia das relações de mercado.

A Lei nº 601, conhecida como Lei de Terras, foi gestada em uma sociedade 

em conflitos pelo controle das terras. Os grandes posseiros, produtores de alguns 

gêneros de exportação e senhores de escravos temiam as mudanças, a perda de suas 

terras apossadas e o desmoronamento do esquema das grandes exportações agrícolas. 

Por isso, seguraram ao máximo a mão-de-obra escrava e pregaram a “vocação agrícola” 

do país. Tinham como característica principal a contradição, por desejarem mudanças, 

mas desde que não afetassem seus negócios lucrativos, pregando uma liberalismo de 

“fachada”, ou seja, para defender o livre comércio. 

Desde a Independência, os conservadores e os liberais alternavam-se, como 

maioria, no poder. Cada segmento defendia seus próprios interesses, entrando em 

conflito no tocante às decisões cada vez mais urgentes, demandadas pelas próprias 

forças históricas, pelo capitalismo em vias de desenvolvimento. Para resolver esse 

impasse, aprovaram medidas que beneficiassem essencialmente esses dois lados: 

aboliram o tráfico em 1856, mas não a escravidão; inauguraram uma linha de ferro, em 
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1851, que ligava as três mais ricas Províncias do país  Minas, São Paulo e Rio de

Janeiro  para escoar a produção; e criaram um novo regime de terras, que entrou em 

vigor em 1854.204 A Lei de Terras era a mais urgente dessas medidas, já que os 32 anos 

de livre apossamento deixavam marcas de injustiças e violências no campo. 

Era preciso dar rumo à questão fundiária. Para isso, uma nova legislação era 

imprescindível, mas, na realidade, a Lei nº 601, tal como foi elaborada e aprovada, 

significou uma imposição das oligarquias agrárias, sem qualquer discussão com os 

outros segmentos sociais, muito menos com os pequenos agricultores. Estes, juntamente 

com os camponeses (moradores de favor, pequenos posseiros, homens pobres e livres, 

ou negros fugidos que se internavam nos sertões e estabeleciam suas roças ao longo dos 

rios ou caminhos) estavam sempre na retaguarda da atividade maior, que era a grande 

plantação. 

A desagregação da ordem colonial, incluindo o Brasil, foi exigência do novo 

modo de produção capitalista em desenvolvimento. Era necessário criar novos espaços, 

novas formas de expansão para o capital que se acumulava nos países em 

desenvolvimento industrial, especialmente a Inglaterra.

Apesar das forças contrárias da política de exportação de produtos agrícolas 

e da dependência do capital externo, a indústria brasileira foi se desenvolvendo. O 

modelo agroexportador era defendido como a base e a fonte da acumulação primitiva, 

como gerador de recursos para a compra de equipamentos estrangeiros para a indústria, 

causando uma drenagem das riquezas do campo para a cidade. Não houve o efeito 

circular ou de intercâmbio entre o campo e a cidade, mas um solapamento dos 

dinamismos do capitalismo autoritário sobre a economia agrária.205

Todos esses fatos fazem parte de uma dinâmica global da história, razão por 

que é preciso saber relativizar. Todo esse processo político, econômico e social está 

vinculado, não só às oligarquias agrárias, mas, em grande parte, à influência externa, 

sobretudo inglesa e americana.206 A compreensão desse período e, consequentemente, 

da transição para o capitalismo no Brasil não pode ser buscada apenas internamente. 
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Espero ter deixado claro algumas das razões pelas quais o Brasil sofre hoje 

uma “crise agrária” que afeta a vida da maioria da população, cujas raízes são 

profundas, como se viu. Além do que não se pode esquecer o fato de que o Brasil não é 

uma “ilha”, mas faz parte de um contexto mundial e, desde o início, envolveu-se em 

circunstâncias, como os interesses políticos e econômicos, sobretudo de países como a 

Inglaterra, Portugal, Espanha. Desde a época da Colônia já havia um intercâmbio 

comercial que englobava várias nações. Depois, com o desenvolvimento do sistema 

capitalista, a exigência de globalização tornou-se ainda maior. Estavam em jogo as 

regras desse sistema. O Brasil entrou como uma pequena peça nesse “quebra-cabeça”, 

servindo aos interesses dos países mais desenvolvidos economicamente, mas também as 

forças internas devem ser levadas em consideração. Os grupos hegemônicos (os 

senhores de engenho, os fazendeiros do café, os criadores de gado, os grandes 

comerciantes, os profissionais liberais) foram se formando e definindo os rumos da 

política econômica deste país. No espírito do capitalismo, que é por natureza 

competitivo e expansivo, foram privando a massa populacional de uma melhor 

qualidade de vida. Os latifundiários vêm imperando desde os primórdios de nossa 

história e, segundo José de Souza Martins,207 formam os grupos oligárquicos que 

controlam a política econômica brasileira até hoje, pois a terra ainda constitui a base do 

poder neste país.

Deve-se compreender a história agrária brasileira na perspectiva de 

globalidade. Nascida e desenvolvida no contexto mundial, ela faz parte de um sistema 

imbricado de relações políticas, econômicas e sociais. Não se pode negligenciar 

nenhum de seus fatores, como o modelo de colonização adotado, as formas de 

apropriação da terra, a opção pelo mercado externo em detrimento do interno etc., pois 

todos são importantes na formação do sistema agrário brasileiro. Ocorreram influências 

externas e internas em um jogo de interesses, que emperra a distribuição de renda neste 

país. As influências externas, sobretudo vindas da Inglaterra, mais tarde, dos EUA e as 

internas, oriundas das oligarquias submetem o aparelho do Estado a seu favor. A 

questão agrária mal resolvida “engole a todos e a tudo, quem sabe e quem não sabe, 

quem vê e quem não vê, quem quer e quem não quer.”208 Sem redirecionar a política 
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agrária, na perspectiva de dar suporte à pequena produção no campo e na cidade, 

fortalecendo o mercado interno, dificilmente serão resolvidos os problemas sociais, 

como o desabastecimento, o desemprego, o crescimento desordenado das cidades, a 

desestabilização econômica etc. 

Concluindo, as desigualdades sociais existentes no Brasil atual, os milhões 

de excluídos, o desenvolvimento econômico que sacrifica a maioria em favor da 

minoria são resultado não só de um processo histórico externo mas também interno. A 

crise agrária, e não apenas agrícola, iniciou-se no período colonial e vem se arrastando 

até os dias de hoje. As elites, permanentes no poder desde o princípio, impedem 

qualquer avanço nesse sentido, pela lei ou pela força. 

Goiás inseriu-se no processo de colonização e desenvolvimento 

(efetivamente, só a partir da descoberta do ouro, entre 1723 e 1725)209; no entanto, 

também sofre as consequências dessa dinâmica e direcionamento de uma economia, que 

sempre esteve mais voltada para os grandes empreendimentos e o grande capital. Será 

exposto, a seguir, que a ocupação do solo goiano ocorreu por intermédio (quase que 

exclusivamente) do apossamento livre, sem regras, o que contribuiu para que os 

fazendeiros, até hoje, ajam como se fossem os únicos a terem direito à terra, sob a 

alegação de que são os que realmente produzem. 
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Capítulo 3

OS REGISTROS DO “SÔ VIGÁRIO”

Com o ouro cada vez mais vasqueiro, os desbravadores ricos ou 
empobrecidos permaneceram prisioneiros daqueles núcleos de vida, 
explorando as terras que lhes foram doadas pela Coroa ou constituindo 
posses que posteriormente o registro paroquial viria confirmar. 
Recorreram à criação de gado e à lavoura, atividades suficientes para 
sustentar a população sobejante por esse oco de meu Deus. O gado 
barato atraía para cá o dinheiro de Minas, São Paulo e Bahia, com que 
adquiriam tecido, calçado, ferragens, sal, medicamentos e outras 
utilidades. Apareceu o comércio e a vida se desenvolveu como Deus 
era servido.

Bernardo Élis

3.1 A “terra de ninguém” na visão dos viajantes

Os viajantes estrangeiros, que passaram por Goiás, criticaram duramente os 

goianos, chamando-os de preguiçosos, ociosos, inábeis, rudes e incapazes de plantar o 

suficiente para a auto-subsistência, sobretudo quando não encontravam as provisões 

necessárias para a sua expedição, como milho para os animais de carga, a farinha, a 

carne seca etc. Quando eram bem recebidos, elogiavam o hospedeiro, mas quando não 

encontravam o que esperavam, diziam mal do morador e do povo em geral. Quando 

acusavam os agricultores de serem pobres por causa de sua indolência, estavam 

desconsiderando a realidade de uma colônia que era administrada só com o intuito de 

ser explorada. Esses senhores viam essa Província, longínqua e desassistida pelo 

governo, com um olhar eurocêntrico. Além disso, eles entravam em contradição quando 

descreviam Goiás como uma terra de ninguém, onde só havia ladrões foragidos, de 

povo miserável porque não trabalhava, mas também mostravam o outro lado da 

realidade, descrevendo os vários produtos que se cultivavam aqui, a grande quantidade 



de riqueza gerada nas fazendas, nos engenhos, como o açúcar, a aguardente, o couro 

curtido, o algodão, as grandes criações de animais e outros. 

Há dados que contrariam o que os viajantes diziam: a produção de alimentos, 

a criação de bovinos, equinos, suínos e uma prática de comércio. É bem verdade que 

muitos viviam desprovidos do conforto da cidade, em casebres, sem assistência à saúde, 

à educação, distantes das regalias a que os ilustres visitantes estavam acostumados, mas 

não se pode generalizar, pois a situação nada mais era do que o reflexo do sistema, no 

qual o Brasil foi inserido. A própria dinâmica adotada por Portugal para ocupá-lo, 

administrá-lo e explorá-lo como fonte de riquezas, em uma verdadeira operação de 

saque, foi gerando desigualdades sociais, a começar pela distribuição da terra. Quem 

tinha “posses”, influências políticas, possuía privilégios. O direcionamento da economia 

de forma exógena e não endógena só beneficiava quem já dispunha de muito recurso 

para investir em grandes produções. Para ser sesmeiro, era necessário ter recursos e 

ajustar o destino da terra aos produtos exportáveis.210 Desde as primeiras doações de 

terras pela Coroa a certas famílias consideradas “merecedoras”,211 disparidades 

econômicas e sociais foram sendo geradas, como as que se vê hoje. 

Na época em que esses senhores visitaram Goiás,212 também existiam 

disparidades, como eles próprios descreveram. Ao mesmo tempo que criticavam a 

situação de pobreza existente aqui, davam exemplo de pessoas que viviam com 

ostentação. Citavam lugares em que as refeições eram servidas em talheres de prata, 

produtos de grande luxo naquela época;213 comentavam o requinte de certas casas, com 

obras de arte, peças caras. Por outro lado, criticavam até os prédios públicos, 

comparando-os “aos enormes edifícios que se vêem na Europa”,214 que tudo aqui era 

pequeno, mesquinho, sem beleza e até mesmo sem solidez. 

Não resta dúvida que muitas pessoas viviam nas maiores privações, 

sobretudo os escravos alforriados, os descendentes das uniões entre os brancos e suas 

concumbinas, amantes, escravas, os agricultores pobres, os que vieram em busca do 

ouro e se arruinaram e outros pobres aventureiros, os quais não tinham muitas 
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alternativas para melhorar seu padrão de vida. Pelo visto, a questão principal não era a 

pobreza nem a preguiça, como insistiam certos viajantes, e sim, a concentração de 

riquezas. Sobre o contraste de conforto e riqueza, Johann Emanuel Pohl diz o seguinte: 

“a riqueza era acumulada por indivíduos isolados, que depois viviam regaladamente, 

mas para cada um desses Cresos, podiam contar-se cinquenta mendigos entre o 

povo.”215 Os ricos usavam cálices, freios de cavalos e estribos de prata, espadas e 

fivelas de ouro.

Havia gente que possuía muita riqueza, como os donos de engenho, de 

escravos, os criadores de gado, os grandes fazendeiros, como o vigário geral da 

Freguesia de Natividade;216 o Tenente João Gomes Lagoeira, possuía grande fortuna, 

muitas fazendas, em um total de 103 quilômetros quadrados e cerca de 14 mil cabeças 

de gado na Freguesia de Conceição do Norte;217 Maria Severina, era dona de duas 

fazendas e 400 reses;218 o Ouvidor, fundador da Vila da Palma, possuía 4.000 cabeças 

de gado.219

Francis Castelnau descreve com minúcias as riquezas que Goiás produzia e 

exportava em 1830: muitas levas de gado para a Bahia, couro de boi para o Rio e 

Belém, grandes quantidades de açúcar para Cuiabá, fumo e manadas de porcos para 

Minas Gerais. Pelas condições da Província na época, com muitos engenhos 

desativados, fazendas abandonadas, o saldo não era insignificante.220

Além da forma eurocêntrica utilizada ao descrever a realidade goiana 

daquela época, ao acusar os habitantes daqui de “desesperadamente preguiçosos”,221 os 

viajantes desconsideraram as dificuldades encontradas pelo povo mais pobre de 

trabalhar, plantar e vender seus produtos. O trabalho nas fazendas era pago com os 

produtos da terra, o que causava desinteresse aos trabalhadores rurais, pois, em geral, os 

“agricultores das redondezas não tinham mercado para os seus produtos”,222 restando-
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221 Ibidem, p. 178.
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lhes a chance de trocá-los por outras mercadorias (o sal, o ferro, o tecido mais fino e 

outras quinquilharias), bem mais caras do que seus produtos in natura.

É preciso, sem querer justificar a indolência, que também era um fato, 

considerar os entraves de toda natureza, existentes em Goiás naquele tempo, a começar 

pelos fracos recursos da Província, sem condições de criar mecanismos de escoamento 

da produção e aquecimento da economia. Apesar dos diversos impostos cobrados, a 

arrecadação era insuficiente ou mal empregada para suprir as despesas públicas ou para 

investir na melhoria das estradas, dos meios de transportes ou coisas do gênero. A vasta 

extensão territorial  22 a 25 mil léguas quadradas de superfície223  gerava 

dificuldades para a administração, fiscalização e melhoria da Província. Para Saint-

Hilaire, a principal causa dos males desta terra era a distância que a separava dos portos 

do mar.224 Se o tráfego fosse por terra, havia os inconvenientes da demora (para ir e 

voltar ao Rio de Janeiro, gastavam-se de seis a nove meses),225 produtos perecíveis não 

podiam ser transportados; além do custo acarretado pela viagem longa, ainda havia 

outros perigos, como os assaltos a cargas, o possível confronto com índios, os seis 

meses de chuva, as doenças. Também as opções de estradas eram mínimas e havia 

apenas quatro principais  uma seguia para Minas Gerais, uma em direção a Mato 

Grosso, outra fazia ligação com São Paulo e a quarta levava para os arraiais da comarca 

do Norte de Goiás.226 Por água, a navegação em direção a São Paulo era complicada em 

razão do grande número de cachoeiras e corredeiras227 nos rios Araguaia e Tocantins, 

como também havia muitas tribos indígenas que dificultavam a viagem, tentando 

impedir a passagem do homem branco. 

Além da longa distância entre o litoral e a Província de Goiás que 

inviabilizava a exportação de alimentos, havia os impostos obrigatórios que obrigavam 

muitos moradores se “embrenharem no sertão”, abandonando suas propriedades e se 

privando das vantagens da civilização,228que, segundo Saint-Hilaire, era uma das 

principais causas de muitos não plantarem nem criarem. 
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Havia, em 1819, nove tipos de impostos a pagar em Goiás: 1) direitos sobre 

as mercadorias que entram na Província (entradas);229 2) dízimos dos produtos do solo; 

3) passagem dos rios arrendada pela administração;230 4) arrematação dos ofícios; 5) 

direito sobre a venda de carne fresca; 6) direito de venda sobre os imóveis (décimas,231

selos232 e sisas233); 7) o quinto do ouro, antes de transformá-lo em lingote  barra de 

ouro fundido; 8) imposto destinado ao pagamento dos mestres-escola (coletas); 9) 

imposto cobrado às lojas em proveito do Banco do Rio de Janeiro.234

O pagamento do dízimo causou entrave à agricultura. Os colonos, 

desapropriados de seus bens, refugiavam-se no sertão, fugindo da lei. Como conseguir 

os 10% em dinheiro, se os agricultores não conseguiam vender seus produtos? Mesmo 

assim, o dizimeiro ia à casa do agricultor a cada três anos, acompanhado de um perito, e 

calculava o rendimento da terra, muitas vezes a maior, fazendo o proprietário assumir o 

pagamento da décima parte em dinheiro. Vencido o prazo, o agricultor que não 

conseguia o dinheiro, tinha seus bens confiscados. Restava-lhe abandonar a casa e fugir 

para longe,235 tentando sobreviver, plantando só para a subsistência da família. 

Não havia incentivo fiscal, mas cobrança de taxas, como a exigida pelo 

vigário nos casamentos, que era tida por Saint-Hilaire como “imoral e exorbitante.”236

O tipo de possuidor que entrava na terra e ali ficava não era interessante para 

o Império, pois não produzia divisas por meio de compras e vendas de imóveis. Melhor 

era quando o posseiro entrava, desbravava e passava a “posse” para frente, ou seja, 

fazendo transação comercial com a terra, o que gerava imposto para o governo. É 

interessante lembrar que não foi um despropósito a exigência de se revalidar ou 

legitimar as terras que não possuíam títulos ou, se os possuíam, eram títulos de 

particulares. Se para o pequeno agricultor, aquele que não tinha muitos recursos para 

produzir e muito menos como comercializar o seu excedente, o pagamento cobrado 
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para fazer o registro já pesava enormemente em seu bolso, imagine-se tendo que pagar 

também pelo título da terra. 

Portanto, é preciso relativizar quando os viajantes criticavam a pobreza nesta 

província e chamavam as pessoas de preguiçosas e sem iniciativa. Não era bem como 

eles falavam e a miséria não era tanta assim. Se havia pobreza, não devia causar 

espanto, por causa das condições da época e do grau de exploração a que era submetida 

a colônia. Por toda parte havia propriedades com criações de “gado vaccum cavallar”

(como é dito nos registros), roças, engenhos, mesmo de forma esparsa, o que fazia parte 

da dinâmica do desenvolvimento desigual e concentrador de renda. Mesmo hoje, há 

imensidões de terras desabitadas e regiões pobres. A concentração de riquezas gera esse 

tipo de disparidade, muita terra não-aproveitada e gente amontoada nas cidades. Mesmo 

naquela época havia muitas pessoas ricas, grandes plantações, grandes vendas de gado, 

até no Norte de Goiás, região considerada mais pobre. “O caminho e toda região era 

pedregosa, entretanto, encontramos muito gado nos campos.”237 A causa maior de tanta 

miséria, descrita pela maioria dos viajantes, eram as condições da época e de uma 

Província distante, em um período pós-mineratório, que pertencia a uma colônia de 

exploração, a um país recém-proclamado independente, mas que continuava amarrado 

pelas forças políticas e econômicas, internas e externas, descritas nos capítulos 

anteriores. Que outra realidade se pode esperar, além de contrastes entre a riqueza e a 

pobreza? 

3.2 A importância do registro paroquial 

Os livros do registro paroquial de terras representam a principal, a mais 

condensada e extensa fonte documental empírica para análise da presente investigação. 

Apesar de ser uma documentação que data de 1856 a 1861, é de suma importância, pois 
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suas informações reportam à primeira metade do século XIX e, em boa medida, ao 

período de 1822 a 1850. 

A exploração deste território teve início por volta de 1726, mas a ocupação 

de fato deu-se no início do século XIX, com a expansão das fazendas de gado. O 

esgotamento das minas de ouro cedeu lugar a um maior crescimento da agricultura e da 

pecuária. Grandes fazendas foram sendo formadas e, cada vez mais, terras eram 

apossadas. A gravidade era tamanha que causava preocupação às autoridades, que viam 

a ação dos mercadores de terra, mas não dispunham de meios para impedi-los. 

Por intermédio das variadas formas utilizadas pelos declarantes para 

descreverem a localização, os limites, a extensão e a situação dos imóveis, é possível 

observar ricos detalhes do contexto em que se encontrava a Província de Goiás naquela 

época, não só em relação à ocupação e à utilização do solo, mas a outros aspectos, 

como a posição da mulher na sociedade e o nível de instrução da maioria das pessoas. 

São documentos que possibilitam não só uma análise puramente empírica ou estatística 

da situação das terras, servem também como fonte para diversas linhas de pesquisa e 

para outras áreas de estudo além da história, como a sociologia, a antropologia, a 

linguística, a geografia. Por isso, é preciso saber ler e interpretar esses manuscritos, 

compreender além dos resultados em números e buscar a verdade dos fatos também na 

imaginação, nas nuances que só são percebidas por quem tiver criatividade e 

sensibilidade.

Os registros paroquiais foram uma aplicação da Lei de Terras, que 

confirmou e legitimou as terras que já haviam sido ocupadas, por compra, por herança, 

por sesmaria, por doação e até por posse. O parágrafo 4º, do art. 3º dessa Lei sobre as 

posses estabelece que: “São terras devolutas: as que não se acharem ocupadas por 

posses, que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta lei”. 

E o art. 5º, desse mesmo dispositivo legal continua: “Serão legitimadas as posses 

mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação primária, ou havidas do primeiro ocupante, 

que se acharem cultivadas, ou com princípio de cultura e moradia habitual do respectivo 

posseiro, ou de quem o represente.”238

A Lei de Terras veio confirmar as posses, desde que tivessem sido feitas 

mansa e pacificamente; que houvesse nelas morada habitual e sinal de cultivo da terra. 



Somente com essas prerrogativas, as posses seriam legitimadas mas, na prática, nem 

todos obedeciam às normas legais. 

O Parágrafo 1º do art. 5º da referida lei ainda completa dizendo que, além da 

posse em terreno de cultura ou em campo de criar, o posseiro ainda podia ocupar outro 

tanto para pastagens dos animais, desde que o total do imóvel não ultrapassasse a 

extensão de uma sesmaria. Qual era o limite de uma sesmaria? Seu tamanho variava de 

acordo com a localização. Algumas eram de três léguas por duas, de acordo com a 

Carta Régia de 17 de dezembro de 1685,239 mas havia sesmarias de seis, de 15, de vinte 

e até de trinta léguas quadradas, pois as autoridades coloniais não respeitavam, na 

prática, as determinações da administração da Coroa, que por sua vez, fazia “vistas 

grossas” aos fatos, com o vislumbre do lucro e a necessidade de ocupar o imenso 

território. 

Outros detalhes devem ser levados em conta para se compreender as 

extensões exageradas das doações de terra pelas autoridades portuguesas. Um deles 

refere-se à permissão para uma pessoa receber mais de uma sesmaria, que colocava em 

nome da mulher, filhos, algum parente, para depois retalhá-la e vendê-la. Há casos 

curiosos como o da Fazenda Cachoeira240 que, em um total de 74 registros, aparece 21 

vezes, como compra ou troca, sem esclarecer a forma de aquisição e a maior parte como 

herança; outro caso é o da Fazenda Paraíso que consta 48 vezes nos registros 

paroquiais, como herança e outras formas de aquisição.241 A Fazenda Rio do Peixe242

surge 25 vezes, ora como herança, ora como compra e ora como posse. Assim, como 

essas, há outras fazendas que podem ter sido recebidas por sesmaria e depois vendidas, 

ou apossadas, depois retalhadas, dadas em herança e vendidas pelos herdeiros, como é o 

caso da Fazenda Maratal,243 que foi apossada por Fortunato Mendes dos Santos e 

deixada de herança. 

Não é possível saber ao certo se uma fazenda citada tantas vezes em um 

único livro seja a mesma. É provável que sim, pois as extensões de terra naquela época 

eram imensas. Só para se ter uma idéia dessa realidade, mostro o caso de Vicente 
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Ferreira Batista Teixeira Perdigão, que aparece 10 vezes nos registros da Freguesia do 

Divino Espírito Santo das Torres do Rio Bonito. Nos registros 26, 29, 51, 55 e 59, ele é 

citado como vendedor de terras e as extensões só são informadas nos registros 55 e 59, 

totalizando seis léguas de comprimento por três de largura. Segundo o registro 59, ele é 

posseiro de uma fazenda de três léguas de comprimento por uma de largura, cuja posse 

foi feita em 1847; no registro 60, ele se diz possuidor de outra fazenda de duas léguas 

por uma de largura, recebida por doação do pai, em 1857, mas consta que parte dela foi 

adquirida mediante apossamento, por volta de 1848; o registro 61, mostra que possui 

outra fazenda de duas léguas por uma e meia de largura, por compra a Joaquim Alves 

da Luz, em 1852 e por posse em 1847 ou 1848, ele diz não saber ao certo; e o registro 

62, finalmente, indica que ele possui outra fazenda de quatro a cinco léguas de 

comprimento por uma e meia de largura, por compra ao Padre Francisco Fernandes de 

Paula Fialho, em 1853, totalizando uma extensão de 15 a 16 léguas de terra, só de 

Vicente Perdigão.244

Outro aspecto interessante é a forma rudimentar de medição utilizada 

naquela época, como o exemplo citado por Lígia Osório: “O medidor enchia o 

cachimbo, acendia-o e montava a cavalo, deixando que o animal marchasse a passo, 

quando o cachimbo se apagava, acabado o fumo, marcava uma légua.”245 A falta de 

recursos materiais e pessoais gerava ineficiência na administração da colônia. Nenhuma 

determinação nem lei era cumprida integralmente nessa imensidão de território. Não 

havia “lei nem rei” que detivesse a ousadia dos aventureiros que se apossavam de terra, 

saqueavam vilarejos, assassinavam etc.

O fogo, como técnica (se é que se pode chamar de técnica) utilizada para a 

preparação do solo, arruinava as terras com as queimadas das florestas; depois passava-

se adiante, em busca de outras terras. Esse sistema de cultivo também representou um 

agravante na formação do latifúndio. Lendo os viajantes estrangeiros que passaram por 

Goiás, pode-se constatar o quanto se colocava fogo nos pastos, nas roças, no mato. 

Especialmente Auguste de Saint-Hilaire e Johann Emanuel Pohl, fazem constantes 

menções ao fenômeno de se atear fogo aos campos como forma de limpá-los para o 
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plantio ou para a pastagem. Pohl descreve bem a paisagem seca, esturricada e triste dos 

campos queimados. Essa prática exigia grandes extensões de terras novas, não-

cultivadas, descansadas, fazendo do pequeno agricultor um itinerante.

Todos esses aspectos devem ser considerados para compreender a situação 

da concentração fundiária, que ainda perdura. De acordo com Lígia Osório, o motivo 

que levou o Brasil a ser um país latifundiário não foi tanto a forma sesmarial adotada 

para distribuir terras, mas “a liberalidade por parte da metrópole na disposição do solo 

colonial, muito mais do que a ganância e a cupidez dos colonos chegados à América 

para fazer fortuna.” 246

A nova lei de terras previa comercialização em hasta pública somente das 

terras devolutas que ainda restavam, por isso, a necessidade do cadastramento de todos 

os imóveis daqueles que já estavam na terra. E a maneira mais eficaz e mais fácil que o 

governo encontrou para fazer um balanço das terras que ainda se encontravam 

desocupadas foi exigir o registro dos imóveis rurais nos chamados “livros do vigário”. 

Cada declarante deveria se apresentar à sua freguesia para inscrever o seu imóvel. O 

Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854, estabeleceu o cumprimento da Lei nº 601, 

cujo art. 97 determinava ainda que o vigário de cada freguesia fosse o encarregado de 

receber as declarações dos proprietários de terra e as registrasse em um livro aberto por 

ele mesmo (Anexo 1), cobrando dois réis por letra, conforme art. 103. As 

determinações do aludido decreto foram cumpridas e até hoje o arquivo da Procuradoria 

Geral do Estado de Goiás guarda os livros, referentes às 45 Freguesias existentes na 

época. A maior parte ainda está em bom estado de conservação, mas outros foram 

danificados pela ação do tempo, então, não se pode mais ler todos os registros. Além de 

desgastados pelo manuseio e, às vezes, ilegíveis, muitos foram escritos por pessoas sem 

o devido preparo, com redação amadora, imprecisa, não constando a forma de 

aquisição, a extensão, a data da declaração e muitos, sem a assinatura do vigário no 

final dos registros. 

O conteúdo da declaração, a quantidade de linhas, a descrição do imóvel e o 

“modelo de redação” adotado variam de acordo com cada freguesia e, certamente, das 

pessoas que a redigiram. Os anexos 2 e 3 dão uma visão dessas diferenças. No anexo 2, 
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o registro é sucinto, só situando as duas partes de terra, a forma de aquisição e, muito 

mal, os limites. No outro registro (Anexo 3), há mais detalhes, como o cabeçalho 

introdutório, a distância da fazenda à vila, como eram as terras e sua extensão. Há 

outras declarações que deixam a impressão de que foram escritas pela mesma pessoa, 

pois contêm as mesmas palavras no cabeçalho, no corpo e no encerramento.

Apesar de o art. 100 da Lei de Terras247 explicar como deveria ser feita a 

declaração das terras e o que deveria conter em cada uma, houve variações. Muitos 

possuidores falam de outros assuntos, dando informações completamente diferentes, 

como: o tipo de cultura e criação que praticam; a descrição das benfeitorias existentes 

na propriedade; a forma como a adquiriram; se possui ou não título e em caso positivo, 

que tipo de título; o tempo de moradia habitual no local; às vezes, sem atender ao 

principal, ou seja, o que realmente exige o art. 100. As disparidades de informações 

ocorreram em consequência do pânico das pessoas pela novidade da lei, por causa dos 

boatos, ou por falta de esclarecimento de como deveria ser feita a declaração. É curioso 

ver a preocupação da maioria em dizer como adquiriu a terra, ou se possuía título 

legítimo, mesmo sendo de posse. Havia legitimação de posses, (ver adiante as 86 posses 

de Arraias a serem cadastradas). Outros explicam que cultivam a terra habitualmente, 

de forma “mansa e pacífica”, além de outras preocupações do gênero.

Há registrantes que tentam justificar porque não possuem título, dizendo que 

sumiram ou que se queimaram, quando o rancho pegou fogo, ou ainda que as traças o 

corroeram ou foi “carcumido pelos bixos”, “roído de ratos”, cupins e assim por diante. 

Essas explicações deixam clara a precaução em se resguardarem da possível iminência 

de perderem a terra para o governo, como no exemplo de Antonio Álvares da Silva, que 

diz possuir 

umas terras de matos e capoeiras e campos no lugar denominado Aranha, por 
herança dos pais e não existindo títulos delas por haverem sido por 
desventuridade do tempo devorados pelos bixos, suplico a Vossa Senhoria de 
as registrar, tendo-as livre de alguma dúvida que possa ocorrer; receberá (...) 
em duplicata. Antonio Alves da Silva (...) três de julho de mil oitocentos e 
cinquenta e sete.248

                                                          
247 Assim reza o art. 100: “As declarações das terras possuídas devem conter o nome do possuidor, a designação 
da Freguesia em que estão situadas; o nome particular da situação, se o tiver; sua extensão, se for conhecida; e 
seus limites.” O art. 101 dita que o vigário deveria conferir e assinar os dois exemplares. 
248 Livro 37 registro 101. Neste livro, há outros exemplos dessa natureza (os registros 2, 4, 13, 80 etc).



Esse declarante demonstra insegurança por não possuir mais os títulos das 

terras, e de certa forma, implora ao vigário para registrá-las, não deixando dúvida a 

respeito da veracidade de suas palavras. 

Muitas exigências não foram cumpridas também, porque, ao mesmo tempo 

que a lei exigia rigor, descrito no art. 100, dava margem ao não-cumprimento, pois, se o 

declarante insistisse, o vigário não podia recusar a sua declaração, mesmo se ela 

contivesse erros notórios.249 Assim, os registrantes sabiam que podiam apresentar a 

descrição da suas terras de qualquer jeito, em qualquer pedaço de papel, muitas vezes 

não obedecendo nem um pouco às exigências do art. 100, ou propositadamente para 

economizar letra, uma vez que, quanto mais curta a declaração, menos letras tinha, e 

menor era o valor a ser pago pelo registro. Muitos assim procederam, e os motivos 

podem ser vários, alguns já mencionados.

No livro 44, da Freguesia de São José do Duro, existem exemplos que 

provam que nem todos os registros ocorreram nos conformes da lei. As declarações 

dessa freguesia não foram transcritas e continuam soltas no livro, além do que são 

curtas, sem as devidas informações e em pequenos pedaços de papel. 

As condições da época não eram favoráveis ao cumprimento satisfatório da 

lei. Em uma Província como a de Goiás, bastante isolada dos maiores centros urbanos, 

faltavam recursos de toda espécie  as longas distâncias a serem percorridas em lombo 

de burro, a carência de funcionários públicos, de informações, de escolarização da 

maioria. Poucas pessoas tinham instrução para ler, escrever ou compreender o que era 

escrito. Todos esses detalhes devem ser levados em conta nesta análise. 

Por outro lado, apesar de todas as deficiências, os registros paroquiais 

constituem fontes riquíssimas para o exame da formação da estrutura fundiária 

brasileira. Mais adiante apresentarei mais pormenores desses registros e as 

consequências do Decreto nº 1.318, determinando o cumprimento da Lei nº 601.

3.3 Legitimidade e limitações dos “registros do vigário”
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No decorrer da leitura dos livros de “registros do vigário”, é possível notar o 

grande valor das informações ali contidas, em vários aspectos. Ao redigir as 

declarações, os proprietários dos imóveis ou seus legítimos representantes deixavam 

transparecer mais detalhes do que pretendiam, embora houvesse também imprecisões, 

dados incompletos e falta de clareza na escrita, dando margem a interpretações 

ambíguas. Por isso, a metodologia utilizada para a obtenção e análise do conteúdo 

dessas fontes e dos resultados estatísticos leva em consideração todas as falhas e as 

limitações encontradas, na tentativa de evitar uma compreensão “fechada”, também de 

se perder dados e significações que, para um historiador ortodoxo, não teriam a menor 

importância. Antes de adentrar propriamente a análise dos resultados da pesquisa de 

arquivo, serão citados, a seguir, os pontos vulneráveis dos documentos (como foram 

estruturados, o contexto em que se originaram, a maneira como foram trabalhados, 

catalogados). 

A Lei nº 601, chamada Lei de Terras, foi aprovada em 18 de setembro de 

1850, mas somente em 1854 começou a ser executada. Sua aplicação foi lenta e penosa, 

em razão do despreparo dos órgãos públicos para realizar essa tarefa, da falta de 

conhecimento do conteúdo da lei pela maioria, da grande extensão do país dificultando 

o acesso aos lugares mais distantes dos centros urbanos, do desinteresse de alguns em 

que se cumprisse a Lei, da exigência do pagamento de cada letra na declaração. Todos 

esses fatos geraram atraso na sua aplicação. Como exemplo dessa afirmação, pode-se 

observar as datas de abertura e de fechamento dos livros. Nenhum deles iniciou-se em 

1854. A grande maioria foi aberta em 1856, dois anos após o decreto, encerrando-se em 

1860 ou 1861, como é o caso do livro 7 (Anicuns). Geralmente, o padre escrevia o 

termo de abertura e de fechamento do livro de uma só vez e com a mesma data (Anexos 

1 e 4). Contava mesmo a data da última declaração, que quase sempre vinha depois da 

data marcada para o encerramento dos registros. Houve quem fizesse sua declaração no 

tempo previsto, mas nem todos os livros estiveram prontos na data marcada para iniciar 

o registro das declarações.250 O livro de Santa Luzia251 enquadra-se nesse exemplo, pois 
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a abertura dele ocorreu em 1856, mas há registros datados de 1854, ou seja, de dois 

anos antes. 

O Decreto nº 1.318 previa multa para quem não apresentasse a declaração do 

seu imóvel no devido prazo, mas não se sabe se realmente todos os vigários cobravam 

essa multa. É provável que sim. Era importante arrecadar, tanto para a paróquia quanto 

para o governo. No livro da Freguesia N. Sr. do Bomfim, no último registro, o 

declarante de três partes de terra foi absolvido da pena pelo Presidente da Câmara, 

Francisco Januário da Gama Siqueira, por registrar seu imóvel em atraso. Quem era 

influente nesse meio, pode ter sido beneficiado com o perdão da dívida. No entanto, 

houve outros casos em que os registrantes pagaram a multa. Na Freguesia da Vila de 

Cavalcante, o vigário procurou cumprir o regulamento,252 conforme se verifica pelos 

registros 159 até 164, (livro 34), em que todos declarantes pagaram 25 mil réis, porque 

não registraram as terras no primeiro tempo determinado. 

Por mais que tenham sido alongados, os prazos não foram cumpridos. De 

acordo com o art. 92 do Decreto nº 1.318, foram estipulados três prazos: um de dois 

anos, outro de um ano e o último, de seis meses, cabendo ao presidente de cada 

província fixar a data de início e fim de cada prazo. No livro 17, o primeiro prazo 

expirou-se em primeiro de outubro de 1858 e o segundo em 30 de setembro de 1859. 

Em outros livros, o terceiro prazo findou em 1860. No livro 7 (Freguesia de Anicuns), 

excepcionalmente, o terceiro prazo acabou em 1861. O livro de Meia Ponte, por 

exemplo, possui três datas para registros das terras: o primeiro prazo, em outubro de 

1858; o segundo, em novembro de 1859 e o terceiro prazo, em 31 de março de 1860. 

Percebe-se que as datas de abertura e encerramento dos livros são variadas, o que 

mostra que nem todos cumpriram a determinação do art. 92. Nota-se que muitos 

vigários abriram e fecharam o livro nas datas estipuladas pelo regulamento oficial, mas 

depois fizeram novos encerramentos, de acordo com as declarações retardatárias, 

motivo por que muitos livros têm mais de um encerramento.

                                                                                                                                                                                       
fidelidade para o livro, ela se tornava um registro. Por isso, ora é utilizada a palavra declaração, ora a palavra 
registro, para diferenciar as duas fases do documento. 
251 Livro 20. Além deste, há muitos outros exemplos.
252 O art. 95 do Decreto nº 1.318 determina que “os que não fizerem as declarações nos prazos estabelecidos serão 
multados pelos encarregados do registro na respectiva Freguesia; findo o primeiro prazo, em vinte cinco mil réis; 
findo o segundo, em cinquenta; e findo o terceiro, em cem mil réis.” 



Muitos proprietários não registraram suas terras no prazo estipulado por falta 

de informação, como é o caso de José Roriz Chaves, que explica seu atraso por 

desconhecer a exigência de apresentar a declaração, posto que comprou uma parte de 

terra do Padre Manoel Xavier do Vale Abreu, mas não recebeu dele título ou 

documento algum.253

Ocorria atraso também da parte do vigário. Talvez, por displicência, ou por 

falta de recursos materiais e pessoais, nem todas as declarações eram de imediato 

passadas para o livro. Às vezes, ficavam acumuladas, guardadas durante meses. Na 

Freguesia de São José do Tocantins, por exemplo, o livro foi encerrado com cem 

registros, porém, com o falecimento do vigário, seu sucessor encontrou outras 11 

declarações em meio a papéis antigos, as quais não foram registradas pelo falecido, 

cabendo ao segundo vigário esclarecer o fato, no termo de encerramento.254

Não é difícil imaginar o impacto, os rumores, os tipos de comentários 

ameaçadores causados pela exigência de registrar as terras, e ainda com a obrigação do 

pagamento de dois réis por letra. Principalmente às pessoas mais simples, sem 

instrução, que viviam em lugares bem distantes e que mal “faziam” para o próprio 

sustento, as notícias devem ter causado grandes inquietações, ainda mais porque parte 

dessas pessoas não teve acesso ao texto da lei. Também não adiantaria, pois eram 

analfabetas, conforme pode-se notar lendo os registros. A maioria absoluta delegava 

alguém para fazer a declaração em seu nome, explicitando claramente a razão: “por não 

saber ler, nem escrever”, como no exemplo seguinte:

No lugar denominado Índio, isto nesta Freguesia de Santana da cidade de 
Goiás, eu José Ramos possuo um terreno da Serra até a Barra dos Índios 
grande e pequeno, que regula uma légua que apossei há dez anos, cujo terreno 
é demarcado pelas (...). Goiás vinte e três de outubro de mil oito centos e 
cinquenta e oito. Por não saber ler nem escrever pedi ao Senhor Luís Ferreira 
da Silva que esta por mim assinasse = Luís Ferreira da Silva = apresentado no 
dia vinte e quatro de outubro de 1858. Padre José Iria Xavier Serra 
Dourada.255
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Grande parte das pessoas sabia somente o que era dito por outras, porque as 

informações eram passadas de “boca-a-boca”, e esse tipo de procedência causa desvios 

de interpretação, inverdades, ameaças e toda sorte de fala fantasiosa. Não que a 

informação dada oralmente seja desprezível ou não cumpra a sua função na 

comunicação entre as pessoas, na sociedade, na história; ou ainda, que a informação 

oral só transmita acontecimentos, deturpando-os. Não, a oralidade tem o seu valor, 

porém, a natureza de um assunto também provoca comentários, mal-entendidos etc. A 

notícia da exigência do cadastramento das terras com certeza surtiu suspeitas, receios, 

desconfianças na população em geral. O próprio texto da Lei nº 601 não é acessível à 

interpretação por qualquer pessoa. O regulamento nº 1.318, quando trata das terras 

sujeitas à legitimação e à revalidação provoca incertezas nos possuidores. Em muitos 

registros, é visível uma certa preocupação dos possuidores em ressaltar que suas terras 

eram legalizadas, esclarecendo que o título que possuem “foi passado” em cartório. 

Outros, tentam justificar o direito sobre a posse, como no registro 26 do livro 39, em 

que o possuidor garante que a posse recebida de herança, na Fazenda Monte Alto, é 

legal, sem empecilhos de qualquer natureza: “cuja posse aqui mencionada, sendo bem 

conhecida dos mais herdeiros, e hereos confinantes (sic),256 sem nenhuma contradição a 

respeito não consta até aqui ter entre eles aparecido.” 

De acordo com a lei, todos deveriam legalizar suas terras  os que não 

possuíam título algum (caso dos posseiros); os que possuíam títulos escritos de forma 

particular (de próprio punho), ou seja, não-oficial de compra e venda. Também, aqueles 

que receberam alguma doação de terra e consideravam seus títulos legítimos. Nenhum 

dos possuidores estava isento do pagamento do imposto, condição indispensável para a 

legitimação oficial da propriedade. As sesmarias ou outras concessões do Governo 

Geral ou Provincial, que não tinham sido medidas e demarcadas, deveriam ser 

revalidadas.257

O art. 26 da Lei nº 601 determina que, mesmo se o pagamento do imposto 

tivesse ocorrido antes do Regulamento de 1854 ou pago depois desta data, as 

respectivas propriedades ainda estavam sujeitas à legitimação, ou seja, o imposto 

deveria estar atualizado de acordo com a nova Lei; ficou claro que somente tinham 
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validade os títulos transmitidos oficialmente e com a quitação do imposto sobre a 

transação. 

As novas regras tiraram o sossego de muita gente e alteraram a prática até 

então corriqueira: apossar-se de terras sem a preocupação com limites nem com a 

obrigação de cultivá-las. Havia quem se apropriasse de áreas de cinco, dez ou mais 

léguas, muito além das suas condições de cultivo e beneficiamento. O registro 115 do 

livro 39 é um exemplo de que o posseiro ocupou 11 léguas de terra, em quatro lugares 

diferentes, caso em que o proprietário dificilmente teria condições humanas e materiais 

de cultivar toda a extensão, mesmo para a criação de gado, pois seria difícil monitorar 

toda a área. 

A prática do apossamento de áreas em que os proprietários não tinham como 

manter nem cultivar é confirmada também por outros documentos, além dos registros 

paroquiais, conforme relata o viajante Francis Castelnau: “No termo de Goiás foram 

feitas muitas concessões de terras; não obstante muitos habitantes se apropriaram de 

áreas que não podiam cultivar, do que resulta ficarem os vizinhos mais próximos à 

distância de três, quatro, cinco ou mais léguas.”258

Além dessas dificuldades, acresce-se o fato de o declarante ter que redigir a 

declaração, conseguir o montante para o pagamento do registro, ir a cavalo ou de carro-

de-boi até a freguesia. Aquela época foi, sem sombras de dúvidas, uma grande provação 

para muita gente. Por esses e outros motivos, não se sabe ao certo se todos os 

proprietários registraram seus imóveis, sendo o mais provável que não o fizeram. Se 

todos os vigários cobraram os dois réis por letra, com certeza muitos agricultores, 

sobretudo os mais pobres, não tinham o suficiente para cobrir essa despesa. Por outro 

lado, a atitude de não realizar o registro, poderia representar a perda da terra para o 

governo, especialmente para os posseiros. Essa preocupação existia e está transparente 

em declarações, como a de Estevão César Nogueira que diz se recusar a pagar pelo 

terreno apossado, ou por qualquer direito sobre ele, e insiste em continuar na posse por 

se achar morando nela há muitos anos. A declaração é do seguinte teor: 
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possuo no lugar denominado Campinas nesta Freguesia de Porto Imperial 
compreendendo o terreno de sua posse, com as confrontações seguintes (...); 
cuja posse de terras me acho morando há muitos anos com criação de gado 
vacum, cavalar, e lavoura, sem interrupção de pessoa alguma; portanto 
protesto pagar o direito à Nação, e defender a minha atual posse (...). Villa de 
Porto Imperial 26 de Janeiro de 1858 = Estevão César Nogueira.259

Assim como o Estevão, outros declarantes também protestaram contra a 

possibilidade de perder a sua posse e contra o pagamento pelo direito de nela 

permanecer. No registro seguinte, a posseira diz que “pretende em todo o tempo 

defender o seu direito assujeitando-se a todo tempo sofrer amiedação e pagar os direitos 

da Nação.”260 O fato de essas pessoas demonstrarem esse tipo de preocupação e 

protesto em suas declarações prova que nem todas estavam tranquilas em relação às 

mudanças que acarretaria a nova lei, que certamente lhes traria certas obrigações que 

antes não existiam, provocando-lhes inquietação, medo, insegurança e dúvida. A idéia 

de ter que arcar com mais imposto, também deve ter lhes causado terror. 

3.4 Formas de aquisição das terras

Antes de analisar diretamente os dados dos registros paroquiais, obtidos 

estatisticamente, faz-se necessário compreender o processo de tabulação dos números, a 

metodologia adotada e a elaboração da tabela de dados. Há muitas variantes no 

conteúdo dos registros, impossibilitando a realização de um trabalho que possa abranger 

todos os seus aspectos, razão por que foram priorizadas as formas mais comuns de 

apropriação do solo. 

A análise do conteúdo dos livros paroquiais precisa ser precedida também de 

explicações sobre algumas particularidades, como por exemplo, a da numeração. Há 

dois livros de nº 30, por isso, a ordem “a” e ”b”. O 30a é da Freguesia de N. Sra. da 
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Natividade e o 30b, de Santa Ana da Chapada de Natividade (ver Tabela 12). São 45 

Freguesias ao todo, mas os livros foram numerados só até 44, porque na época da 

realização dos registros (1856-1861), essas duas Freguesias eram independentes. 

Tempos depois, a Freguesia de Chapada de Natividade (30b) tornou-se dependente da 

outra, a de Natividade (30a). E na época da catalogação dos livros, foram contados 

somente 44 livros, pelo fato de uma freguesia ter incorporado a outra. 

A quantidade exata do total de registros existentes nos 45 livros também é 

outro aspecto a ser questionado, cujos motivos são os mais variados, como por 

exemplo: vários registros foram danificados pela ação do tempo e se tornaram ilegíveis, 

enquanto outros são repetidos duas ou três vezes;261 também um livro em que faltam 

folhas;262 há vários números de registros que não existem;263 há os casos 
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de livros que terminam com um total de registros, mas quando chegam os retardatários, 

recomeça a contagem pelo número um.264

Além dessas, há outras variantes, como o fato de a maioria dos possuidores 

indicar mais de uma propriedade em uma só declaração. Alguns chegam a gastar várias 

folhas do livro para fazerem o registro, como o caso de Francisco José Félix,265 que 

ocupa seis páginas com suas 22 propriedades; Maria Francisca de Almeida,266

possuidora de 17 partes de terra, consta em quatro páginas do livro. Outros 

possuidores,, além de apresentar em uma só declaração várias propriedades, ainda 

referem-se a lugares e até a freguesias diferentes. Francisco Vital Galvão de Moura267

tem quatro léguas de terra em oito lugares diversos; Manoel José Ferreira268 possui em 

torno de 12 léguas de comprimento por seis de largura, em três freguesias distintas; um 

registrante,269 possuidor de 26 léguas de terra, em 10 lugares variados, ocupa quatro 

páginas e meia do livro. Além desses, vários outros exemplos poderiam ser citados, 

portanto, o número de registros não corresponde ao das propriedades, que são em 

número muito maior. 

Além de o número de propriedades ser superior ao de registros, existem 

ainda as mais variadas formas de aquisição da terra. Os declarantes misturam dois, três 

ou mais tipos de apropriação em uma só declaração, como é o caso do registro 34 do 

livro da Freguesia de Cavalcante. O declarante diz possuir quatro léguas no lugar 

denominado Mata da Serra, recebidas por herança e doação, mais outra parte de três 

léguas no Boa Vista, que adquiriu por posse, onde mora como posseiro há muitos anos. 

Outro exemplo é o registro 50 da Vila de Flores (livro 35), em que o possuidor declara: 

uma légua e um quarto de terra pertencente às Fazendas Sambaíba e Brejo, havida por 

herança dos pais e comprada da avó; mais uma parte na Fazenda Tabuá, por compra; 

uma légua e um quarto na Fazenda Cachoeira, também por compra; mais meia légua e 

meio quarto na Fazenda São Gonçalo, por dote da sogra e, finalmente, um quarto de 

                                                          
264 O livro 41 termina com 168 registros, depois recomeça a numeração mais duas vezes, de um a nove e de um a 
dois, totalizando 179 registros. O livro 28 termina com cem registros, depois são feitos mais 11, num total de 111. 
Assim como esses casos, existem outros.
265 Livro 19, registro 27.
266 Livro 19, registro 68.
267 Livro 36, registro 23.
268 Livro 36, registro 2. As Freguesias onde o Manoel Ferreira possui suas terras são as seguintes: São João da 
Palma, N. Sra. dos Remédios (Arraias) e Santa Maria de Taguatinga.
269 Livro 34, registro 36.



terra nas Fazendas Buriti e São João, por compra. Somente nesse registro há três 

categorias de aquisição. Outro exemplo é o registro 3 de Chapada de Natividade (livro 

30b), cujo possuidor declara três propriedades: uma por dote, no lugar denominado 

Brejo Grande; outra, por compra e outra, por posse, no Sangradouro, totalizando sete 

léguas. Outros casos poderiam ser citados, pois em quase todos os livros há registros 

semelhantes. 

Há casos em que o possuidor utiliza mais de uma declaração para apresentar 

suas propriedades, como no livro 40, cujos registros de número 158, 159 e 160 constam 

como declarante a mesma pessoa, que diz possuir uma Fazenda denominada “Soltos”, 

havida por herança; outra denominada Buritizinho, também por herança e a última, por 

posse, denominado-se “SaccoGrande” (sic), envolvendo as três fazendas uma extensão 

de 11 léguas.270 No livro de Arraias, a maioria dos possuidores também apresenta suas 

terras em mais de uma declaração.271 Outros exemplos como esses não são raros. 

Em razão dessas e de outras variantes, a tabulação dos registros foi elaborada 

agrupando-os por categoria e não pela quantidade de propriedades. Mesmo assim, não 

foi possível enquadrar todos os registros nas 18 formas de aquisição (Anexo 5), sem 

fazer novas adaptações. Em alguns casos, houve necessidade de contar duas ou três 

formas de aquisição em um só registro; em outros aconteceu o contrário, houve 

redução, conforme os exemplos: no registro 23 do livro 6 (Freguesia de Santa Rita), 

Joaquim Vicente Fontella declara um sítio por apossamento, mais uma parte de terra 

adquirida por sesmaria. Como não há nenhum item constando posse e sesmaria, o 

registro foi contado duas vezes: como posse sem data (item 2) e como sesmaria (item 

15), marcando um “X” para cada categoria. Outro possuidor, que consta do registro 8 

do livro da Freguesia de Meia Ponte, declara duas partes de terras em um sítio; uma foi 

adquirida por compra e a outra por arrematação em hasta pública. Não havendo nenhum 

item de compra e arrematação, o registro foi contado duas vezes, uma como compra 

(item 6) e “outra” (item 17), por arrematação que se enquadra nesse item. Mais um 

caso, o do registro 339 do livro 15, em que o possuidor declara suas terras da seguinte 

maneira: uma fazenda, mas não esclarece a forma de aquisição; mais outra parte de 

terra por herança e compra; além de “umas terras” por ele mesmo apossadas. Para 

                                                          
270 Freguesia N. Sra. da Consolação da Vila de Boa Vista do Tocantins.
271 Livro 33 – Freguesia N. Sra. dos Remédios.



abranger todas essas categorias, o registro foi contado três vezes: “não esclarece forma 

de aquisição”, “compra + herança” e “posse sem data”. 

Nos registros em que houve necessidade de redução ou agrupamento das 

formas de aquisição, os exemplos são como os seguintes: Proto Dias Arantes272 declara 

seis fazendas, mais um pedaço de terra. Quatro dessas fazendas, ele as adquiriu por 

compra; uma, por doação e outra, por herança; e quanto ao pedaço de terra, ele não 

esclarece como o adquiriu. Para a tabulação, suas sete propriedades foram agrupadas da 

seguinte maneira: “compra”, “herança”, “doação” e “não esclarece forma de aquisição”. 

Ou o caso de Antonio Alves de Oliveira,273 possuidor de dez propriedades de terra. Seis 

delas são por “compra de posse”, uma, por “posse sem data”, outra, por posse de 1841, 

um sítio por “compra”, e outro “sem declarar aquisição”. Todas foram resumidas em 

cinco categorias, também marcando um “X” para cada uma. Mesmo nos casos em que o 

possuidor declara mais de vinte propriedades, foi marcado somente um “X” para todas 

as partes de terra, no caso de não haver mais de uma forma de aquisição, como na 

declaração de Francisco José Félix,274 que registra 22 partes em diversas fazendas, todas 

por compra. Levou-se em consideração a forma de aquisição e não a quantidade de 

propriedades (ver Anexo 6). 

Como herança, foram contados os registros em que o declarante diz que 

recebeu a terra “por falecimento”, “meação”, “parte”, “por legítima”, “partilha” dos 

pais, do marido, da mulher ou de algum parente; também quando declara que foi “por 

cabeça da mulher” ou “do casal” e quando os possuidores são órfãos, deixando claro 

que a herdaram.275

Como doação, item 16, contaram-se também “dádiva” e “dote”. E no item 

17, “outra”, foram contadas as aquisições que não se enquadram em nenhuma das 

demais categorias, como as terras pertencentes aos Santos; as adquiridas por troca ou 

barganha; por arrematação em hasta pública; por concessão ou licença obtida por meio 

de alvará da Câmara Municipal, da Comarca ou da Tesouraria da Fazenda e as terras 

adquiridas em pagamento de dívida. 

                                                          
272 Livro 7, registro 9.
273 Livro 5, registro 49.
274 Livro 19, registro 27.
275 No livro 36, registro 58, há um exemplo igual, em que a mãe declara três quartos de terra em um lugar 
denominado Praia Grande, pertencentes a ela e aos três filhos órfãos, subentendendo que se trata de uma herança. 



Os declarantes que alegam possuir a terra “por título”, mas não esclarecem a 

espécie de título, foram incluídos no item 1 (não esclarece forma de aquisição), já que o 

título pode ser de compra, herança, doação, sesmaria, posse. No livro 40 (Freguesia de 

Boa Vista), por exemplo, há vários registrantes que dizem possuir terras “havidas por 

títulos legítimos, pagos todos os direitos”, sem esclarecer os títulos e que direitos a que 

se referem. 

O aforamento consistia em uma espécie de aluguel da terra 276 e o sesmeiro, 

depois de explorar por três anos a sua terra, podia vendê-la ou aforá-la.277 Em razão do 

foro pago pelos colonos sem terra, muitos sesmeiros viviam em absoluta solidez 

financeira. Em Goiás, essa prática, ao que parece, não foi muito utilizada. Das 

diferentes formas de aquisição das terras, de acordo com os registros paroquiais, apenas 

1% das declarações menciona o aforamento (Tabela 12). Obviamente, o número de 

possessão por meio de sesmarias foi ínfimo, apenas 0,7%. Esses dados e a afirmação da 

Edma Silva,278 de que o número de sesmarias legalizadas em Goiás foi de apenas nove, 

confirmam que as sesmarias não representam a principal forma de ocupação deste 

território, em nenhuma época. 

A palavra sesmaria ou “sismaria” tem uma dúbia conotação nos registros 

paroquiais (ver no Anexo 7, quando o possuidor diz que o seu sítio Cristal se confronta 

com a “Sismaria do Uvá”). No registro 5 do livro 37 o possuidor declara duas 

sesmarias, uma por compra e outra por arrematação, porém, são duas propriedades, dois 

pedaços de terra. Nos registros 30 e 31 do livro 38, quando os registrantes dizem que 

“possuem por sesmaria humas terras de criar e lavrar”, de uma légua de comprimento 

por meia de largura, podem tê-las comprado, herdado ou ganhado. 

Dessa forma, em muitos casos, é impossível saber se o declarante refere-se à 

sesmaria como forma de aquisição ou como sinônimo de gleba, parte ou pedaço de 

terra, como no livro de Ouro Fino, em que vários proprietários alegam possuir uma 

“sismaria” de terra, mas não deixam claro se são antigas sesmarias ou se era uma 

maneira de dizer daquela gente. 

                                                          
276 Foro: ver nota 153 (capítulo 2).
277 SILVA, E. J. Sesmarias: capitanias de Goiás..., p. 128.
278 Ibidem, p. 343.



Há declarantes que possuem “sismarias” por compra, herança, doação etc, as 

quais foram contadas como compra, herança, doação e não como sesmaria.279 Outros 

dizem possuir uma “sesmaria” de terra em certo lugar, com determinados limites, 

extensão etc, mas não esclarece como foi adquirida.280 Nesses casos, foram contadas 

como sesmaria, pois pode ter sido realmente esta a forma de aquisição. 

Da mesma forma, a palavra “posse”, utilizada em muitos registros  não é 

possível distinguir se se trata realmente de posse ou ocupação de pedaço ou parte de 

terra. Como posse, foram contados somente os registros que deixam claro que foi 

apossamento; do contrário, como não esclarecendo aquisição,281 casos em que, se 

incluem 224 registros do livro de Arraias, contados como “não esclarece forma de 

aquisição” mas que, certamente, foram apossamentos. O relatório da Coletoria de 

Arraias, de 1843, encontrado no Arquivo Histórico Estadual, contém o cadastramento

de 86 posses a serem legitimadas,282 reforçando ainda mais essa hipótese. 

Há declarações confusas. No livro 36, registro 43, consta que o declarante 

possui “por escritura” duas posses de terra no “Pé da Serra”, mas não esclarece que 

escrituras são essas, nem extensão, só os limites, o que pode significar duas glebas de 

terra apossadas, depois vendidas, doadas ou dadas em herança.283

Ressalvadas essas dificuldades, a compra representa a forma de aquisição 

que mais aparece nos registros, com 33% do total. Em segundo lugar, vem a herança 

com 23% e em terceiro, “não esclarece forma de aquisição”, com 18%. Além da 

compra pura e simplesmente, existem outras situações que também envolvem compra, 

                                                          
279 Livro 2, registro 46. Exemplo em que o declarante diz possuir um sítio com três sesmarias: duas por doação e 
outra por compra. Foram contadas como doação e compra. 
280 Livro 2, registro 34. O possuidor declara duas sesmarias de terra: uma denominada Guará e outra Paciência. No 
livro 3 (N. Sra. do Rosário da Barra), há vários exemplos como esse. Veja-se o que diz o registro 1 deste livro: 
“(...) possuo um sítio contendo duas sesmarias, uma denominada propriamente de Ferreirinho e a outra 
antigamente denominado Theobaldo e hoje conhecida pelo Cercado tendo de extensão todo o terreno do sítio de 
Norte a Sul duas léguas e de Leste a Oeste outras duas léguas (...) Barra 20 de junho de 1857”. 
281 O registro 179 do livro 40 é um exemplo desses que dá a entender que foi ocupação por posse, mas deixa 
dúvidas. 
282 Veja-se como era feito o cadastramento dessas posses, a de nº 70, por exemplo:

Nº Possuidor
Nome e 
situação 

das terras

Qualidade e 
aplicação 

d´ellas
Extensão e 

confrontações
Título do 
possuidor

Título 
originário Tempo 

deste
Residência e observações

70 Bernardina 
da Silva 
Rangel

Cuytê -
Arrayas

Campos e 
mattas de 
criação e 
lavoura

Não tenho extensão 
declarada no título –
divide com Quilombo 
(Jerônimo) e com as 
testemunhas de São 
Bento.

Compra a 
Antonio 
D´Oliveira, a 2/8 
de ouro, escrit. 
part. de 4 de abril 
de 1824.

Posse 
Sesmarial

Posse 
sesma-
rial

Reside o possuidor d. conforme data supra. 
F. de Bulhões. Metade d´esta fazenda 
pertence à ficha da possuidora Raymunda 
Rangel, por doação que lhe fez sua mãe em 8 
de junho de 1836.

F. de Bulhões.

283 Outro exemplo é o registro 52 do livro 39. O declarante possui uma légua de terra: uma parte por dádiva do 
sogro e outra por compra; e diz ainda “em cujas terras compreende cinco posses de cinco filhos menores, por 
herança dos pais e seus limites são (...)”.



como os itens 7, 8, 9 e 10 (Tabela 12). Agrupando todos eles, o número eleva-se a 40%. 

Considerando a extensão do território goiano e o número de habitantes na época, o 

volume de negócios envolvendo terra era significativo, sem contar que a contagem é 

por registro e não por propriedade. 

A opção de não trabalhar com a extensão de áreas foi proposital. Os critérios 

utilizados para descrever os limites são duvidosos e as extensões imprecisas, tornando-

se impossível saber exatamente o quanto de terra consta na declaração. Há diferença 

dos resultados deste estudo com os da tese Terras de Goiás, de Aguiar,284 que não fez 

constar, por exemplo, em seu trabalho, os casos em que o declarante “não esclarece 

forma de aquisição” da propriedade. Em minha pesquisa este item atinge 18% do total 

dos registros. No tocante à porcentagem geral sobre posse e compra, os dois trabalhos 

obtiveram resultados aproximados; quanto à quantidade de registros por posse e 

compra, contados por Freguesias, individualmente, os resultados foram bem divergentes 

(compare os resultados por Freguesias nos anexos 9 e 10). Considerando que os 

enfoques de trabalho e objetivos são diferentes, essa questão é irrelevante, neste 

momento. Um dado bastante importante e pertinente refere-se ao percentual de compras 

de grandes latifúndios em Goiás, detectados nos registros, o que não significa que os 

mesmos tenham sido formados por terras compradas. Segundo Aguiar: 

Os que primeiro chegaram, se apossaram da terra e é possível que tenham 
vendido total ou parcialmente essas áreas. Assim é que, em 1854, época em 
que se inicia o cadastramento (...), decorreu um tempo suficiente para que as 
mesmas já tenham passado por alguns proprietários.285. 

Os registros paroquiais, além de outros documentos, deixam claro que as 

terras goianas que não foram dadas em sesmaria (lembrando que o número de sesmaria 

foi muito reduzido), mas apossadas, depois vendidas, dadas em herança ou doadas.

Há compras que envolvem várias parcelas e grandes somas em dinheiro, 

como no registro 27 do livro 19; em que o possuidor declara compra de 22 partes de 

terra por 1 $ 711 mil e 930 réis, todas datadas entre 1848 a 1856. No registro 60 do 

mesmo livro, um possuidor também declara 12 partes, num valor de 885.417,00 réis; 

outro, do registro 68 declara 17 partes, 14 em uma fazenda e três em outras, todas por 

                                                          
284 AGUIAR, Maria do Amparo A. Terras de Goiás..., p. 125.
285 Ibidem, p. 126-127.



compra em datas diferentes, que variam entre 1825 e 1856, no valor total de 1 $ 707 mil 

e 806 réis. Outro pagou 1 $ 350 mil réis só por uma parte de terra na Fazenda Fiuza.286

Como esses, há muitos outros exemplos, até com pagamentos em oitavas de ouro, como 

no registro 72 do livro 37, em que o possuidor pagou 44 oitavas por “umas terras 

lavoreiras de plantação e de criar”; outro pagou 6 oitavas de ouro por “umas capoeiras”, 

outro por “umas terras de plantar” em 1780 e 1776;287 nenhum dos declarantes diz a 

extensão. Outros declaram a extensão mas não dizem o valor, como no registro 199 do 

livro 14.288 O declarante comprou uma fazenda de 20 léguas de comprimento por oito 

de largura, mais ou menos, mas não diz quanto pagou. Outros declaram data e extensão 

sem dizer o valor. Poucos registros apresentam data, extensão e valor. O registro 10 do 

livro 17 (Freguesia N. Sra. do Carmo – Morrinhos) é uma exceção. O declarante possui 

uma “sorte de terras”, apossada no ano de 1823, na Fazenda Santa Rosa, de mais ou 

menos três léguas de comprimento por uma e meia de largura, comprada em 1835, 

pagando 1 $ 50 mil réis por elas. Outro possuidor pagou cem mil réis por oito alqueires 

de cultura e quatro de campo, em 1857.289 No livro da Freguesia do Espírito Santo do 

Vaivem (livro 22), 110 dos 246 registros envolvem compra e a maioria diz apenas o 

preço sem declarar a extensão. No livro da Freguesia de Pouso Alto,290 há alguns 

registros com extensão, data e preço, como o registro 4, em que consta que o possuidor 

pagou 300 mil réis por meia légua de comprimento por meia de largura, em quadro, em 

1836; outro, no registro 15, que pagou 750 mil réis por uma légua de largura por três 

quartos de largura, em 1855. 

Seria interessante fazer uma comparação dos preços de terra por região, se 

em todos os livros houvesse exemplos de preços e extensões, mas a maioria deles não 

apresenta essas informações, e quando existem, nem sempre são precisas. 

Especialmente no tocante à forma de descrever as extensões, os registrantes quase 

sempre dizem a quantidade de terra em légua, utilizando o termo “mais ou menos”, ou 

seja, nem eles mesmos sabem a medida certa da propriedade. É possível perceber que 

                                                          
286 Livro 19, registro 151. O declarante do registro 158, também do livro 19, pagou um conto de réis por outra 
parte na Fazenda Fiuza. Nenhum declara a extensão. 
287 Livro 37 (Freguesia de Traíras), registros 59 e 60. No registro 63 deste livro, o possuidor pagou 34 oitavas de 
ouro por um sítio, em 18 de setembro de 1858. 
288 Freguesia N. Sra. da Conceição – Campinas.

289 Livro 19, registro 669.
290 Livro 23, Freguesia de N. Sra. da Abadia.



nos lugares mais populosos, mais antigos ou mais próximos à divisa de Minas Gerais 

(ver Figura 1, a seguir), como Meia Ponte, Corumbá, Silvânia, Catalão, Luziânia, 

Flores, Santa Rosa e Pouso Alto, o número de compras e heranças é igualmente grande. 

Esse dado pode ter ocorrido por vários motivos: um deles pode ser o fato de os mineiros 

e paulistas que chegaram em Goiás e encontraram a região ocupada, tiveram que 

comprar terras para a criação de animais; outro deve-se ao fato de ser o lugar mais 

antigo e com maior número de pessoas, então, há mais atrativo para o comércio, mais 

conforto na cidade, pois onde há mais gente, corre mais dinheiro, mais trabalho para 

beneficiar os imóveis rurais com casas, roças, engenhos, derrubadas de mato, enfim, 

para montar a infra-estrutura necessária. 





Naquele tempo, em que tudo era difícil, até um simples rancho tinha seu valor. A terra na qual 
há trabalho acumulado tem maior valor do que a terra virgem, que necessita de todo um 
preparo de mão-de-obra, o que custa tempo e dinheiro. 

Outro detalhe interessante de se observar é que naquela época (século XIX) 

não era tão simples ser proprietário de terra, necessitando de recursos para o pagamento 

das taxas. Mesmo que o sujeito não precisasse pagar pela terra, apossando-se dela, 

havia o dízimo dos produtos do solo, o pagamento de pedágio sobre cada animal que 

exportava, sobre cada animal de carga, o custeio com a mão-de-obra escrava ou com 

outros empregados etc. No caso da compra da terra, além do preço pago por ela, havia a 

despesa com impostos sobre a transação comercial imobiliária, para obtenção do 

registro. Depois, ainda veio a exigência de pagamento pelo registro paroquial e, de 

acordo com a quantidade de letras, o valor era alto. Um exemplo é o caso de Delfino 

Pereira Ribeiro, africano, forro e solteiro, que pagou 1 $ 670 mil réis por seu terreno, o 

qual 

povoou por si mesmo em um lugar que então era devoluto, denominado 
Espírito Santo (...), onde ele é povoador a dez anos (...) de légua e meia em 
quadra, de cujo lugar tem posse passífica, sem perturbação em todo o referido 
tempo. Pilar, vinte e dois de setembro de 1858.”291

Se o proprietário acima pagou esse valor pelo registro, quanto deveria valer 

sua légua e meia de terra? Provavelmente mais, do contrário não valeria a pena pagar 

tão caro para registrá-la. É curioso observar que há casos em que se pagou muito mais 

pelo registro no livro paroquial do que o valor dado à terra, como no registro 124, do 

livro 25, em que o comprador do sítio denominado “Grades”, com meia légua de 

extensão em quadra, pagou 24 mil réis pelo terreno e 1 $ 300 mil réis para registrá-lo, 

representando 54 vezes mais o valor da terra. Outro caso igual é o do registro 121 

(também do livro 25) em que consta que o possuidor pagou 1 $ 960 réis para registrar 

meia légua de terra em quadra, o que provavelmente significa um preço muito maior do 

que o do próprio imóvel. Talvez em razão do valor do trabalho acumulado na terra, as 

benfeitorias justificavam tão alto pagamento pelo registro de uma terra que custou tão 

pouco. Outra explicação pode ser fundamentada na valorização do imóvel, já que em 

meados do século XIX, época dos registros, a terra havia adquirido outro valor muito 

superior, pois já significava lucro, mercadoria e poder econômico. 



Para a época, os valores pagos pela terra, pelo seu registro no livro paroquial 

ou pelo imposto imobiliário considerados elevados leva a crer que a terra em Goiás já 

possuía certo valor, ainda que não seja igual ao de hoje. Pagar 300 mil réis por uma 

terra de meia légua de comprimento por meia de largura, em 1836,292 ou mais de dois 

contos de réis só para registrar um imóvel não significava pouco dinheiro naquela 

época, como o caso de João Ferreira Duarte,293 que desembolsou 2 $ 520 mil réis pelas 

1.260 letras do registro da sua fazenda de seis léguas de comprimento por duas de 

largura. 

A questão do preço da terra, ia além do valor monetário em si, uma vez que a 

propriedade dava prestígio social, o que era tão ou mais importante que o valor material 

ou em moeda. Os aventureiros que vieram para Goiás, não estavam apenas motivados 

pela possibilidade de obter grandes lucros. Queriam ser donos de um pedaço de chão, 

tornarem-se senhores e terem prestígio, o que representava mais do que ficarem ricos, 

simplesmente. 

“Ser senhor de terras significava, antes de mais nada, ser senhor.” 294

Na opinião de Costa,

o poder que o proprietário tinha sobre seus escravos e sobre homens livres, 
que viviam na periferia da grande fazenda era o que conferia prestígio social 
(...), o controle sobre homens e terra era mais importante para definir o status 
social do proprietário do que a acumulação de capital.295

Sobretudo nesse sentido, pode-se compreender a coragem dos aventureiros, 

na ocupação dessas terras, pois a questão do apossamento transcende a ocupação do 

solo, em si. O poder que a terra confere vai além do visível, do domínio de um pedaço 

de chão. Ser senhor de terra é ser senhor também das gentes, pois, “nem sempre é a 

terra fonte imediata de riqueza, mas é sempre meio para a conquista de considerações e 

respeito.”296
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292 Livro 23, registro 4.
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Outra observação que pode ser feita diz respeito ao volume do comércio, em 

especial a exportação de animais. Havia fazendeiro com 14 mil cabeças de gado,297

número elevadíssimo para a época (1837, data em que o viajante passou por Goiás). 

Uma informação de Francis Castelnau298 ressalta a existência de 660 fazendas de 

criação na Província e 4.800 cabeças de gado exportadas em 1830. Também, conforme 

o viajante,299 no Julgado de Flores, há fazendas de grandes dimensões, exportando, por 

ano, 3.124 bois e 450 cavalos, das 130 fazendas. Do Julgado de Natividade,300

exportavam-se 300 a 400 bois e do Julgado de Conceição,301 2.100 bois, 200 cavalos, 

1.500 couros crus e 500 curtidos. Esses dados referem-se apenas a alguns Julgados, com 

a lembrança de que são oficiais, pois havia também os contrabandos, livrando os 

proprietários dos impostos. 

Segundo Castelnau,302 300 bois equivaliam a 1 $ 200 mil réis, em 1830, ou 

seja, quatro mil réis por cabeça, e para cada boi, eram pagos 320 réis de imposto.303

Esse cálculo dá a certeza de que ser pecuarista não era um mau negócio, mas uma 

atividade lucrativa, pois exigia pouca mão-de-obra. Com a venda de bois, era possível ir 

comprando mais e mais terras. Se com 60 mil réis, comprava-se uma légua de 

comprimento por meia de largura,304 com 300 bois, certamente, o pecuarista podia 

adquirir 20 léguas de terra, dependendo do local e das condições de beneficiamento. 

Os livros do registro paroquial fornecem também dados sobre a criação de 

animais, como o de um declarante que comprou uma fazenda apossada, medindo duas 

léguas por uma de largura, no lugar denominado Santo Antonio do Tocantins, contendo 

1.000 cabeças de gado Vacum e 150 cavalos;305 outro adquiriu um sítio de plantar e 

criar, com casas e outros benefícios, em 1853, possuindo nele 330 cabeças de gado.306

Esses dados confirmam que a Província de Goiás não era tão miserável 

quanto asseguravam os viajantes estrangeiros. Havia, sim, os pobres, os trabalhadores 
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rurais foreiros, os sem-terra que trabalhavam nas fazendas, os escravos alforriados, os 

aventureiros que vieram em busca do ouro e não se deram bem, mas existia também 

uma parcela que não vivia mal e que possuía recursos. A situação era bem parecida com 

a de hoje: muita riqueza, mas sob o controle de uma minoria. 

3. 5 Apossamento e formação do latifúndio

Portugal enfrentou inúmeras dificuldades para assumir o controle e a 

administração de uma colônia extensa como o Brasil, cuja imensidão do território 

demandava um número muito grande de funcionários, além da distância, que impedia 

agilidade no cumprimento das leis e das decisões da Coroa. Também, essas razões 

contribuíram para um crescimento econômico e populacional desordenado e 

concentrado do país. Quando se tornou independente, o Brasil já era conhecido como 

um grande exportador de alguns produtos primários, como o café, o algodão, o tabaco, 

o açúcar. Goiás, a partir da primeira metade do século XIX,307 em menor destaque com 

relação a outras Províncias, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, também 

contribuía na produção de alimentos, exportando, especialmente, gado e seus derivados 

para outras regiões como a Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, Mato Grosso etc. 

Para plantar e criar gado, era necessário dispor de muita terra, razão por que 

vieram para Goiás muitos paulistas, mineiros e outros imigrantes. Uns compraram, 

outros se apossaram e assim foram “cercando” terras e formando imensos latifúndios. 

Houve quem acumulasse muito mais terra do que a capacidade de cultivo e a 

necessidade para criar os animais. Silva e Souza (1832) descreve a situação fundiária 

em Goiás e confirma a prática do apossamento, dizendo:

Existem neste Termo muitas terras devolutas, tendo-se alguns moradores 
apossado de espaços, que não podem cultivar, tendo por este motivo vizinhos 
de 23, 45 e mais léguas, havendo algumas roças abandonadas, a que chamam 
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taperas (...). Poucas sismarias estão demarcadas judicialmente, e apenas se 
contam em todo o Termo noventa e oito: as mais tem o título de posse .308

Ainda ressalta Silva e Souza que, em todas as freguesias, havia bem poucas 

sesmarias, e a maioria sem a confirmação oficial, dada somente pela Coroa de Portugal. 

Segundo Edma Silva,309 em toda a Província de Goiás, dentre os 1.050 

requerimentos e concessões, apenas nove sesmarias obtiveram confirmação régia. Esse 

número é baixo e ajuda a confirmar que o território goiano não foi ocupado e povoado 

apenas por intermédio das sesmarias. 

A aquisição de uma carta de sesmaria, recebia a confirmação do rei. Antes, 

deveria também ser requerida, concedida e demarcada; depois, passava pelo governador 

e só então era reconhecida e assinada pelo Rei e seu Conselho Ultramarino. Vê-se, 

portanto, que nem todo pretendente podia custear as despesas com a medição, a 

demarcação e a confirmação régia, além do que havia as dificuldades da distância e de 

acesso às regiões do planalto central. 

A intensificação do apossamento deu-se no início do século XIX, mas nos 

registros paroquiais existem posses com datas do final do século XVIII, com a 

incorporação deste território ao modelo de colonização portuguesa, ou seja, por volta de 

1726, quando vieram os primeiros bandeirantes para conhecer e explorar a região. Um 

dos exemplos do registro paroquial atesta:

Os abaixo assinados possuem um Sítio denominado Ribeirão, com terras de 
cultura e campos de criar (...): cujas terras e sítio possuem por sesmaria que 
tirou Severina de Abreo Lima em data de 11 de maio de 1756; e assim mais 
terras apossiadas unidas a estas por um dos herdeiros de Severina de Abreo 
Lima, José de Abreo Lima em 1777. Tem de extenção de nascente a puente 
duas legoas e de Norte a Sul uma legoa pouco mais ou menos. Villa de 
Corumbá 14 de outubro de 1857.310

Parte desse sítio foi obtida por sesmaria em 1756, e o restante foi por posse 

de um dos herdeiros, em 1777. Em outro registro,311 uma viúva e “cabeça do casal” 

declara que possui um sítio no lugar denominado Córrego das Lages, de meia légua em 
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quadra, “cujo sítio sempre foi ocupado em agricultura pelo finado marido há mais de 50 

anos, e bem mostra pelas capoeiras e árvores de espinhos que tem na sua morada.” Se o 

terreno foi apossado “há mais de 50 anos”, significa que aconteceu ainda no início do 

século XIX. Outros registrantes não declaram a data certa da posse, apenas mencionam 

a década, afirmando: “possuo umas terras por posse feita pelos meus pais desde a ‘hera’ 

de vinte.”312 Neste caso, se a posse foi feita pelos pais, deduz-se que ocorreu na década 

de 1820. 

Outra observação interessante é que, desde o início do povoamento de Goiás, 

havia pessoas que procuravam se fixar na terra, fato comprovado pelo registro 90 do 

livro 10 (nota 313), dando conta de que uma mesma família permanecera no sítio havia 

mais de meio século.

O apossamento foi uma prática corriqueira e paralela à obtenção de sesmaria 

e de outras formas de ocupação deste solo. Havia quem adquiria sesmaria e se apossava 

de outro pedaço; os que herdavam e também ocupavam para aumentar a herança; 

enquanto outros compravam uma ou mais partes e depois as alargavam apossando-se de 

outras terras, e também, os que simplesmente delas se apossavam. De várias maneiras, 

o apossamento esteve presente nas formas de ocupação deste território, como se pode 

ver nas 18 categorias (Tabela 12) utilizadas para a tabulação dos registros. 

Mesmo que a compra e a herança tenham sido as formas de aquisição mais 

encontradas nos registros, não significa que representavam as suas origens, pois, antes 

de serem vendidas ou dadas em herança, quase todas as terras foram apossadas. O 

registro seguinte é exemplo de uma “compra de herança”, mas que, no princípio, foi 

posse. Vejamos:

Eu Joaquim Lisboa dos Santos abaixo assinado sou possuidor (...), de uma 
légua e meia de terra de cumprimento e huma de largura na Fazenda São 
Vicente, cuja posse houve por compra que fez ao Senhor Francisco Borges 
que houve por herança da finada sogra Justa Pinta, primeira povoadora, e tem 
a dita posse as seguintes confrontações (...). Boa Vista dezenove de Fevereiro 
de mil oitocentos e cinquenta e sete = Joaquim Lisboa dos Santos.313
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Na cadeia de possuidores, vê-se claramente como a “posse sem data” foi 

passada para frente, transformando-se em “compra”. Quem se apossou foi a “Justa 

Pinta”, que deixou de herança para seu genro, Francisco Borges, e este a vendeu para o 

registrante, Joaquim Lisboa dos Santos. Sobretudo no livro da Freguesia de Boa Vista, 

há muitos exemplos semelhantes, em que o morador se apossava da terra, depois a 

vendia, a doava ou a deixava de herança. Dos seus 245 registros, 24% são posses feitas 

entre 1822 a 1850; 18% referem-se a “compra de posse” e 15% dizem respeito a 

“herança de posse” quer dizer, ao todo, são 86% de registros envolvendo posse. A 

Freguesia de Boa Vista ficava ao Norte da Província, em uma região que demorou mais 

a ser povoada e a se desenvolver, provavelmente em razão de sua distância das vilas 

mais importantes e da fronteira com Minas e São Paulo, também, pelo fato de haver 

ainda índios que tentavam resistir ao povoamento dos brancos. Aliás, não só Boa Vista, 

mas o maior número de apossamentos encontra-se nas freguesias situadas mais ao Norte 

(como Porto Imperial, Carmo, Almas, Dianópolis) ou nas distantes dos centros mais 

populosos (como Crixás, Rio Claro, Rio Bonito, São Félix). Há regiões com posse 

próximo às vilas mais antigas, mas são exceções, pois, em geral, há mais registros de 

apossamento em zonas mais periféricas, do que se deduz que os posseiros se 

aproveitaram da extinção das sesmarias e correram para as zonas mais distantes, onde 

ainda havia terras devolutas, e “cercaram”, cada um a sua parte, antes que fosse tarde. 

Pelas datas das posses (Tabela 13), vê-se que essa prática ocorreu, não 

somente no período de 1822 a 1850, mas também antes e depois. 

À proporção que a criação de gado aumentava, mais terras para pastagens 

eram demandadas pelos criadores. Assim afirma Silva e Souza, descrevendo o Julgado 

de Santa Cruz: 

Ainda que calculada a extensão deste Julgado com os seus moradores pareça, 
que devem haver terras devolutas, não succede assim pela ambição dos 
habitantes do Distrito, e dos que entram de Minas Geraes, que se apossam, e 
defendem o terreno, que não corresponde às suas forças, e que não podem 
cultivar (...). As fazendas de gado (...) se aumentam cada vez mais com os 
Geralistas, que entram a procurar estabelecimentos, sendo que cada um dos 
roceiros é também um criador, que tem segundo as suas posses, gados, que 
apascentam em comum.314
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Em alguns Julgados, como o de Santa Cruz, segundo Silva e Souza, não 

havia mais terras devolutas. Sobre o Julgado de Conceição ele diz: “Todo o terreno se 

acha ocupado de possuidores sem Sesmarias com o título de heranças, compras, posses, 

e só se acha devoluto o que está ocupado pela Nação Cherente na altura do Duro.”315 A 

respeito do de Flores, afirma: “Não existem no Julgado terras devolutas, e Sesmarias, e 

os proprietários a título de herança, ou de compra estão empossados nas suas fazendas, 

que ocupam grande extensão do terreno.”316 Os dois lugares são próximos à fronteira 

dos estados de Minas, Bahia e Pernambuco, e serviram como porta de entrada para os 

grandes criadores e exportadores de gado. 
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Nos Julgados mais centrais, ainda existiam terras devolutas, como os de Meia Ponte, 

Pilar, Crixás, São João da Palma, enquanto outras terras eram habitadas por muitos 

índios rebeldes, que tentavam resistir à ocupação do homem branco. A respeito, Silva e 

Souza escreve: “há matas próprias para a agricultura, mas não se aproveitam por 

estarem ‘infestadas de gentios’ e que o mais está ocupado por possessões arbitrárias, 

compras, heranças, porém sem sesmarias.”317 Vê-se que nesse lugar não havia 

sesmarias, uma vez que as terras ocupadas foram apossadas. 

Os métodos utilizados para a cultura eram o roçado, a derrubada e a 

queimada, prática que levavam muitos agricultores a abandonarem antigos roçados em 

busca de novos terrenos, o que também contribuiu para o avanço desenfreado em 

direção às terras devolutas. 

De acordo com os resultados da Tabela 12, a aquisição por posse atingiu 

13,3%, com ressalva para o livro de Arraias, contado quase inteiramente como “não 

esclarece aquisição”, mas que pode ter sido posse. O Vigário Miguel Gomes dos Anjos 

escreveu “Número de Posses” no canto esquerdo de todas as folhas do livro; e no 

cabeçalho, “Apresentantes” ou “Registrantes”, para marcar a coluna em que deveria 

escrever o número dos registros e o nome dos registrantes. Porém, não é possível saber 

se quando o vigário escreveu “número de posses” na coluna esquerda de cada folha, ele 

estava se referindo a registros de apossamentos ou se era uma maneira de dizer que esse 

“número de posse” significava “número de registros”. A posse de terra tornou-se tão 

comum que afirmar “possuo uma posse” podia significar também “possuo um pedaço”

de terra; por isso, esses 224 registros do livro de Arraias foram contados como “Não 

esclarece forma de aquisição” (item 1). Se fossem contados como posse, a porcentagem 

de aquisição por apossamento subiria para 16%; e o livro teria 90% de apossamentos 

em seus registros, hipótese muito provável, como se viu anteriormente.

A Tabela 13 trata somente de registros envolvendo posses, e por meio dela, 

verifica-se que 38% são de “posses sem data”; em segundo lugar vêm as “posses de 

1822 a 1850”, com 20% dos casos. Essa porcentagem, contudo, pode estar aquém do 

real, pois dentre as “posses sem data”, certamente muitas se encaixariam no período de 

1822 a 1850, sendo significativo esse dado, pois justamente nesse período não houve 
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legislação agrária no Brasil e a brecha para o apossamento ficou ainda maior. Se já 

ocorria antes, mesmo com a exigência de carta de sesmaria, imagine depois, sem 

nenhum entrave legal. Em uma Província distante como Goiás, longe do rei e onde a lei 

nem sempre se fazia valer, a vida foi se desenvolvendo “como Deus era servido.”318

Os primeiros empreendedores rurais puderam constituir livremente suas 

posses. No lugar sem dono, o posseiro ia entrando. No início, a corrida foi atrás do 

ouro, mas logo começou a disputa pelas terras férteis e boas para pastagens deste 

planalto central. Terra é sempre terra e não acaba, como acabou o ouro. Terra é futuro e 

riqueza, bem sabiam os que cercavam seus latifúndios. A ganância de muitos foi além 

do limite. Poderia uma pessoa tomar conta de tanta terra? Havia possuidor com mais de 

26 léguas,319 ou 156 km de extensão. Mesmo hoje, com recursos modernos, como o 

avião, seria difícil monitorar uma propriedade tão grande. 

Para esse “oco de mundo” não vieram somente os “fora da lei” ou, como diz 

Saint-Hilaire, “os criminosos que se escondiam da justiça, deixando de lado as armas só 

quando iam à Igreja”,320 mas veio gente que soube investir, comprando ou se apossando 

de terras para fazer fortuna. 

Castelnau também confirma o apossamento, dizendo: “poucas concessões 

estão sendo demarcadas judicialmente, não havendo no Julgado mais do que 88. A 

maioria dos moradores não possui outros títulos de posse além de uma ocupação antiga 

ou das concessões feitas pelos antigos capitães-gerais.”321 Pouco se cumpriu da lei de 

sesmarias, além do que a falta de um comando administrativo levou os moradores, 

“juntamente com os vindos de Minas Gerais, apoderarem-se ávidamente dos terrenos, 

conservando-os sob o seu domínio, apesar de não se acharem em condições materiais de 

explorá-los e cultivá-los, senão em parte.” O viajante acrescenta mais adiante: “cresce o 

número de fazendas de ano para ano, em consequência da vinda constante de imigrantes 

de Minas Gerais. Todos os lavradores criam animais, à medida de suas posses.” 322

Como se observa, a corrida às terras de Goiás foi tão intensa quanto a do 

ouro. Após o ciclo mineratório, mais do que antes, a terra passou a ser a principal fonte 
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de riqueza. Aguiar323 baseia-se na teoria do livre comércio de A. Smith para dizer que a 

terra passou a ter mais valor e que, já no início do século XIX, as novas perspectivas 

liberais manifestavam-se na vida econômica e na política deste país, alterando as 

motivações pela propriedade da terra. O engajamento do Brasil como agroexportador e 

a industrialização nascente na Europa, requeriam acréscimo da produção, acarretando, 

consequentemente o aumento de interesse pela terra etc, o que ajuda a explicar a corrida 

do migrante para Goiás, em busca da apropriação de grandes extensões que seriam 

convertidas em ganhos. O fenômeno do apossamento era tamanho que um Juiz 

Municipal da Província, em ofício ao Ministério dos Negócios da Justiça, em 2 de 

janeiro de 1846, demonstra preocupação e pede providências do Governo Imperial em 

relação aos indivíduos que entravam e se apropriavam de grande quantidade de terras, 

mais do que o necessário para a sua lavoura, no intuito de depois vendê-las a terceiros. 

Havendo o Juiz Municipal de órfãos interino dessa cidade em ofício que 
dirigiu a esse Ministério (...), representado os grandes abusos que se cometem 
no modo porque os indivíduos que para ali se afluem de outras Províncias 
costumam apropriar-se dos terrenos devolutos; solicitando por este motivo 
que o Governo Imperial lhe declare 1º se o indivíduo tem propriedade alguma 
pode apoderar-se de maior terreno do que o necessário para a sua lavoura; 2º 
se os terrenos de que alguém tomou arbitrariamente posse, podem ser 
vendidos a terceiros (...). Antonio Paulino Limpo (sic) de Abreu. 
Palácio do Governo de Goiás, 20 de fevereiro de 1846. 324

Esse documento reforça a prática do apossamento já que era fato corriqueiro, 

quando a Lei nº 601 foi aprovada, em 1850, estabelecendo a aquisição de terra pela 

compra com títulos. A aludida lei veio apenas regularizar o comércio de terras, 

contradizendo a afirmação de Roberto Smith ao afirmar que, no Brasil, a propriedade da 

terra foi inserida no âmbito do mercado com a Lei de Terras. 

O aumento populacional também contribuiu para o frenesi na disputa pela 

terra. No período de 1832 a 1856, ocorreu sensível crescimento da população (de 

68.489 em 1832, aumentou para 119.052 em 1856).325 O avanço desenfreado dos 

fazendeiros sobre as terras devolutas, cada um querendo cercar o máximo possível, 

levava outros a se preocuparem em garantir também a sua parte. À medida que a 

população crescia, mais acirrada tornava-se a disputa. Além de meio de produção, de 

                                                          
323 AGUIAR, M. do Amparo A. Terras de Goiás..., p.77-78. 
324 ARQUIVO HISTÓRICO ESTADUAL: Sala de documentação avulsa. Caixa arquivo nº 0051 – 1856 – Justiça. 



subsistência, a terra virou negócio. A porcentagem de “compra de posse” nos registros 

atinge 1,5%, sobre o total geral (Tabela 12); envolvendo posse é de 11% (Tabela 13). 

Os percentuais referem-se aos dados dos registros, porém, a maior parte dos 33% “por 

compra”, se não foi sesmaria, foi apossada, antes de ser vendida. A “herança de posse” 

atinge 2% sobre o total geral dos registros (Tabela 12) e 15% sobre o total das posses 

(Tabela 13). Dentre os 18% que não esclareceram como adquiriram suas terras, deve 

haver proprietários que não o fizeram por displicência ou porque não havia exigência 

legal, mas a precaução é o motivo mais certo, temendo alguma retaliação por parte do 

governo. Pode-se incluir nessa hipótese as “posses”, “compra de posse”, “herança de 

posse” etc. Outros registros demonstram o contrário, já que o posseiro faz questão de 

esclarecer que é o primeiro ocupante e que se trata de terra devoluta, mas que possui 

nela “casa de residência, lavoura, engenho, criação de gado vacum cavallar.etc.”326

Como na época das sesmarias, havia a exigência do governo de que a permanência na 

terra dependia de cultivo, então, os posseiros sentiam-se mais seguros se dissessem que 

cumpriam o seu dever, não deixando a sua gleba abandonada. Mesmo que construísse 

apenas um rancho miserável e cultivasse alguma plantação para a subsistência, o 

posseiro afirmava que cumpria a função de fazer a terra produzir. 

Com tantos mineiros e paulistas interessados em terra para formar suas 

fazendas, não era um mau negócio acumular, esperar valorizar para depois vender. Até 

padres apossavam-se de terras, como revela o registro 14 do livro 42, em que o próprio 

vigário, Luis Felisberto Souto, diz-se o dono do sítio denominado Conceição do Brejo, 

por “ser este situado em terras devolutas”. Há caso de padre que vendia até terra que era 

destinada ao santo padroeiro. O anexo 8 é um exemplo de “compra de posse” e dá idéia 

da valorização da terra, desde a vinda dos bandeirantes até meados do século XIX. O 

comprador do registro 33 de Santa Cruz pagou 100 mil réis pela posse, em 1838. Em 

1857, quase 20 anos depois, ele desembolsou 1 $ 153 mil réis para registrá-la, valor 

muito maior do que o pago pelo imóvel. A valorização deve ter ocorrido em razão das 

benfeitorias e das transformações econômicas e sociais acontecidas com o passar dos 

anos, modificando completamente o cenário nacional.
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Outro dado interessante é a presença em massa de autoridades327 nos 

negócios de terra. É impressionante o número de alferes, coronéis, tenentes, capitães, 

majores e vigários que são constantemente mencionados nos registros. Alguns 

aparecem repetidas vezes em registros de um mesmo livro, ora como posseiro, ora 

como doador, ou confrontante e, na maioria das vezes, como vendedores de terra. O 

registro 99 do livro 22 é apenas um dos exemplos e refere-se a uma venda que o 

Coronel Roque Alves de Azevedo fez de uma fazenda denominada Encruzilhada, no 

valor de 2 $ 340 mil réis. Ele vendeu a fazenda e mais uma parte de terra. Não é 

possível saber mais detalhes, como extensão, data etc. da venda porque o restante do 

texto está danificado e ilegível. Outra observação a respeito dos registros das 

autoridades está no fato de que raramente declaram como adquiriram a terra, como o 

Brigadeiro Felipe Antonio Cardoso,328 que apresenta três declarações de três 

propriedades, envolvendo mais de dez léguas ao todo e em nenhuma existe 

esclarecimento a respeito da forma de aquisição. 

Muitos proprietários não se contentavam com pouco e adquiriam cada vez 

mais imóveis. De uma maneira ou de outra acumulavam mais do que o necessário, 

como João Chrisostimo de Oliveira,329 que foi comprando fazendas, somando 23 léguas 

de comprimento por oito de largura. Não há informação sobre o valor pago nem se as 

propriedades são anexas, sendo difícil imaginar como o dono poderia cuidar de uma 

extensa área como essa, vigiar as fronteiras, sobretudo no caso de as partes não serem 

anexas, como no registro 185 do livro 35, em que o possuidor declara 12 léguas e meia 

de terras em seis lugares diferentes. Ana Ayres também não se contentou só com uma 

parte de terra, e aparece em três registros330 como possuidora de “umas terras por 

posse”, em três lugares diferentes, mas não esclarece a extensão de suas propriedades. 

Um outro possuidor331 recebeu uma fazenda como doação do sogro, mas aumentou sua 

propriedade, apossando-se de mais três partes de terra, todas na mesma freguesia. 

Como esses, há vários outros apossamentos de grandes extensões de terra, de 

quatro, cinco, seis, onze e mais léguas. Cada um parecia querer acumular mais. A lei de 
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sesmarias já não era obedecida, mas, de certa forma, constituía um entrave. Depois de 

extinta, o caminho ficou totalmente livre para o apossamento. As pessoas que antes não 

tinham coragem de se apossar de terras, entraram na disputa. Não se pode, contudo, ater 

aos 20% das posses datadas (Tabela 13)  referentes ao período de 1822 a 1850  pois 

os apossamentos alcançaram um número bem maior. 

Segundo Enyr de Freitas,332 os pilares do latifúndio no Brasil foram o 

sistema sesmarial e a Lei de Terras, ignorando completamente o período de vacância de 

legislação agrária, tratado aqui. O autor passa por esse período de 28 anos (1822-1850), 

como se ele não existisse. Não resta dúvida que o sistema sesmarial auxiliou a 

instituição do latifúndio no Brasil e a Lei de Terras não “moralizou” a questão. Segundo 

consta do trabalho de Edma Silva e dos documentos aqui abordados, as sesmarias foram 

pouco expressivas em Goiás e mais, de acordo com Alencar,333 a Lei de Terras também 

não foi aplicada, em razão das exigências de medição, de outros custos etc. A primeira 

venda de terras só foi realizada em 1873, e dois anos mais tarde, houve outra operação 

em hasta pública. Assim, a “lei continuava sendo burlada e as terras devolutas 

simplesmente ocupadas.”334

Em Goiás, as sesmarias tiveram pouca expressão, a Lei de Terras não foi 

aplicada, vigorando quase somente a ocupação do solo pela posse livre e arbitrária, 

desde a vinda dos bandeirantes, continuando após a Lei nº 601, mas especialmente 

durante o período de 1822 a 1850. Aqui, o mais importante não é o período ou a 

questão cronológica em si, mas a prática do apossamento, fenômeno que ocorre ao 

longo dos anos, gerando desordem no campo e criando uma mentalidade de avanço 

sobre a terra, existente até hoje. Os mais poderosos acumulam mais terras, sem que seja 

cumprida sua função social, o que tem feito do Brasil o país do latifúndio contribuindo 

para que ele seja um dos piores em distribuição de renda do mundo. 

3.6 Conflitos e violência no sertão
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Em uma terra distante como a Província de Goiás, com tantas dificuldades, 

como a falta de recursos, de justiça, de regras, “não havia mesmo lei nem rei” que 

pudessem deter as arbitrariedades, o banditismo e toda sorte de violência nestes sertões. 

Os documentos narram fatos pitorescos e de violência inimagináveis. Muitos 

acontecimentos nem chegavam ao conhecimento da imprensa e/ou das autoridades. O 

governo não tinha controle de tudo que ocorria por aqui. 

É engano pensar que por ser um território tão vasto e distante da 

“civilização”, Goiás possuía terras à vontade, sem dono, livres e desimpedidas para 

quem quisesse ocupá-las; ao contrário, as terras sempre tiveram um possuidor, os 

bravos índios. “Nos limites de suas possibilidades, foram inimigos duros e temíveis, 

que lutaram ardorosamente pelas terras, pela segurança e pela liberdade”.335 Existiam 

milhares deles336, muitos dos quais resistiram até a morte a ocupação do solo pelo 

homem branco. A guerra contra os intrusos brancos era constante e acirrada, fazendo 

com que muitos desistissem de suas roças, suas casas, animais e demais pertences. 

São muitas as ocorrências de pilhagem, assassinatos e outras atrocidades 

descritas em documentos da época (1822-50). A conquista pela posse da terra tinha 

como principal obstáculo os aborígenes, que usavam todas as armas para defender seu 

território. Queimavam vilas inteiras, matavam, sequestravam, assaltavam, destruíam 

plantações etc, causando terror por toda parte. Muitas fazendas eram abandonadas por 

causa deles. Na Comarca do Norte, os ditos bárbaros interceptaram a comunicação entre 

alguns Arraiais e “estão agora senhores de hum imenso território de que desalojaram, e 

onde assassinaram, queimaram e reduziram à escravidão e à miséria um vasto número 

de famílias civilizadas.”337 A resistência e a revanche dos índios causavam preocupação 

e alerta ao Brigadeiro Cunha Mattos: “devo presumir que os Índios canoeiros e outros 

irão ocupar a maior parte ou todas as terras dos habitantes que se chamam civilizados. 

Os Índios tem-se apossado de mais de 200 fazendas em diversos lugares.”338
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Abundantes são também os exemplos de tentativas dos índios para reconquistar suas terras, 
utilizando-se de todos os recursos para intimidar e expulsar os invasores, como se vê no 
exemplo a seguir:

Carolina tem sofrido do Cherente, que assaltando a Fazenda do Caracol, 
pertencente ao cidadão Manoel Moreira Farinha mataram o vaqueiro, hum 
moço, duas mulheres, e hum escravo, e conduziram duas meninas de 10, e 12 
annos: em seguida atacaram a Fazenda de Manoel José de Souza, onde depois 
de roubarem tudo, levaram prisioneiras duas filhas de Souza, que com força 
armada conseguiram libertar huma filha, tendo a outra já sido morta pelos 
selvagens; logo depois foi assaltada a Fazenda das Cabeceiras de José da 
Silva, onde depois de matarem dous homens, todos os bizerros, e gado manço, 
conduziram duas mulheres, quatro meninos, machos, e duas fêmeas, e hum 
Indio Christão (...); muitos outros factos tem ali occorrido, que dão a conhecer 
a ouzadia do Cherente (...).339

O confronto com os índios torna-se um fator importante para entender o 

motivo de tanta compra de terras, embora ainda houvesse uma vastidão de outras, 

“livres”. Seria mais simples e barato ocupar, no lugar de comprar; no entanto, as terras 

mais próximas às vilas já tinham donos e não estavam livres. As autoridades, os 

funcionários, os patenteados do governo (ouvidor, alferes, tenentes, coronéis, juízes, 

vigários e outros) requeriam sesmarias e/ou se apossavam de áreas mais próximas em 

que viviam e trabalhavam. Nota-se, pela Tabela 13, que a concentração maior de 

sesmarias e aforamentos encontra-se em vilas importantes na época, como Sant´ana, 

Ouro Fino, Curralinho, Barra. Quem quisesse terra próximas aos povoados teria que 

comprar ou aforar, já que outra alternativa seria a de se apossar de lugares em que o 

branco ainda não havia chegado. Porém, ali estavam os índios e não era fácil nem 

barato lutar contra eles e conseguir expulsá-los. “Os Indios assassinaram o povo, 

queimaram as casas, e obrigaram a abandonar o território circunvizinho”340 do Arraial 

da Palma e Conceição, e era preciso ter muitos elementos, armas e munição para 

combatê-los, por isso, constantemente, eram solicitados recursos ao Governo Geral. “Os 

povos intimidados por este flagello tem abandonado suas excellentes e ricas terras de 

cultura, e mineração, as pingues pastagens de seos (sic) Gados, suas Casas, e Fazendas 

para serem inteiramente destruídas pelo Gentio.”341 Vê-se que entrar na terra não era tão 

simples, pois além do trabalho, da despesa com a derrubada do mato, com a preparação 

da terra para plantar ou para criar, ainda havia a tarefa de “limpar” da área os 

“selvagens”, o que contava para aumentar o preço da terra. 
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A mercantilização da terra em Goiás já era um dado de tanta importância na 

época que a Assembléia Legislativa da Província apresentou, em uma sessão ordinária 

de 1835, um relatório acerca da ação de invasores de terras da Província, que 

demarcaram, arbitrariamente, posses de terras para depois vendê-las a terceiros.

He também de grande precisão, que providenciais acerca dos terrenos da 
Província, dos quais vagabundos têm feito o seu patrimônio, entrando pelos 
sertões, demarcando arbitrariamente posses, que depois vendem por hum 
preço a fazendeiros, que n´elles se estabelecem sem hum Título, que lhe 
assegure a sua Propriedade, pelo que continuas questões, rixas e demandas se 
hão suscitado. Na última sessão do extinto Conselho Geral se tratou esta 
matéria, e conveniente será que vos sejam presentes os seus trabalhos a tal 
respeito.342

Outra preocupação do relatório diz respeito aos conflitos (as “rixas e 

demandas”) causados pela prática do apossamento. Quem se apossava para fazer 

negócio com a terra não se preocupava se um mesmo quinhão era vendido para mais de 

um comprador, ou em demarcar com segurança os limites dessas terras. Além disso, o 

fato de não haver medição precisa das áreas gerava dúvidas e má fé. O confrontante 

podia avançar propositadamente, ou não, sobre a parte vizinha. O documento citado 

mostra que, nessa época, havia conflitos pela terra não somente com os índios, 

justificando também que o assunto já havia sido levado à discussão no Conselho 

extinto, porém, sem qualquer resolução, por isso, o problema continuava. 

O jornal Matutina Meyapontense também trata do assunto repetidas vezes, 

geralmente por meio de publicações de artigos de ofício a respeito de conflitos e 

demandas de terras minerais e não minerais. O requerimento (de 1830) ao Ouvidor da 

Comarca de Goiás demonstra claramente o litígio entre um comprador de terra e uma 

família de posseiros. Pedro Gonçalves da Silva e seus irmãos, 

querendo que José da Silva Lima, comprador da terras onde elles se-achão 
estabelecidos, receba deles a quantia, pela qual comprou as ditas terras, e os 
deixe gozar em paz de seo estabelecimento: resolveu-se que os Suplicantes 
recorão ao Juiz de Paz respectivo. 343
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Trata-se de litígio em razão de terras que foram apossadas e depois vendidas, 

ou então, os posseiros entraram em terras que já tinham dono, parecendo mais óbvio 

que alguém tinha vendido a José da Silva Lima uma área onde já havia posseiros e estes 

insistiam em permanecer no local. Até se ofereceram para ressarcir ao comprador o 

valor que ele havia pago, para que ele não ficasse no prejuízo. 

A herança também era motivo de discórdias entre membros de família, 

ocorrendo “Dissenções domésticas entre os membros d´huma família por motivos de 

herança tem sido a origem dos males, que tem sofrido o Arraial da Conceição.”344. 

Outro exemplo de disputa por causa de herança, verificou-se entre a viúva de Manoel 

Felix da Fonseca e os cunhados dela. O falecido possuía fazendas no “Julgado de São 

Domingos e no Termo de Flores”, e como o casal não tinha filhos, os irmãos do defunto 

queriam ficar com todos os seus bens.345. O mesmo jornal346, na sua página sobre 

Justiça, traz o caso de um dos herdeiros do alferes Francisco Bueno de Azevedo que, 

antes de concluído o inventário de partilha de bens pela morte do pai, roubou sua mãe e 

irmãos, levando para suas terras 70% de todo o gado que seria dividido igualmente 

entre eles. 

Antonio José de Araújo, de 40 anos, natural de Minas Gerais, casado, 

lavrador, atentou contra a vida de Manoel Felix, com uma facada e pancada na cabeça, 

por motivo de passagem dentro do seu sítio. 347 José Francisco, de 41 anos, “casado e 

que vive de lavrador” matou outro lavrador, Antonio Pereira Gonçalves, ao pé do 

Corrego Seco do Rio do Peixe. 348 José Rodrigues Moreira, de 30 anos, mais ou menos, 

assassinou (aos 2 jul. 1837) seu vizinho. O Assassino “é casado e vive de lavoura.”349

Calixto Antonio Nunes, casado, de 38 anos, lavrador, matou (em 2 de jan. 1838) José da 

Costa...350 etc. Assim, muitos crimes, envolvendo lavradores, são citados no jornal 

Correio Official, nos Relatórios da Justiça, mas não detalham as causas ou motivos dos 

crimes, dizendo, no máximo, a idade do assassino, o estado civil e se vivia de lavoura. 

Muitos desses crimes deviam envolver litígio pela terra.

                                                                                                                                                                                       
343 MATUTINA MEYAPONTENSE, n. 49, de 22 de jul. 1830. 
344 MEMÓRIAS GOIANAS, Vol. 3 (1835-1843), p. 64.
345 CORREIO OFFICIAL, n. 118, p. 4, de 1838.
346 Ibidem, n. 129, p. 4, de 1838.
347 Ibidem, n. 88, p. 4, de 1838.
348 Ibidem, n. 34, p. 3, de 1837.
349 Ibidem, n. 37, p. 4, de 1837.
350 Ibidem, n. 88, p. 3, de 1838.



Fato é que havia uma quantidade enorme de violência no sertão goiano, e os 

motivos eram variados. Há relatos de casos escabrosos de assassinatos com mutilação 

de órgãos e tudo mais para recuperar a moça roubada, para furtar ferramentas de 

trabalho etc. Apenas no município de Catalão, no ano de 1843, ocorreram 29

assassinatos, o que significa um alto índice, em relação a quantidade populacional da 

época, já que, segundo estimativa feita, um pouco antes (1824), toda a Província era 

habitada por 62.518 pessoas. Por outro lado, não havia soldados para vigiar as fronteiras 

e proporcionar segurança aos habitantes dos povoados, contando a Província de Goiás, 

em 1840, com apenas 174 “praças”.351

O banditismo rural significava outra realidade da época, em que bandos 

assaltavam, roubavam e nada se podia fazer contra eles. “Os vadios e ladrões de gado 

são imensos; andam como enxames de abelhas; todos os temem, e contra eles não há 

polícia na Província de Goiás.”352 O grupo de Manoel de Almeida Salerna era temido 

por toda redondeza, contando 800 homens que engrossavam o bando, comandado pelo 

Tenente Coronel. Os Arraiais do Norte, em especial, viviam amedrontados pela 

quadrilha, que pilhava gado, escravos, dinheiro e todo tipo de utensílio que fosse 

possível levar. 353

Muito pouco pesquisei sobre conflitos, porque não representa o principal 

nem o objetivo central deste estudo, havendo ainda enorme gama de fontes que não 

foram exploradas e que, certamente, contêm muito mais informações sobre a vida “sem 

lei, nem rei” neste imenso sertão, pressupondo-se também, que grande parte dos 

conflitos ocorridos nesse período nem sequer foram documentados. 
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Conclusão

Espero ter deixado claro, pelo presente estudo, a importância e o porquê da 

investigação sobre o período de 1822 a 1850, em Goiás. Este foi o período definidor da 

apropriação do solo pelo apossamento, não somente no estado, mas em todo o Brasil. A 

ocupação do território goiano iniciou-se por volta de 1726, mas intensificou-se na 

primeira metade do século XIX. O ouro havia escasseado, deixando de ser uma 

atividade tão viável e rentável. As novas necessidades econômicas, a expansão dos 

mercados e o desenvolvimento do capitalismo estimulavam o avanço sobre as terras 

mais interiorizadas e o investimento na produção de novas mercadorias. 

A provisão de 14 de março de 1822, liberando a posse, fomentou ainda mais 

a entrada de aventureiros em Goiás, vindos de todos os lados, em especial de Minas e 

São Paulo. O apossamento – antes, mas sobretudo durante e depois do período aqui 

analisado – foi a principal forma de ocupação deste território. Os imigrantes entravam, 

abriam fazendas para criar e plantar, como fizeram os fundadores de Jataí-Go. Os Vilela 

e os Carvalho Bastos vieram por volta de 1830 e em 1840 já eram ricos, possuindo 

grandes fazendas de gado. A pecuária foi a atividade economicamente dominante em 

Goiás até a década de 50, do século XX.354 A Fazenda Bom Jardim, dos paulistas 

desbravadores, José Carvalho Bastos e Ana Cândida Morais Carvalho, chegou a ter 

“6.000 alqueires de boas terras.”355 A justificativa deles era que as leis do Império 

garantiam os posseiros que assinalavam as terras, desde que bem marcadas. Ou, em 

último caso, faziam valer o direito, nem que fosse à força. Afinal, “somos homem ou 

lobisomem?”356

Esse período, sem nenhuma norma legal disciplinadora do patrimônio 

público imobiliário, gerou a incerteza dominial, e favoreceu o regime da posse, 
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chamado pelo Prof. Benedito Ferreira Marques de “sem ordem e sem lei” 357 Constatou-

se que o apossamento começou a ser praticado durante o regime de sesmarias, tanto por 

grandes fazendeiros quanto por aqueles que desejavam ter o seu pedaço de chão mas 

não tinham “cacife” para serem sesmeiros. Havia lugares mais cobiçados, mas sempre 

se encontravam mais distantes, esquecidos, onde se abrigava o pequeno agricultor, sem 

nobreza e sem proteção. “Sua ambição não ia até o engenho, que devia ter torre e casa 

forte. O melhor estava em ocupar em trato de terra, fazer sua casa e sua roça.”358 A 

figura do posseiro passou a ser reconhecida a partir de 1749, desde que cumprisse todos 

os requisitos exigidos pela Lei da Boa Razão. De acordo com Márcia Motta,” o 

reconhecimento do posseiro servia como uma forma de limitar o poder dos sesmeiros 

(também posseiros ou não) e de lembrar-lhes que cabia à Coroa arbitrar acerca dos 

conflitos e legislar sobre a concessão e a obrigatoriedade do cultivo das terras.” 359

Extinto o regime de sesmarias, vigorou livre e absoluta a posse com cultivo, até a Lei de 

Terras, havendo espaço de tempo suficiente para reforçar a prática e a mentalidade da 

ocupação livre e arbitrária. 

As terras de Goiás foram ocupadas por grandes e pequenos posseiros. Os 

grandes posseiros eram criadores de gado, donos de engenho, de escravos e os 

especuladores de terra. Os pequenos posseiros eram lavradores que plantavam e 

criavam para a própria subsistência, e não contavam com braços escravos na lida com a 

terra, apenas com o trabalho dos membros da família. Seus quinhões eram menores (um 

quarto de terra, meia légua, às vezes mais) ou nem os possuíam, vivendo do cultivo de 

terras aforadas. Fazia parte dos pequenos posseiros as famílias sem recursos, vindas de 

outras Províncias, os criminosos, os foragidos da lei, os descendentes de escravos que 

vieram trabalhar nas minas, os descendentes de concubinatos, de uniões ilícitas de 

brancos com negras ou com índias. Em geral, essa gente formava a classe dos pequenos 

agricultores. Desprovidos de tudo, até de ferramentas elementares para o trabalho, e 

com tantos impostos a pagar, mal produziam para o próprio sustento. Certamente, a 

maioria nem teve condições de registrar suas posses.
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Para os pequenos agricultores, os pequenos posseiros, o regime da posse 

trouxe séria desvantagem. Na lógica, o que deveria valer seria a posse com cultura 

efetiva, mas na prática prevaleceu a força de quem tinha mais poder. Antes da Lei de 

Terras, o pequeno posseiro era expulso pela ação de capangas, de jagunços, a mando do 

patrão. Bastava o fazendeiro interessar-se pelo local onde se encontrava o camponês. 

Expulsá-lo não era difícil. Diante de um possuidor de influência política e/ou jurídica, 

de milícia particular e de dinheiro, o camponês não tinha outra saída, senão procurar 

outras terras mais distantes. A Lei nº 601 legitimou todas as ocupações “mansas e 

pacíficas”, mas o camponês ficou desprotegido. Sem forças de influências, sem armas, 

sem nenhuma condição objetiva tornou-se mais difícil enfrentar o inimigo. 

O regime jurídico das posses abriu brechas para a ação de grileiros. Sem 

recursos para registrar a posse em cartório, para pagar o imposto exigido pela nova lei, 

para arcar com despesas judiciais, para subornar autoridades etc, e sem a proteção do 

Estado, o pequeno posseiro ficou em desvantagem. De acordo com o regime da posse 

com cultivo, o verdadeiro dono da terra é quem nela mora e trabalha. O apossamento 

gerou, no entanto, um embate entre o poder de fato (a posse) e o poder de direito (a 

propriedade). Nessa luta, o posseiro, sem título legal, perdeu a terra para o grileiro, que, 

forjava documento para usurpar a terra de quem nela trabalhava. Aqui está um ponto 

crucial para entender a importância do interregno de tempo (1822-1850), formador da 

mentalidade do latifúndio. Para formar e garantir o latifúndio “as oligarquias mantêm-se 

no poder praticando influências, tomando terras, queimando ranchos, matando e 

expulsando posseiros.”360 Sob alegação de inexistência de título de possessão, a 

expropriação do camponês tornou-se tarefa simples para os grandes apropriadores de 

terra. 

Outras oportunidades do apossamento foram em relação às extensões de 

terra (braças, léguas etc), quando descritas, pois, grande parte dos registros não 

possuíam esses dados. As medições imprecisas, utilizando rios, serras, encostas e outros 

marcos para delimitar a propriedade rural também abriram novas brechas. Os 

expropriadores alargam os limites, modificando a descrição do local e a delimitação das 

divisas. Outra questão que dificulta descrever a realidade delimitada são os termos 

utilizados nos registros, designando sítio, parte, posse, sesmaria e fazenda. Não sendo 



as posses revalidadas em tempo algum, a terra continuou ilegal e passível de 

desapropriação pelos grileiros.

Quando entrou em vigor a Lei nº 601, a mercantilização da terra estava 

instalada, pois a renda capitalizada no escravo já se transformava em renda territorial 

capitalizada. O capital configurado no trabalhador transformava-se no resultado do 

trabalho. Além do poder senhorial e do prestígio social que a terra representava, 

começaram novas perspectivas de enriquecimento por meio da especulação e da 

produção de novas mercadorias. Ser senhor de terras era um título a que muitos 

aspiravam. “Para os fazendeiros, ser senhor e possuidor de terras implicava a 

capacidade de exercer o domínio sobre as terras e sobre os homens que ali cultivavam 

(escravos, moradores e arrendatários).”361

Por tudo o que foi exposto, a terra tinha mais valor do que normalmente se 

pensa. O tipo de agricultura (monocultora/exportadora em grande escala), a pecuária 

extensiva, a avidez dos posseiros no cercamento de terras para especulação, outros para 

produzir para sua subsistência foram formando o perfil fundiário de Goiás. O conflito 

entre o grande fazendeiro, o grileiro e o pequeno produtor existe desde a primeira 

metade do século XIX. Antes da Lei nº 601, os fazendeiros obtinham êxito “pela força”, 

depois da lei eles passaram a ganhar na justiça. Pela Lei de Terras, todas as ocupações 

por posseiros estariam proibidas, a partir da sua aprovação, em 1854, mas a proibição 

do apossamento, prevista nessa legislação, refere-se à ocupação do posseiro pobre, do 

migrante, “não impede a ação do pecuarista, que expande o seu domínio na caminhada 

do gado por novos pastos...”362 Com a conivência de autoridades (políticos, delegados, 

promotores, juízes) os grileiros, habituados a se apropriarem de terras de camponeses 

ou devolutas, continuam agindo até hoje. “Os aparelhos de Estado fecham, as mais das 

vezes, os olhos diante do trabalho dos grileiros.”363

O Estado, controlado pelas elites agrárias, mantém-se indiferente a essas 

questões. Os projetos de redistribuição da terra e de riqueza implementam-se com muita 

morosidade. A maior parte das terras do Brasil continua concentrada em latifúndios 

agroexportadores. Outros muitos, ociosos, são objetos de especulação. Os trabalhadores 
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rurais, cada vez mais, são empurrados para os centros urbanos. Locados nas cidades, 

sem qualificação profissional e sem perspectivas de emprego, formam os cinturões de 

miséria de pequenas e grandes cidades. 

Toda a trajetória da questão fundiária e agrária, nunca resolvida, tem tudo a 

ver com o quadro social descrito no primeiro capítulo. O processo de ocupação e 

distribuição de terra no Brasil, desde o início da colonização, foi conturbado, 

complicado, gerador de conflitos, privilegiando mais a uns do que a outros. Na disputa 

pela terra vence quem tem mais poder, quem dispõe de maior aparato civil e militar. O 

período do apossamento gerou essa mentalidade. “Sem lei, nem rei”, quem podia mais, 

vencia o outro. Nas disputas pela terra, o camponês, o pequeno proprietário era vencido 

pelo grande fazendeiro. Tempos passaram, mas a terra continua privilégio de poucos. 

Os sem-terra continuam relegados e sendo expulsos pelos fazendeiros, que ainda 

continuam no comando das forças políticas e econômicas deste país. 

Portanto, o período aqui estudado é de suma importância para a compreensão 

da questão agrária no Brasil, por duas razões: primeiro porque nesse período, 

efetivamente, as terras devolutas do Estado (e não ocorreu de maneira diferente no 

restante do país) foram desordenada e desmedidamente ocupadas, predominantemente, 

por quem já controlava terras e outros bens; segundo porque, como a ação dos 

detentores de bens e poder não sofria nenhum controle, foram alargando suas 

propriedades, sedimentando uma mentalidade da qual ainda não nos livramos – a da 

expropriação. Ocorre, sobretudo nas últimas décadas, uma maior organização de 

trabalhadores rurais na luta pela terra e resistência aos abusos dos donos do poder, o que 

traz uma esperança de desfrutar, nas próximas décadas, no próximo século, ou no 

próximo milênio, de uma realidade diferente da que se vive atualmente, que, no entanto, 

só outras vindouras pesquisas terão condições de avaliar.
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ANEXO 5 – Modelo de Ficha de dados: Formas de Aquisição das Propriedades

LIVRO Nº           FREGUESIA                                                         LOCALIDADE          

FORMAS DE AQUISIÇÃO DAS PROPRIEDADES
POSSE COMPRA HERANÇA OUTRAS

Nº do 
REG.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SUB-
TOTAL

TOTAL

1 - Não esclarece 
forma de aquisição

2 - Posse sem data
3 - Posse antes de 1822
4 - Posse de 1822 a 1850
5 - Posse depois de 1850

6 - Compra 
7 - Compra  +  posse
8 - Compra  de posse
9 - Compra  + herança
10 - Compra de herança

11 - Herança 
12 - Herança + posse
13 – Herança de posse-

14 – Aforamento
15 – Sesmaria
16 – Doação
17 – Outra
18 – doação de posse



ANEXO 10 – Registro Paroquial / Formas de aquisição das terras

FREGUESIA POS
S
E

% HERA
N
Ç
A

% DOAÇ
Ã
O

% COM
P
R
A

% OUT
R
A
S

%

1. Sant´Ana de Goiás 4 5,6 5 6,9 6 8,3 9 12,5 48 66,7
2. Ouro Fino 2 1,7 5 4,2 1 0,9 8 6,8 101 86,3
3. N. Sra. Rosário – Barra 3 6,4 5 10,6 3 6,4 11 23,4 25 53,2
4. São José – Mossâmedes 23 32,0 8 11,1 1 1,4 28 38,9 13 18,1
5. N. Sra. da Abadia – Curralinho 26 12,7 19 9,3 5 2,4 101 49,3 54 26,3
6. Santa Rita – Antas 46 50,0 4 4,3 4 4,3 5 5,4 35 37,6
7. São Francisco de Assis – Anicuns 37 27,2 10 7,4 5 3,7 57 41,9 29 21,3
8. N. Sra. da Penha – Jaraguá 7 2,4 16 5,5 2 0,7 28 9,6 238 82,0
9. N. Sra. do Rosário – Meia Ponte 27 11,4 58 24,5 9 3,8 95 40,1 47 20,0
10. N. Sra. da Penha – Corumbá 14 5,0 78 28,1 10 3,6 160 57,6 16 5,8
11. N. Sra. do Rosário – Rio Claro 20 34,5 2 3,4 1 1,7 17 29,3 18 31,0
12. Divino Esp. Santo – Rio Bonito 14 21,6 1 1,5 6 9,2 40 61,5 4 6,2
13. N. Sra. das Dores – Rio Verde 11 12,0 3 3,3 4 4,3 65 70,7 10 10,9
14. N. Sra. Conceição – Campinas 9 4,4 83 40,3 6 2,9 102 49,5 6 2,9
15. N. Sra. do Bomfim – Silvânia 3 0,7 136 32,6 15 3,6 248 59,5 14 3,4
16. N. Sra. Conceição – Santa Cruz 5 1,4 127 35,2 11 3,0 183 50,7 35 9,7
17. N. Sra. do Carmo – Morrinhos 14 6,3 88 39,6 4 1,8 98 44,1 18 8,1
18. Santa Rita do Porto do Paranaíba 11 14,5 29 38,2 _ 0 40 52,6 4 5,3
19. N. Sra. Mãe de Deus – Catalão 14 2,0 232 33,2 5 0,7 376 53,9 70 10,0
20. Santa Luzia – Luziânia 19 5,7 86 25,6 20 6,0 165 49,1 29 8,6
21. Formosa 1 0,5 66 34,0 15 7,7 100 51,5 12 6,2
22. Divino Esp. Santo – Entre Rios _ 0 91 37,0 _ 0 113 46,5 42 17,1
23. N. Sra. da Abadia – Pouso Alto 1 1,3 29 38,7 3 4,0 37 49,3 6 8,0
24. N. Sra. da Conceição – Crixás 7 18,4 8 21,1 2 5,3 2 5,3 19 50,0
25. N. Sra. do Pilar – Pilar 9 6,6 56 41,2 8 5,9 39 28,7 21 15,4
26. Amaro Leite – Mara Rosa _ 0 18 52,9 _ 0 13 38,2 3 8,8
27. São João da Palma – Palmas 9 5,8 31 20,1 21 14,0 71 46,1 21 13,6
28. São José do Toc. – Niquelândia _ 0 35 34,0 6 5,8 15 14,6 47 45,6
29. Santa Rosa _ 0 37 20,6 13 7,2 115 63,9 15 8,3
30 a. N. Sra. da Nativ.– Natividade* 14 12,3 30 26,3 9 8,0 49 43,0 12 10,5
30 b. Santana – Chapada de Nativ. 5 12,5 14 35,0 5 12,5 14 35,0 2 5,0
31. N. Sra. da Conceição do Norte 5 2,8 29 16,2 25 14,0 82 45,8 38 21,2
32. Porto Imperial – Porto Nacional 15 30,6 11 22,4 _ 0 5 10,2 18 36,7
33. N. Sra. Remédios – Arraias** _ 0 15 6,0 3 1,2 7 2,8 225 90,0
34. N. Sra. Santa Ana – Cavalcante 12 6,8 39 22,0 10 5,6 69 39,0 47 26,6
35. N. Sra. do Rosário – Flores _ 0 87 31,2 17 6,1 126 45,2 49 17,6
36. Santo. Ant. – Morro do Chapéu 2 3,1 6 9,2 1 1,5 2 3,1 54 83,1
37. N. Sra. da Conceição – Traíras 1 0,9 32 29,6 16 14,8 40 37,0 19 17,6
38. N. Sra. do Carmo – Carmo 31 51,0 5 8,2 4 6,6 13 21,3 8 13,1
39. São Domingos 35 23,0 51 33,3 5 3,3 39 25,5 23 15,0
40. N. Sra. Consolação – Boa Vista 127 52,0 43 17,6 1 0,4 50 20,4 24 9,8
41. Santa Maria – Taguatinga _ 0 43 23,5 6 3,3 73 40,0 61 33,3
42. São Miguel e Almas 12 27,3 1 2,3 _ 0 4 9,1 27 61,4
43. São Félix – Cavalcante 1 1,5 43 66,2 _ 0 11 17,0 9 13,8
44. São José do Duro – Dianópolis 31 67,4 1 2,2 _ 0 7 15,2 5 10,9
TOTAL DE REGISTROS 638 8,74 1.816 24.9 291 3,99 2.930 40,14 1.624 22,25

FONTE: Registros Paroquiais – Arquivo da Procuradoria Geral do Estado de Goiás.
*Há dois livros 30 (explicado no texto).



Tabela 12  REGISTRO PAROQUIAL DAS TERRAS / GOIÁS / FORMAS DE AQUISIÇÃO DAS TERRAS
LIVRO / FREGUESIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

1. Sant´Ana – Vila Boa 5 2 ---- 1 1 9 ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- 41 1 6 1 ---- 72

2. N. Sra. do Pilar – Ouro Fino 55 1 ---- 1 ---- 8 ---- ---- ---- ---- 5 ---- ---- 27 17 1 2 ---- 117

3. N. Sra. do Rosário  Barra 5 2 ---- 1 ---- 9 1 ---- ---- 1 4 ---- 1 8 10 3 2 ---- 47

4. São José – Mossâmedes 8 4 2 15 2 26 1 ---- 1 ---- 7 ---- 1 ---- ---- 1 5 ---- 72

5. N. Sra. da Abadia – Curralinho 42 19 ---- 3 4 81 3 16 1 ---- 14 ---- 5 ---- 8 5 2 2 205

6. Santa Rita – Antas 30 31 ---- 4 11 4 ---- ---- ---- 1 4 ---- ---- ---- 2 4 ---- 3 93

7. São Francisco de Assis – Anicuns 25 32 ---- 1 4 45 3 5 2 ---- 9 ---- 1 ---- 2 5 2 ---- 136

8. N. Sra. da Penha – Jaraguá 230 7 ---- ---- ---- 26 1 ---- 1 ---- 13 1 2 ---- 2 2 6 ---- 291

9. N. Sra. do Rosário – Meia Ponte 39 5 ---- 20 2 84 3 2 2 4 53 ---- 5 ---- ---- 9 8 ---- 237

10. N. Sra. da Penha – Corumbá 4 3 2 8 1 133 4 ---- 20 3 70 2 6 ---- ---- 10 12 ---- 278

11. N. Sra. do Rosário – Rio Claro 16 17 ---- 3 ---- 17 ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- 1 1 1 58

12. Divino Esp. Santo das Torres – Rio Bonito 2 ---- ---- 14 ---- 35 4 ---- 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- 6 1 1 65

13. N. Sra. das Dores – Rio Verde 4 6 ---- 4 1 63 1 ---- 1 ---- 3 ---- ---- ---- ---- 4 6 ---- 92

14. N. Sra. da Conceição – Campinas 6 4 1 4 ---- 85 3 ---- 5 9 83 ---- ---- ---- ---- 6 ---- ---- 206

15. N. Sra. do Bomfim – Bonfim 3 2 1 ---- ---- 187 4 ---- 42 15 135 ---- 1 ---- ---- 15 11 ---- 417

16. N. Sra. da Conceição – Santa Cruz 27 2 ---- 3 ---- 135 ---- 1 44 3 125 ---- 2 ---- ---- 11 8 ---- 361

17. N. Sra. do Carmo – Morrinhos 16 14 ---- ---- ---- 76 1 1 18 2 88 ---- ---- ---- ---- 4 2 ---- 222

18. Santa Rita do Porto do Paranaíba 4 3 ---- ---- 8 34 3 ---- 3 ---- 29 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 76

19. N. Sra. Mãe de Deus – Catalão 62 1 2 11 ---- 326 2 2 38 8 232 ---- ---- ---- 1 5 8 ---- 698

20. Santa Luzia – Luziânia 25 1 2 16 ---- 143 5 ---- 13 4 80 ---- 6 ---- ---- 20 4 ---- 336

21. Vila Formosa de Imperatriz – Formosa 9 1 ---- ---- ---- 77 ---- ---- 21 2 66 ---- ---- ---- ---- 15 3 ---- 194

22. Divino Espírito Santo – Entre Rios 40 ---- ---- ---- ---- 95 ---- ---- 15 3 91 ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- 246

23. N. Sra. da Abadia – Pouso Alto 4 ---- ---- ---- 1 34 ---- ---- 3 ---- 27 2 ---- ---- ---- 3 2 ---- 75

24. N. Sra. da Conceição – Crixás 18 7 ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- ---- 7 ---- 1 ---- ---- 2 1 ---- 38

25. N. Sra. do Pilar – Pilar 16 1 1 6 1 35 1 1 ---- 2 43 ---- 13 ---- 3 8 5 ---- 136

26. Amaro Leite – Mara Rosa 2 ---- ---- ---- ---- 12 ---- ---- ---- 1 18 ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 34

27. São João da Palma – Palmas 14 4 ---- 5 ---- 67 ---- 1 3 ---- 31 ---- ---- 1 ---- 21 6 ---- 154

28. São José do Tocantins – Niquelândia 45 ---- ---- ---- ---- 15 ---- ---- ---- ---- 33 1 1 ---- ---- 6 2 ---- 103

29. Santa Rosa – São João da Aliança 14 ---- ---- ---- ---- 111 ---- ---- 4 ---- 37 ---- ---- ---- ---- 13 1 ---- 180

30 a. N. Sra. da Natividade – Natividade* 12 12 ---- 2 ---- 47 ---- ---- 2 ---- 29 ---- 1 ---- ---- 9 ---- ---- 114

30 b. Santa Ana – Chapada de Natividade 2 5 ---- ---- ---- 14 ---- ---- ---- ---- 13 ---- 1 ---- ---- 5 ---- ---- 40

31. N. Sra. da Conceição do Norte 31 5 ---- ---- ---- 68 ---- 10 4 ---- 26 ---- 3 ---- ---- 25 4 3 179

32. Porto Imperial 18 12 ---- 3 ---- 4 ---- 1 ---- ---- 11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 49

33.N. Sra. dos Remédios – Arraias 224 ---- ---- ---- ---- 6 ---- ---- ---- 1 15 ---- ---- ---- ---- 3 1 ---- 250

34. N. Sra. de Santa Ana – Cavalcante 45 7 1 4 ---- 51 3 ---- 11 4 32 3 4 ---- ---- 10 2 ---- 177

35. N. Sra. do Rosário – Flores 47 ---- ---- ---- ---- 101 ---- ---- 24 1 87 ---- ---- ---- ---- 17 2 ---- 279

36. Sto. Antonio – Morro do Chapéu 53 2 ---- ---- ---- ---- ---- 1 1 ---- 4 1 1 ---- ---- 1 1 ---- 65

37. N. Sra. da Conceição – Traíras 14 1 ---- ---- ---- 32 ---- 6 1 1 30 ---- 2 ---- ---- 16 3 2 108

38. N. Sra. do Carmo – Carmo 6 24 ---- 6 1 12 1 ---- ---- ---- 5 ---- ---- ---- 2 4 ---- ---- 61

39. São Domingos 18 35 ---- ---- ---- 22 ---- 14 2 1 19 ---- 32 ---- ---- 5 1 4 153

40. N. Sra. da Consolação – Boa Vista 20 45 1 60 21 5 1 44 ---- ---- 7 ---- 36 ---- ---- 1 ---- 4 245

41. Santa Maria – Taguatinga 58 ---- ---- ---- ---- 67 ---- 1 5 ---- 42 ---- 1 ---- ---- 6- 3 ---- 183

42. São Miguel e Almas 27 12 ---- ---- ---- 3 ---- ---- 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 44

43. São Félix – Cavalcante 8 1 ---- ---- ---- 5 ---- 4 2 ---- 26 ---- 17 ---- ---- 1 ---- 1 65

44. São José do Duro – Dianópolis 4 31 ---- ---- ---- 6 ---- 1 ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- 2 ---- 1 46

SUB-TOTAL 1.356 371 13 195 59 2.417 45 111 291 66 1.662 10 144 77 48 291 121 22 7.299

% DE REGISTROS 18% 5,1% 0,2% 2,3% 0,8% 33% 0,6% 1,5% 4% 0,9% 23% 0,1% 2,0% 1% 0,7% 4% 1,7% 0,3% 100%

% DE REG. ENVOLVENDO POSSE 8,7% 2,1% 2,1% 0,3% 13,3%

1 – Não esclarece forma de aquisição
2 – Posse sem data
3 – Posse antes de 1822
4 - Posse de 1822 a 1850
5 - Posse depois de 1850

6 – Compra 
7 – Compra  +  posse
8 – Compra  de posse

9 – Compra  + herança
10 – Compra de  herança

11 - Herança 
12 - Herança  +  posse
13 - Herança de posse-

14 – Aforamento
15 – Sesmaria
16 – Doação
17 - Outra

18 - doação de posse



FONTE: Arquivo da Procuradoria Geral do Estado de Goiás. / *Há dois livros 30 - (ver explicação no texto).



Tabela 13  NÚMERO DE REGISTROS ENVOLVENDO POSSE

LIVRO / FREGUESIA 2 3 4 5 7 8 12 13 18 Total de 
Posses

Total de 
Registr.

% de 
posses

1. Sant´Ana – Vila Boa 2 ---- 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- 4 72 5,5

2. N. Sra. do Pilar – Ouro Fino 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 117 1,71

3. N. Sra. do Rosário – Barra 2 ---- 1 ---- 1 ---- ---- 1 ---- 5 47 10,6

4. São José – Mossâmedes 4 2 15 2 1 ---- ---- 1 ---- 25 72 34,7

5. N. Sra. da Abadia – Curralinho 19 ---- 3 4 3 16 ---- 5 2 52 205 25,4

6. Santa Rita – Antas 31 ---- 4 11 ---- ---- ---- ---- 3 49 93 52,7

7. São Francisco de Assis – Anicuns 32 ---- 1 4 3 5 ---- 1 ---- 46 136 33,4

8. N. Sra. da Penha – Jaraguá 7 ---- ---- ---- 1 ---- 1 2 ---- 11 291 3,8

9. N. Sra. do Rosário – Meia Ponte 5 ---- 20 2 3 2 ---- 5 ---- 37 237 15,6

10. N. Sra. da Penha – Corumbá 3 2 8 1 4 ---- 2 6 ---- 26 278 9,4

11. N. Sra. do Rosário – Rio Claro 17 ---- 3 ---- ---- ---- ---- ---- 1 21 58 36,2

12. Divino Esp. Santo – Rio Bonito ---- ---- 14 1 4 ---- ---- ---- 1 20 65 30,8

13. N. Sra. das Dores – Rio Verde 6 ---- 4 ---- 1 ---- ---- ---- ---- 11 92 12,0

14. N. Sra. da Conceição – Campinas 4 1 4 ---- 3 ---- ---- ---- ---- 12 206 5,8

15. N. Sra. do Bomfim – Silvânia 2 1 ---- 1 4 ---- ---- 1 ---- 9 417 2,1

16. N. Sra. da Conceição – Santa Cruz 2 ---- 3 ---- ---- 1 ---- 2 ---- 8 361 2,2

17. N. Sra. do Carmo – Morrinhos 14 ---- ---- ---- 1 1 ---- ---- ---- 16 222 7,2

18. Santa Rita do Porto do Paranaíba 3 ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- ---- 6 76 7,9

19. N. Sra. Mãe de Deus – Catalão 1 2 11 ---- 2 2 ---- ---- ---- 18 698 2,6

20. Santa Luzia – Luziânia 10 2 16 8 5 ---- ---- 6 ---- 47 336 14,0

21. Vila Formosa de Imperatriz – Formosa 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 194 0,5

22. Divino Esp. Santo – Entre Rios ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 246 0,0

23. N. Sra. da Abadia – Pouso Alto ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- 2 75 2,7

24. N. Sra. da Conceição – Crixás 7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 8 38 21,0

25. N. Sra. do Pilar – Pilar 1 1 6 1 1 1 ---- 13 ---- 24 136 17,6

26. Amaro Leite – Mara Rosa ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 34 0,0

27. São João da Palma – Palmas 4 ---- 5 1 ---- 1 ---- ---- ---- 11 154 7,1

28. São José do Tocantins – Niquelândia ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 1 ---- 2 103 1,9

29. Santa Rosa ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 180 0,0

30 a. N. Sra. da Natividade – Natividade* 12 ---- 2 ---- ---- ---- ---- 1 ---- 15 114 13,1

30 b. Santana – Chapada de Natividade 5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 6 40 15,0

31. N. Sra. da Conceição do Norte 5 ---- ---- ---- ---- 10 ---- 3 3 21 179 11,7

32. Porto Imperial – Porto Nacional 12 ---- 3 ---- ---- 1 ---- ---- ---- 16 49 32,7

33. N. Sra. dos Remédios – Arraias** ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 250 0,0**

34. N. Sra. de Santa Ana – Cavalcante 7 1 4 ---- 3 ---- 3 4 ---- 22 177 12,4

35. N. Sra. do Rosário – Flores ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 279 0,0

36. Santo. Antonio – Morro do Chapéu 2 ---- ---- ---- ---- 1 1 1 ---- 5 65 7,7

37. N. Sra. da Conceição – Traíras 1 ---- ---- ---- ---- 6 ---- 2 2 11 108 10,1

38. N. Sra. do Carmo – Carmo 24 ---- 6 1 1 ---- ---- ---- ---- 32 61 52,4

39. São Domingos 35 ---- ---- ---- ---- 14 ---- 32 4 85 153 55,6

40. N. Sra. da Consolação – Boa Vista 45 1 60 21 1 44 ---- 36 4 212 245 86,5

41. Santa Maria – Taguatinga ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- 1 ---- 2 183 1,1

42. São Miguel e Almas 12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 12 44 27,2

43. São Félix – Cavalcante 1 ---- ---- ---- ---- 4 ---- 17 1 23 65 35,3

44. São José do Duro – Dianópolis 31 ---- ---- ---- ---- 1 ---- 1 1 34 46 74,0

TOTAL DE REGISTROS 371 13 195 59 45 111 10 144 22 970 7.299 13,3
% DE REGISTROS 38% 1,3% 20% 6,1% 4,5 11% 1% 15% 2,3% 100% 100% 100%

2 – Posse sem data
3 – Posse antes de 1822
4 – Posse de 1822 a 1850
5 – Posse depois de 1850

7 – Compra  +  posse
8 – Compra  de posse

12 – Herança  +  posse
13 – Herança de posse-

18 – doação de posse

FONTE: Registros Paroquiais – Arquivo da Procuradoria Geral do Estado de Goiás.
*Há dois livros 30 (ver explicação no texto).
**O livro de Arraias dá margem a duas interpretações (ver explicação no texto). 




