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RESUMO 

 

O problema fundiário brasileiro, e a grande concentração de terras nas mãos de poucos, é 

realidade no país, desde o período das sesmarias (desde o século XVII), problema que se 

agravou ao longo do Império, em função da Lei de Terras, de 1850. Como resultado, um caos 

fundiário se instalou no país, os conflitos agrários surgiram, e o problema de acesso à terra se 

estendeu às cidades. Na região Amazônica essa situação também é verificada, reflexo dessas 

questões estruturais. Muitas propriedades, não só urbanas como rurais, não cumprem sua 

função social, agravando esta situação. Nas cidades, o problema de acesso à terra se agravou 

com a segregação sócio-espacial, e o mercado imobiliário expulsou a população de baixa 

renda dos centros urbanos. Para os mais pobres, a cidade não é a da circulação e produção, 

mas sim a cidade da exclusão, da negligencia de seus problemas e com carência de oferta de 

serviços públicos básicos. A cidade e a terra não são democráticas, elas são para um pequeno 

número de pessoas, pois a terra é capital, renda e especulação. Compreender a terra e seus 

desdobramentos é fundamental nas pequenas cidades da Amazônia, visto que são cidades 

dependes dela. São cidades que tem como base econômica o gado e o açaí. Nesse sentido, o 

objetivo dessa pesquisa foi estudar o processo de parcelamento da terra urbana do município 

de Afuá, a partir da análise do processo histórico de formação do município de Afuá; e da 

analise dos registros de terras, utilizando os registros cartoriais disponíveis no município e os 

registros paroquiais. Esses dados, obtidos a partir de trabalho de campo, foram tabulados e 

mapeados por meio da ferramenta Arc-Map 10.3. O processo de fragmentação do solo 

permitiu perceber que o solo urbano se fragmentou a partir da área central, mais antiga 

ocupação. Entre 1960 e 2000, aconteceram o maior número de registros de imóveis (50%) e o 

instrumento de registro mais utilizado foi o de compra-e-venda (48%), apesar dessa cidade ter 

surgido por meio da posse. 

 

Palavras-chave: Afuá. Fundação. Parcelamento do Solo. Segregação Sócio Espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FROM THE PROCESS OF OCCUPATION TO THE FORMATION OF THE URBAN 

SPACE OF AFUÁ 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian land tenure problem, and the great concentration of land in the hands of a few 

people has been a reality in Brazil since the period of the sesmarias (since the seventeenth 

century), a problem that exacerbated throughout the Empire Period, due to the Lei das Terras, 

1850. As a result, land chaos settled in the country, agrarian conflicts arose, and the problem 

of access to land extended to cities. In the Amazon region, this situation is also verified, 

reflecting these structural issues. Many properties, not only urban but also rural, do not fulfill 

their social function, aggravating this situation. In cities, the problem of access to land 

intensified by socio-spatial segregation, and the real estate market expelled the low-income 

population from urban centers. For the poorest, the city is not the city of circulation and 

production, but the city of exclusion, the neglect of its problems and lack of basic public 

services. The access to the city and the land are not democratic, they are for a small number of 

people, because the land is capital, income and speculation. Understanding the land and its 

unfolding is fundamental to the small cities of the Amazon, since they are cities dependent on 

it. These are cities whose economic base is cattle and açaí. In this sense, the objective of this 

dissertation was to study the process of urban land parceling in the city of Afuá, based on the 

historical process of formation of the municipality of Afuá; and the analysis of land records, 

using the records available in the municipality and the parish registers. These data, obtained 

from fieldwork, were tabulated and mapped using the Arc-Map tool 10.3. The process of soil 

fragmentation allowed us to perceive that the urban soil fragmented from the central area, the 

earliest occupation. Between 1960 and 2000, the largest number of real estate registrations 

occurred (50%) and the most used registration instrument was the purchase-and-sale (48%), 

despite the fact that the city came through possession. 

 

Keywords: Afuá. Foundation. Land Parceling. Space Partner Segregation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Coroa portuguesa se apropriou do território brasileiro por meio do direito de 

conquista. Nesta linha, as terras ocupadas pela Coroa foram consideradas terras virgens. Um 

traço desta influência é a implantação das sesmarias (subdivisão das capitanias), tarefa 

atribuída à Martim Afonso de Souza. Este sistema de distribuição de terras é encerrado 

próximo à Independência do País, mas impactou o tema fundiário, até os dias atuais (ABREU, 

1997).  

O sistema de sesmarias dividia as terras em “sesmos”, ou sextas partes, sendo que, 

conforme Marques, “as sesmarias foram assim mais uma forma de apropriação do que de 

propriedade” (MARQUES apud ABREU, 1997). O objetivo das sesmarias era distinto, 

comparando Brasil e Portugal. Em Portugal objetivava-se incentivar o aumento da produção 

agrícola; no Brasil, visava-se legitimar a conquista do território perante os espanhóis e tornar 

as terras recém-conquistadas produtivas.  

A sesmaria foi um dos processos mais comuns de povoamento e sua distribuição 

resultou na formação de várias cidades brasileiras (MORAES, 1935), mas as grandes 

extensões das sesmarias iniciais chamam a atenção. A questão agrária brasileira está 

estritamente ligada à formação fundiária introduzida por Portugal no período Colonial. As 

marcas fundiárias estão presentes até os dias atuais, resultando em conflitos entre os grandes 

proprietários, o Estado e a população que ficou excluída do acesso à terra.  

As concessões de sesmarias eram realizadas de forma que os sesmeiros deveriam 

cumprir determinadas obrigações; entre elas a de comprometer-se a cultivar a terra. 

Entretanto, muitos sesmeiros não cumpriram com esse acordo, e esse precedente possibilitou 

o surgimento do posseiro, que passou a ocupar e a cultivar as terras improdutivas 

(CAVALCANTE, 2005). Um aspecto igualmente marcante, em relação à formação da 

estrutura fundiária do rural e do urbano no Brasil, é a edição da Lei de Terras, em 1850. Para 

Maricato  

A Lei de Terras de 1850, que pretendia fazer retornar ao Estado as terras 

devolutas ou públicas, ainda espera para ser concretizada. Durante mais de 

150 anos, um incrível número de iniciativas, decretos, comissões, portarias, 

cadastros e leis complementares se sucederam e se repetiram sem jamais 

serem aplicados. Enquanto isso, as terras devolutas vão sendo ocupadas, 

configurando uma gigantesca fraude que avança há mais de um século pelo 

território nacional e atualmente tem sua fronteira de expansão na Amazônia 

(MARICATO, 2008, p.193).  
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Muitas cidades da Amazônia têm sua origem no período colonial, especialmente a 

partir da fundação da cidade Belém, em 1616, e da distribuição de sesmarias. A ocupação da 

ilha de Marajó surge neste contexto (DIAS, S., 2011), além de apresentar forte ligação com o 

rio (CORRÊA NETO; MEDEIROS, 2015). Neste sentido  

(...) a fundação das cidades e a produção do espaço urbano ocorrido na 

Amazônia requerem uma melhor compreensão do papel que os núcleos 

coloniais desempenharam ao longo do processo de ocupação e apropriação 

do espaço regional, e que deram origem às primeiras cidades (DIAS, S., 

2011, p. 3).  

 

De acordo com Maricato (1999), tanto no espaço rural quanto no urbano, a 

propriedade da terra continua a ser um “nó na sociedade brasileira”. Com a globalização, a 

partir dos anos 1980, o problema da terra se agravou e tende a se tornar explosivo no mundo 

todo. Assim, há uma dificuldade de acesso à terra, e nas cidades esse problema se reflete na 

promoção de políticas habitacionais, proliferação de ocupações irregulares (favelas e 

loteamentos ilegais), assim como o estabelecimento de uma regularização fundiária, via 

planejamento urbano, por parte do poder público. Maricato (2017) comenta que o 

planejamento pode ser comprometido pelo clientelismo e pela burocracia. O planejamento se 

baseia na estrutura social e espacial e deve ter como objetivo a formação de cidades livres do 

medo/violência e para apresentar à população serviços básicos como saúde, educação, cultura 

e lazer (ANGOTTI; IRAZÁBAL, 2017). 

A problemática em torno da questão fundiária reflete-se nas questões relacionadas à 

formação do urbano e rural e, por consequência, do espaço e suas relações. Uma forma de 

compreender essas inter-relações é compreender a formação do espaço urbano, desde o 

período colonial, a partir da perspectiva da distribuição, do tamanho e da propriedade dos 

estabelecimentos agrícolas existentes, em uma tentativa de recompor esse espaço e as 

dinâmicas de ocupação do território. Assim, a formação do espaço urbano tem um 

rebatimento em relação à propriedade da terra. 

Deste modo, levando os aspectos acima mencionados, devemos pensar no papel que as 

pequenas cidades da Amazônia exercem principalmente em relação à terra. Cidades estas que 

são caracterizadas pelo repasse de recursos estaduais/federias e tem como base econômica as 

fazendas de búfalo, o cultivo de açaí renda de muitas famílias e o roçado que em muitos 

casos, é utilizado para o complemento da renda familiar. Para estas famílias, a terra é o ponto 

chave de suas vidas, dependendo diretamente delas para sua existência.  
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1.1 Problema e Hipótese 

 

Considerando esse contexto, é pertinente questionar: como ocorreu o processo de 

formação e parcelamento do urbano na pequena cidade de Afuá, PA? Quais as implicações 

históricas e consequências na estrutura do espaço urbano, na atualidade? Minha hipótese é 

que o processo de acesso à terra, urbana ocorreu pelo sistema de posse, mas também 

vinculado ao poder econômico das famílias locais, permanecendo essa prática de distribuição 

de terras, até os dias atuais. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo desta pesquisa é estudar o processo de parcelamento da terra urbana do 

município de Afuá, PA, município este que possui uma economia relacionada aos recursos da 

“floresta”. Afuá localiza-se na Ilha de Marajó, na desembocadura do rio Amazonas, distante 

da capital do estado do Pará, Belém, a duas horas de barco da cidade de Macapá. Para 

alcançar o objetivo geral, são propostos os objetivos específicos a seguir:  

a) analisar o processo histórico de formação do município de Afuá;  

b) analisar os registros de terras, assim como os registros paróquias;  

 

1.3 Justificativa 

 

O sistema fundiário rural e urbano, brasileiro se estruturou desde as sesmarias até os 

dias atuais. Como consequência desse processo, pode-se citar a ampla concentração de terras, 

as formas de obtenção dessas propriedades que privilegiaram as oligarquias, a problemática 

em torno da regularização da documentação desses imóveis, a segregação socioespacial que 

se estabeleceu. Vários autores afirmam que, com a promulgação da Lei de Terras, a exclusão 

de uma grande parcela da população à propriedade da terra se concretizou e aprofundou-se 

com o tempo (MARICATO, 1999, 2008, COSTA, 1998, SILVA, 1996) e que a Lei de Terras 

foi um importante marco nesse processo.  

Compreender a forma de acesso a terra, como essa situação se refletiu na produção da 

cidade e nas redes sociais que se estabelecem entre os moradores do urbano e do rural 

possibilitam entender não apenas o “nó da terra”, como menciona Maricato (2008), mas 

também a segregação socioespacial, resultante desse processo. Assim, esse estudo se justifica 
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como contribuição à discussão sobre a propriedade da terra e formação do urbano, em uma 

Região na qual muito se discutir pouco se sabe sobre a estrutura fundiária urbana. 

 

1.4 Materiais e métodos 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram seguidas as etapas descritas no 

fluxograma de atividades (Figura 1). O procedimento metodológico desta pesquisa está 

dividido em duas partes: primeira referente às informações coletadas em campo e sua 

tabulação (dados do cartório, igreja, leis, entre outros dados); a segunda refere-se ao 

mapeamento das propriedades. 

Figura 1: Fluxograma de Atividades 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

1.4.1 Definição da área de estudo 

 

A área de estudo dessa pesquisa, a cidade de Afuá, localiza-se na ilha de Marajó, 

estado do Pará. Foi selecionada para essa pesquisa por fazer parte do rol de cidades estudada 

pelo projeto supracitado. Um dos aspectos relevantes para essa seleção refere-se à sua criação 

como cidade. Uma cidade surgida a partir de uma posse. Assim, optou-se por estudar essa 

cidade para verificar se há alguma relação entre o seu surgimento e a forma de acesso à terra 

urbana. 
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1.4.2 Coletas de dados 

 

Alguns documentos cartoriais apresentam lacunas para a compreensão das terras 

brasileiras, como a falta de informação referente às formas de aquisição ou proximidades da 

propriedade. Esta dificuldade exige o cruzamento de várias informações, sendo apenas, assim, 

possível compreender o surgimento das cidades no país. Além destas, lacunas, os 

documentos, muitas das vezes, apresentam uma linguagem pouco compreensível e com erros 

na redação do documento, dificultando a sua leitura.  

O desenvolvimento desta pesquisa pautou-se na compreensão histórica do processo de 

formação da cidade, por meio dos documentos históricos e registros de imóveis, disponíveis 

nos municípios de Afuá, Chaves e Soure, localizados no estado do Pará, Arquivo Público de 

Belém e no Instituto de Terras do Pará (ITERPA), levantamento este dividido na realização de 

três trabalhos campos e pelos sites utilizados para a pesquisa: Instituto Histórico e Geográfico 

do Pará (IHGP), Fórum Landi, Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca 

Nacional, a Biblioteca Digital Luso- Brasileira e os volumes do Almanak Laemmert e Annaes 

da Bibliotheca e Archivo Publico do Pará.  

O primeiro trabalho de campo foi realizado entre os dias 4 a 18 de julho de 2017, 

dividido em duas etapas. A primeira etapa foi realizada no município de Afuá, quando se 

levantou os dados cartoriais entre 1896 a 1920e a primeira ata da Câmara Municipal, na qual 

consta a instalação da cidade. Ainda se buscou, sem êxito, a doação de terras feita por Micaela 

Arcangela Ferreira para a Igreja em 1870 e a carta de confirmação desta doação feita por seus 

filhos Geraldo Antonio Coelho e Firmino das Mercês Coelho datada em 1 de julho de 1899. 

Esse caminho metodológico conduzido à busca por este registro, se deve ao fato a cidade ter 

sido “fundada” por Micaela e que ao redor de suas terras iniciou-se o núcleo urbano. A 

segunda etapa aconteceu no município de Chaves, para localizar registro
1
 de terras de 1854, 

realizado por Micaela Arcangela Ferreira, sem êxito.  

O segundo trabalho de campo foi realizado entre os dias 3 a 18 de janeiro de 2018, 

dividido em três partes. A primeira realizada no município de Afuá também foi dividida em 

dois momentos: buscou-se junto à paróquia os dados de batismo, casamento de Micaela e seus 

descendentes a fim de realizar uma árvore genealógica servindo como base do cruzamento 

com os dados cartoriais, para identificar as terras de seus familiares; em um segundo 

                                                           
1
Esse registro é discutido nesse trabalho.  
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momento, no cartório local, foram coletas as certidões de nascimento e óbito de seus 

familiares e sua escritura de terras.  

A segunda etapa da pesquisa, ao longo desse trabalho de campo, aconteceu no 

município de Soure, na Prelazia do Marajó
2
, na qual buscou-se os registros paroquiais mais 

antigos, de nascimento, batismo, casamento e óbito de Micaela e seus familiares, assim como 

os documentos de doação e confirmação de propriedade das terras, não encontrados em Afuá 

e Chaves, pois Afuá estava ligada à Chaves. Muitos documentos desejados, não foram 

encontrados, mas foi encontrada a certidão de óbito de Micaela, entre outros documentos 

importantes para essa dissertação. 

A terceira etapa, desse campo de janeiro de 2018, aconteceu na cidade de Belém, no 

Centro de Memória da Amazônia (UFPA), não tendo sido encontrados documentos 

relacionados a esta pesquisa, e na Cúria Metropolitana de Belém, tendo por objetivo encontrar 

o documento de doação das terras de Micaela para a Igreja, mas também não foi localizado. 

Cabe ressaltar que a paróquia de Afuá, a Prelazia do Marajó, responsável pelos documentos 

antigos da região e a Cúria Metropolitana não tem ciência da localização deste documento. 

O terceiro trabalho de campo foi realizado entre os dias 14 a 23 de agosto de 2018 e 

foi dividido em duas etapas. A primeira teve por objetivo levantar os dados cartoriais de 

imóveis urbanos entre os anos de 1921 a 2018 na cidade de Afuá, iniciado no campo anterior. 

Nesta etapa houve uma perda de dados cartoriais, pois os livros entre 1920 a 1937 se 

encontram em precárias condições, impossibilitando a compreensão deste período. Esses 

registros apresentam rasgos no meio e nas bordas das páginas (figura 2), tornando o registro 

inconclusivo, pois todas as informações não estão presentes. A segunda teve por objetivo 

coletar os dados referentes aos registros de posses e paroquiais disponíveis no ITERPA.  

 

1.4.3 Tabulação dos dados 

 

Os dados tabulados (Figura 3) por essa pesquisa se referem aos dados das 

propriedades urbanas disponíveis no Cartório de Registro Civil Coelho, entre os anos de 1896 

a 2018. Estes dados foram obtidos durante os anos de 2017 e 2018, sendo realizados registros 

fotográficos por meio de solicitação via oficio e autorização da tabeliã local, e possui as 

seguintes informações:  

                                                           
2
Pela Bula “Romanus Pontifex”, do Papa Pio XII, foi criada pela Santa Sé aos cuidados da Ordem dos 

Agostinianos Recoletos, na época, a Prelazia do Marajó. Os municípios que compõem a Prelazia são: Anajás, 

Afuá, Bagre, Chaves, Breves, Melgaço, Portel, Salvaterra e Soure, onde está a Catedral e Cúria da Prelazia. 
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a) Dados sobre a localização da propriedade, denominação do imóvel e seus 

respectivos pontos de referência (para possibilitar o mapeamento); 

b) Ano de aquisição das propriedades; 

c) Forma de aquisição das propriedades; 

d) Nomes dos adquirentes (compradores) e transmitentes (vendedores); 

e) Tamanho das propriedades;  

f) Título der aquisição (compra, herança, permuta, etc.); 

g) Quantidade de propriedades por família.  

 

Figura 2: Estado dos Registros 

 
Fonte: Cartório de Registros (2018) 

 

Após a elaboração do banco de dados com os registros do cartório, a pesquisa foi 

desenvolvida, seguindo-se as etapas descritas abaixo:  

a) Os registros foram separados entre os imóveis das zonas rurais e urbanas, observando-

se a matrícula dos imóveis, contratos de compra e venda de imóveis, através de 

informações dos registros fotográficos.  

b) Após o término desse processo de separação, foi realizada a tabulação das 

propriedades e os dados inseridos em Planilha Excel®.  
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c) Após a tabulação, foi realizado o processo de espacialização das informações, tendo 

por objetivo mapear as propriedades urbanas localizadas no município utilizando-se o 

programa ArcGis®.  

 

Figura 3:Planilha dos Imóveis 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

1.4.4 Mapeamento dos dados 

 

Após a tabulação, os dados obtidos no cartório foram mapeados, quando possível, ou 

seja, se o dado contivesse informações de localização espacial, foi realizado o mapeamento. 

Esse mapeamento permitiu compreender o processo de fragmentação da terra urbana, a 

formação da cidade e contribui na discussão sobre propriedade da terra urbana. Para esse 

mapeamento, foi utilizado o Arc-Map 10.3, um sistema de informação geográfica, 

desenvolvido pela ESRI
@

, o qual permite especializar informações e produzir mapas. No caso 

dessa pesquisa, os mapas perimiram compreender a dinâmica do processo de ocupação do 

território 

 

1.4.5 Análise dos dados 

 

O procedimento para a compreensão do processo de ocupação e parcelamento do solo 

foi compreendido a partir da dos dados coletados, complementado por um formulário aplicado 
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aos moradores da cidade de Afuá, disponibilizado pelo projeto “As cidades pequenas do delta 

do Rio Amazonas: crescimento urbano, infraestrutura e políticas públicas - cidades 

resilientes?”, financiado pela FAPESP, processos 16/25979-8. A aplicação desses 

formulários, a 310 domicílios urbanos, foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Universidade do Vale do Paraíba, processo69815317.8.0000.5503 (ANEXO I). 
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2 O ACESSO À TERRA NO BRASIL: DAS CAPITANIAS À 

CONTEMPORANEIDADE 

 

O objetivo dessa seção é apresentar os aspectos históricos deste estudo, tendo por 

finalidade os seguintes temas: realizar uma abordagem de maior conteúdo sobre as Sesmarias, 

as Posses no Território Brasileiro, Era das Posses (1822-1850), a Lei de Terras e o Problema 

do acesso à terra urbana no Brasil. Para estes processos acima citados, os autores utilizados 

serão: Marly Camargo Vidal e Maria Ataíde Malcher, Roberto Smith, Ligia Osorio Silva, 

Nelson Nozoe, Alberto da Silva Jones, Raymundo Faoro, EmiliaViotti da Costa e Bertha 

Becker. 

 

2.1 O processo de partilha da terra nas Capitanias Hereditárias e Sesmarias 

 

O Brasil colonial foi organizado como uma empresa comercial resultante de uma 

aliança entre a burguesia mercantil, a Coroa portuguesa e a nobreza (COSTA, 1998, p. 173). 

A Coroa tomou posse do território brasileiro por aquisição originária, isto é, por direito de 

conquista (LIMA, 1991). Nesta perspectiva, as terras ocupadas pela Coroa foram 

consideradas terras virgens (ABREU, 1997). O solo brasileiro se transforma em “propriedade 

colonial do Reino de Portugal, passando a constituir-se em uma espécie particular de 

“propriedade” estatal, pública (JONES, 2003, p. 24). 

Para Bandecchi (1963), “a vinda de Cabral tem mais as características de um ato de 

posse do que, propriamente, de um achamento” (BANDECCHI, 1963, p. 13). Tal ato de posse 

e suas consequências deixaram profundas marcas em nossa sociedade até os dias atuais. Para 

Facó (2009), o “monopólio da terra, cujas origens remontam aos tempos coloniais, com a 

divisão do Brasil em capitanias hereditárias e a subsequente concessão das sesmarias (...) 

deram origem aos latifúndios atuais” (FACÓ, 2009, p. 13). A colonização realizada por Dom 

João III “representaram delegação pública de poderes, sem exclusão da realeza” (FAORO, 

2012, p. 129). 

Com os objetivos mercantis, a ocupação do território não poderia ser realizada com 

simples benfeitorias, com um pequeno número de pessoas que seriam responsáveis pelo 

comercio, administração e fortificação (FAORO, 2012). Neste sentido, “era preciso ampliar 

estas bases, criar um povoamento capaz de abastecer e manter as feitorias que se fundassem, e 
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organizar a produção dos gêneros que interessassem o seu comércio” (FAORO, 2012, p. 135-

136). 

A primeira forma de ocupação portuguesa foi à divisão do território em capitanias 

hereditárias (1534), tendo por objetivo “fixar populações ociosas e assegurar, com a 

povoação, a defesa do território” (FAORO, 2012, p. 129).  Para Faoro (2012), essa “terra seria 

absorvida pelos colonos — gente sem escrúpulos de diferenças de classe e de honra” 

(FAORO, 2012, p. 134). Ainda segundo Faoro (2012), “exigia cabedais largos. A gente viria 

das sobras da Índia, dos inadequados à jornada, famintos de terras e cobiçosos de fortuna 

imediata, seduzidos pela enganadora visão do paraíso terrestre” (FAORO, 2012, p. 136-137). 

A capitania seria um estabelecimento militar e econômico, voltado para a defesa 

externa e para o incremento de atividades capazes de estimular o comércio português 

(FAORO, 2012, p. 139). 

 

As capitanias, constituídas na base do sistema político administrativo do 

reino, com as adaptações sugeridas pela extensão brasileira, assentavam 

sobre a carta de doação e o foral. “Pela carta de doação fazia el-Rei mercê da 

capitania de determinada porção de território, abrangendo nessa mercê 

hereditária a concessão de importantes atributos da autoridade soberana. 

Posteriormente era dado à capitania um foral, no qual se fixavam, consoante 

o próprio formulário desses diplomas, os ‘direitos, foros, tributos e coisas’ 

que na respectiva terra se haviam de pagar ao rei e ao capitão donatário.” A 

capitania era inalienável e indivisível, sujeita à sucessão mesmo de “fêmeas, 

bastardos, transversais e ascendentes”, em desvio da lei mental. O “capitão e 

governador” representava os poderes do rei, como administrador e delegado, 

com jurisdição sobre o colono, português ou estrangeiro, mas sempre 

católico. As terras eram distribuídas aos moradores, que as deviam agricultar 

em certo prazo, sob o mesmo espírito da velha Lei das Sesmarias de dom 

Fernando. Ao governador cabia um número amplo de léguas, dez a 

dezesseis, como terra livre e isenta, distribuída a porção em lotes não 

contíguos, proibindo-se-lhe alargar o domínio com doações e presentes 

(FAORO, 2012, p. 139-140). 

 

Aos donatários “era apenas concedido o beneficio, o usufruto das terras das capitanias, 

e não a propriedade territorial” (TRÍPOLI, 1936, p. 86), não poderia vendê-la, mas poderiam 

repassar suas terras aos seus descendentes (VIDAL; MALCHER, 2009). Recebiam ao tomar 

posse, “dois documentos: a Carta de Doação e o Foral (VIDAL; MALCHER, 2009, p. 64)”. 

Em suas terras os donatários receberiam sesmeiros que deveriam pagar o dízimo “a Deus dos 

frutos da terra e os sesmeiros receberiam a redizem a que é o dízimo de tudo que rendem os 

dízimos. O dízimo seria pago a El Rei” (VIDAL; MALCHER, 2009, p. 39-41).  

O sistema sesmarial português (1373) foi criado a partir da situação econômica e 

sociocultural que o país atravessava visando reorganizar a propriedade devido à crise de 
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abastecimento que o país passava. O país passava por uma formação social que se estruturou 

pelas disputas territoriais tendo seu desenvolvimento no mercantilismo (JONES, 2003). Na 

Península Ibérica, as terras eram “propriedades da comunidade, divididas de acordo com o 

número de moradores, sorteadas entre eles para que as cultivassem” (VIDAL; MALCHER, 

2009, p. 21).  

A política de concentração de propriedade da terra não apenas criou o 

latifúndio como forma específica e harmoniosa às determinações mercantis 

da colonização, mas o criou como forma política de exclusão da população 

livre da posse da terra e do controle do poder local e dos direitos de ter 

vínculos com o Estado, sedimentando arraigada estrutura de privilégios 

(FERLINI, 1991, p. 36). 

 

A Lei de Sesmarias tinha por objetivo reter o homem no campo e quando a família não 

cultivava as terras, ela as perdia, coagindo seus filhos e netos a ocupar e produzir nas terras 

(VIDAL; MALCHER, 2009). No Brasil, a Lei “sofrerá inúmeras alterações, tanto jurídicas 

quanto no âmbito de sua aplicabilidade jurídico-real, conforme as exigências econômicas, 

sociais e políticas, específicas da sua situação colonial” (JONES, 2003, p. 35).A distribuição 

das terras no Brasil esteve sob responsabilidade de Martim Afonso de Souza,  

(...) a quem a Metrópole conferia amplos poderes pelas três cartas régias de 

20 de novembro de 1530 (...) uma nova política econômica que se apoiaria 

solidamente em duas instituições - a sesmaria e o engenho - as quais 

constituíram os pilares da antiga sociedade colonial (GUIMARÃES, 1977, 

p.45).  

 

A sesmaria era uma subdivisão da capitania com o objetivo de que essa terra fosse 

aproveitada. A ocupação da terra era baseada em um suporte mercantil lucrativo para atrair os 

recursos disponíveis, pois a Coroa não possuía meios de investir na colonização, 

consumando-se como forma de solucionar as dificuldades e promover a inserção do Brasil no 

antigo Sistema Colonial. Muitas dessas terras estavam sob a jurisdição da Igreja, sendo 

sujeitas a tributação e pagamento de dízimo (DINIZ, 2005).  

Mesmo tendo sido estabelecida, em princípio, a necessidade de ser cristão para se 

receber a terra, aqueles que se dispusessem a lavrá-la poderiam recebê-la (DINIZ, 2005, p. 3), 

através de uma solicitação feita a Coroa. A decisão do rei para a concessão do privilégio era 

baseada na avaliação do pretendente, o que implicava considerar seu status social, suas 

qualidades pessoais e seus serviços prestados à Coroa (COSTA, 1998, p. 172).O sesmeiro 

devia cultivar e demarcar suas terras em cinco anos e recebia as terras como título perpétuo, 

mas não podendo deixá-la como herança (VIDAL; MALCHER, 2009).  
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Esta carta valia como um título provisorio, cumprindo ao concessionário 

supplicar do rei, dentro do praso de três annos, a carta de confirmação que 

representava o título definitivo. As cartas de data e sesmarias vedavam o 

trespasse por qualquer meio e nenhum tempo a pessoa alguma, religião ou 

communidade, sem que precese de communicação ao provedor-mór da 

fazenda, aqeum cumpria submeter o assumpto ao juizo do governador. As 

terras eram cedidas de modo que o concessionario as houvesse, lograsse e 

possuisse como cousa sua propria, para elle e todos herdeiros, ascendentes e 

descendentes, sem pensão, nem tributo algum mais que o dizimo a Deus 

Nosso Senhor dos fructos que houvesse e lavrasse (VIANNA, 1904, p. 150). 

 

Até o final do século XVII, as doações de sesmarias eram regidas exclusivamente 

pelas Ordenações do Reino: as Afonsinas (1446), modificadas pelas Manuelinas (1511-1512), 

modificadas por sua vez pelas Filipinas (1603) (SILVA, 1996, p. 45). O sistema de sesmarias 

dividia as terras em “sesmos”, ou sextas partes, sendo que, conforme MARQUES, “(...) as 

sesmarias foram assim mais uma forma de apropriação do que de propriedade” (MARQUES 

apud ABREU, 1997, p. 542). A partir de 1549, os Regimentos que organizavam a Política de 

Terras com a instituição do Governo Geral, tornaram mais complexas a hierarquia e o sistema 

burocrático para o acesso as sesmarias e seu reconhecimento, nos quais determinavam a 

residência e o cultivo das terras além da proibição da alienação das terras por três anos 

(JONES, 2003).  

A política de distribuição de terras através das sesmarias apresentava objetivos 

diferentes no Norte em comparação ao restante do país. O objetivo desta distribuição era a 

ocupação e produção alimentícia que tinha como destino a Coroa espanhola, pois que grande 

parte deste território estava sobre terras espanholas (VIDAL; MALCHER, 2009).  

Entre 1665 e 1705, 93 sesmarias foram distribuídas pelos governadores e confirmadas 

pelos reis (CHAMBOULEYRON, 2006) e entre 1700 e 1750, 1360 cartas de concessão foram 

registradas, (VIDAL; MALCHER, 2009), ambas em território Amazônico.  

Apesar das recomendações das Ordenações, na Colônia não havia limite certo para o 

tamanho das doações. Começou-se a estabelecer limites para as áreas cedidas, pelo menos 

formalmente, após o século XVII (SILVA, 1996, p. 51). Segundo Diniz (2005), uma sesmaria 

media aproximadamente 6.500m2 (DINIZ, 2005, p. 2). No que se refere ao tamanho das terras 

na Amazônia, as “sesmarias paraenses eram pequenas, a maioria com menos de 10 mil 

hectares” (VIDAL; MALCHER, 2009, p. 110).  

A primeira tentativa por meio da Coroa Portuguesa para restringir o tamanho das áreas 

concedidas aos sesmeiros acontece por meio da Carta Régia de 1695. Para os futuros 

sesmeiros, além do pagamento do dízimo da Ordem de Deus, ele devia também efetuar o 

pagamento de "um foro segundo a grandeza e bondade da terra" e que, "não se conceda a cada 
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morador de sesmaria mais de quatro léguas de cumprimento e uma de largura" (JONES, 2003, 

p. 42). 

A parir de 1697, as sesmarias foram estipuladas com “3 léguas de comprimento por 1 

légua de largura”, em 1698, duas léguas (VIDAL; MALCHER, 2009), em 1699, “enquanto 

estabelecia um foro por légua concedida e reafirma a exigência de medição e demarcação, 

abria a possibilidade de expansão dos limites das sesmarias” (JONES, 2003, p. 42) . Em 1729, 

três léguas de cumprimento por uma de largura (VIDAL; MALCHER, 2009).  A Carta Régia 

de 1753 determinava que não fossem concedidas mais sesmarias aos detentores e aos novos 

solicitantes, era exigido que “jurassem não possuírem sesmaria alguma” (JONES, 2003, p. 

42). 

Outra tentativa regulatória para o acesso de terras durante o regime sesmarial 

aconteceu durante a regência de D. João através do Alvará de 05 de outubro de 1795 (VIDAL; 

MALCHER, 2009), quando os antigos sesmeiros teriam dois anos para regularizar suas terras 

correndo o risco delas caírem em comisso sendo incorporadas ao patrimônio da Coroa 

(NOZOE, 2006).   

Este Alvará foi suspenso pelo decreto “10 de dezembro de 1796, devido à pressão dos 

grandes proprietários de terra no Brasil” (BENATTI, 2003, p. 41) pois alegavam que “nas 

circunstâncias atuais não é o momento mais próprio para dar um seguro estabelecimento às 

vastas propriedades de meus vassalos nas províncias do Brasil” (SMITH, 1990, p. 281). Sobre 

as Cartas Régias, Jones (2003) as define assim:  

 

(...) as determinações contidas nestas Cartas de Doação, Forais, etc., nunca, 

ou quase nunca, interferiram de maneira efetiva na formação e 

desenvolvimento do processo de apropriação, especialmente quando se 

tratavam dos latifúndios. Estes grassavam, tanto sob o manto protetor da 

legislação vigente, quando eram legitimados; quanto, sobretudo, à margem 

da lei, especialmente, pelo avanço das grandes posses (JONES, 2003, p. 43). 

 

A virada para o século XIX não alterou o quadro de aquisição de terras por sesmarias. 

Compreendendo a situação fundiária existente, grandes fazendeiros “se “apropriavam” de 

muito mais terras do que cultivavam para garantir o futuro. Não tinham interesse, portanto, 

em informar às autoridades os limites exatos de suas terras ou das terras que pretendiam 

fossem suas” (SILVA, 1996, p. 78). Com a chegada da família real portuguesa, observou um 

descontrole fundiário que através de José Bonifácio, buscou ser controlado (SMITH, 1990). 

Este sistema de sesmarias é encerrado próximo à Independência brasileira, mas impactou o 

tema fundiário até os dias atuais (ABREU, 1997). 
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2.2 O Sistema de Posse de Terra no Território Brasileiro 

 

Quando o instituto de sesmaria desmoronou totalmente, no início do século 

XIX, pôs à mostra a essência sobre a qual repousava: o regime da posse. E é 

sobre a pequena posse dos “homens rústicos e pobres” que a ação do Estado 

ainda tenta se deter, sem qualquer resultado (SMITH, 1990, p. 160).  

 

O período compreendido entre 1822 e 1850, ficou conhecido como a “fase áurea do 

posseiro”, ou “Império das Posses”. Os problemas deste período, “eclodirão durante o 

acirrado debate legislativo que levou a aprovação da Lei de Terras e, sobretudo, após a sua 

regulamentação, em 1854” (JONES, 2003, p. 47). Não havia se estabelecido instrumentos 

legais para a legalização do acesso à terra, sendo que “a metrópole reconheceu que a 

desordem reinante no campo se devia à falta de uma legislação apropriada às condições da 

Colônia” (SILVA, 1996, p. 73). 

Enquanto durou o regime de sesmarias, a metrópole não conseguiu controlar as terras 

e impedir o surgimento de grandes latifúndios (SILVA, 1997). Muitas sesmarias não foram 

cultivadas, abrindo caminho para a posse sobre essas terras, pois “muitos sesmeiros não 

tinham interesse em explorar diretamente a terra” (AZEVEDO; FONSECA, 2016, p. 83). A 

posse era o único caminho para os colonos pobres que se encontravam em áreas devolutas ou 

perto dos limites sesmarias (AZEVEDO; FONSECA, 2016).  

A suspensão das sesmarias deveria ser entendida como um primeiro passo dentro de 

um “espectro mais amplo, que deveria seguir-se, relativa à questão da propriedade da terra, 

das relações de trabalho e da técnica, vinculada ao desenvolvimento da agricultura no Brasil” 

(SMITH, 1990, p. 281), pois o regime sesmarial não atendia os interesses da expansão da 

agricultura (SMITH, 1990).  

O único meio para obtenção da terra era pela posse3 que se alastrou pelo país, sendo 

que “manteve-se como expediente isolado de apropriação privada das terras públicas” 

(NOZOE, 2006, p. 2). A falta de legislação acabou por impossibilitar a legalização de áreas 

ocupadas por esta prática (JONES, 2003).  O latifúndio avançará sobre as pequenas posses, 

expulsando o pequeno posseiro em algumas áreas, num deslocamento constante sobre as 

fronteiras de terras abertas (SMITH, 1990, p. 300). 

(...) o Império das Posses foi, na verdade, o império dos latifundiários e dos 

potentados locais: nesse período eles consolidaram não apenas seu 

patrimônio territorial, mas sobretudo, o seu poder político local que, dadas 

                                                           
3
A Fundação de Afuá acontece via posse em 1845 quando Micaela Arcangela Ferreira chega à cidade. Esta 

questão será tratada no quarto capítulo. 
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suas articulações políticas, enquanto possível base de sustentação dos grupos 

no poder, esse período correspondeu, igualmente, ao da consolidação do 

papel fundamental que passaram a ocupar os potentados locais e 

latifundiários, enquanto base de sustentação dos diferentes governos 

nacionais (JONES, 2003, p. 64). 

 

Um dos primeiros projetos para revalidar a sesmarias e regulamentar as posses foi 

apresentado por José Bonifácio, que segundo ele, não seria possível substituir as sesmarias 

sem antes criar um marco jurídico para a questão da terra (CAVALCANTE, 2005). Seu 

projeto afetaria diretamente os sesmeiros e os grandes posseiros, pois os obrigava a cultivar 

suas terras. Afirmava que as terras de sesmarias não cultivadas deveriam retomar ao 

patrimônio da nacional, mas deixando ainda ao sesmeiro, meia légua quadrada e a 

reafirmação de cultivo.  

José Bonifácio (...) recomendou que as posses sem título legal mas que 

tivessem algum estabelecimento ou sítio fossem limitadas a 650 jeiras, 

equivalentes a 130 hectares; quanto às sesmarias legítimas, propôs que 

aquelas sem aproveitamento perdessem para a Coroa a parte superior a 1300 

jeiras, sobre as quais incidiria a obrigação de serem aproveitadas, no prazo 

máximo de seis anos, mediante a formação de roças e sítios (NOZOE, 2006, 

p. 15). 

 

Em 1827, D. Pedro I reafirma a proibição das sesmarias que, mesmo com sua 

interdição vinham sendo concedidas nas províncias (SMITH, 1990, p. 300). Em 1829 o padre 

Diogo Feijó lança seu projeto sobre a terra que visava democratizar o acesso à terra evitando a 

concentração fundiária e o direito à propriedade (CAVALCANTE, 2005). Também pretendia 

legitimar as posses dos sesmeiros desde que a aquisição tenha ocorrido por mais de dez anos e 

que não apresentasse problemas referentes à sua demarcação. No projeto de Feijó, o 

parcelamento das terras devia basear-se na unidade familiar (CAVALCANTE, 2005, p. 3). 

Em 1835 após a eleição de Feijó para regente, a questão da terra deixa de ser 

prioridade resultado das agitações sociais do período, como a revolta dos Cabanos (Pará), dos 

Balaios (Maranhão) e agitações da Praieira (Pernambuco). Em 1838, a Câmara buscou 

levantar as terras devolutas por meio de uma comissão indicada por ela. Em julho de 1842, o 

Governo Imperial solicitou à Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado que 

formulasse modificações e critérios para a obtenção de terras no Brasil (CAVALCANTE, 

2005, p. 3). 

A ausência de uma legislação que normalizasse o acesso à terra durante o 

tempo que decorreu da Independência até 1850 e a continuidade do padrão 

de exploração colonial (agricultura predatória e trabalho escravo) resultaram 
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no florescimento, sem qualquer controle, do apossamento e multiplicaram-se 

os latifúndios improdutivos (SILVA, 1997, p. 16-17). 

 

Este posseiro se apresentava como um pequeno lavrador que ameaçava o latifúndio do 

sesmeiro, e com o passar dos anos, posseiro e sesmeiro inverteram seus papéis 

(CAVALCANTE, 2005). O posseiro além de residir nas terras, precisava de fato cultivá-la, 

produção esta que dependia do tamanho de suas terras (NOZOE, 2006). Para Martins (1990), 

os posseiros 

Eram os marginalizados da ordem escravista que, quando alcançados pelas 

fazendas e sesmarias dos brancos, transformavam-se em agregados para 

manter a sua posse enquanto conviesse ao fazendeiro, ou então iam para 

frente, abrir uma posse nova. A posse no regime de sesmarias tinha um 

cunho subversivo (MARTINS, 1980, p. 70-71). 

 

Segundo Lima (1991), “a humilde posse com cultura efetiva (...) se impregnou do 

espírito latifundiário (...). Depois de 1822 as posses passam a abranger fazendas inteiras e 

léguas a fio” (LIMA, 1991, p. 58). As posses em áreas de sesmarias aumentaram “de forma 

incontrolável e os posseiros acumularam grandes extensões de terra cujos limites eram 

vagamente definidos por acidentes geográficos naturais: um rio, uma queda d’água, uma 

encosta” (COSTA, 1998, p. 176). 

Com o avanço das posses no decorrer dos anos, ela se tornou “costume jurídico, ou 

seja, por estar totalmente desprovido de legislação, ocorreu a chamada normatização 

automática, mediante o costume na sociedade, gerando uma situação de fato sem proteção 

jurídica” (AZEVEDO, FONSECA, 2016, p. 84). Para Silva (1997), a posse era “mais 

adaptada à agricultura móvel, predatória e rudimentar praticada, tornando-se o meio principal 

de apropriação territorial” (SILVA, 1997, p. 16). 

 

2.3 Contexto Brasileiro e a Lei de Terras 

 

O século XIX é marcado pelas transformações da sociedade capitalista que deixava de 

ser uma economia comercial tornando-se uma economia industrial. Essas transformações 

impactaram a questão da terra em vários países, nos quais passa a ser incorporada ao mercado 

deixando de lado seu aspecto social atribuído ao período colonial (COSTA, 1998). A política 

de terras e a mão de obra estão relacionadas e dependentes do desenvolvimento econômico 

(COSTA, 1998). Nos lugares onde a terra tinha sido explorada apenas parcialmente, a 

expansão do mercado provocou a intensificação do uso da terra e do trabalho, resultando 
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frequentemente na expulsão de arrendatários e meeiros ou na expropriação das pequenas 

propriedades e das terras comunitárias (COSTA, 1998, p. 169-170). 

 

Em 1850 se publica a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queirós, que proibia 

o tráfico de escravos no país. A lei não causou impacto imediato na 

disponibilidade da mão-de-obra cativa, pois entre 1840 e 1850 entraram no 

país cerca 500.000 escravos, e as culturas tradicionais (cana-de-açúcar, 

algodão e tabaco) da região norte do país viviam seu momento de 

decadência, ocasionando a liberação de seus cativos para o centro-sul do 

país, onde a economia efervescia, gerando um tráfico interprovincial. O fim 

do tráfico permitiu a existência de investimentos em outras atividades 

econômicas (bancos, ferrovias, etc.), contribuindo para a adaptação da 

sociedade brasileira às exigências capitalismo. Portanto era necessário que o 

escravo deixasse de ser uma mercadoria rentável e que a terra assumisse esse 

papel o mais breve possível (CAVALCANTE, 2005, p. 4). 

 

A discussão sobre a Lei de Terras neste estudo se faz necessária, pois ela dá o status 

legal de cidade, considerando que a suposta fundadora registrou suas terras cumprindo a 

referida lei. O projeto da Lei de Terras aprovado pelo Senado em 1850 sofreu inúmeras 

alterações do projeto aprovado pela Câmara, mas preservava a essência do projeto “dois 

problemas (imigração e regulamentação da propriedade da terra) num mesmo projeto e no 

papel primordial que o governo deveria desempenhar na importação de trabalhadores livres” 

(SILVA, 1996, p. 153). Para Smith (1990), as terras fechadas, “dificilmente atrairiam 

imigrantes europeus”(SMITH, 1990, p. 305).Nas discussões do projeto, foram questionadas 

as situações irregulares que se encontravam sesmarias e posses (SILVA, 1996).  

A solução para o problema da terra vinha sendo protelada em razão da 

complexidade dos interesses em jogo, que opunham (...) em certos aspectos, 

o controle do processo de ocupação territorial por parte do Estado aos 

interesses dos proprietários de terras. Para o senhoriato rural, não se 

colocava com premência a questão da regularização da propriedade da terra 

enquanto o antigo sistema produtivo colonial – baseado no trabalho escravo 

e na apropriação livre de terras – pudesse manter-se (SILVA, 1996, p. 127). 

 

A iniciativa de propor a Lei de Terras surge na década de 1840, antes da “dissolução 

da Câmara de maioria liberal, em 27 de julho de 1842” (SMITH, 1990, p. 301), em que os 

debates em torno da Lei centralizavam sobre a questão da legitimação da propriedade, a 

revalidação das sesmarias, a legitimação as posses e o controle das terras livres “sobretudo 

pelos latifúndios, e, certamente em menor escala, também por pequenos posseiros” (JONES, 

2003, p.89). Entre 1843 a 1850, o cenário político brasileiro se mostra agitado sendo resolvido 

entre acomodações e conciliações (SMITH, 1990).   
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A 8.“ legislatura será de maioria conservadora e estará empenhada em 

aprovar, sem entraves expressivos, a lei extinguindo o tráfico de escravos 

(4.9.1850), a Lei de Terras (18.9.1850) e a lei que reorganiza a Guarda 

Nacional do Império(19.9.1850), com poderes para garantir o controle social 

como decorrência das medidas tomadas, que poderiam ensejar revolta se 

descontentamento generalizado no país (SMITH, 1990, p. 319).  

 

A delimitação dos prazos das regularizações era importante, como apontava Souza 

Franco4, a questão a ser resolvida era identificar as terras devolutas a serem vendidas para 

financiar a vinda dos colonos. As discussões em torno da legitimação das posses e sesmarias 

que se encontravam de forma irregular mostravam as dificuldades e conflitos de cunho 

regionalista sobre as formas de apropriação das terras. A pequena propriedade, só era vista 

como retórica pelos parlamentares (SMITH, 1990).  

A orientação do projeto (...) era a de que, uma vez consideradas as sesmarias 

confirmadas e demarcadas, medidas e tituladas as posses e sesmarias em 

comisso, as terras estatais apareceriam como áreas remanescentes, dentro do 

conceito de terras devolutas exposto pelo projeto (SMITH, 1990, p. 310). 

 

A ideia da venda das terras foi aceita sem muitas restrições por parte dos deputados, 

pois a lei não tocaria nas questões de apossamento do passado e que se deveria pensar no seu 

futuro (SMITH, 1990), “criando uma sociedade excludente, onde os nãos proprietários 

deveriam trabalhar para os proprietários” (SIMTH, 1990). Para Prado Junior (1979), o alto 

preço da terra, devido à sua concentração, impossibilita o acesso ao trabalhador rural. O 

campesinato e o latifúndio devem ser entendidos como de dentro do capitalismo e não de fora 

deste. (OLIVEIRA, 2007, p. 11). 

Souza Franco acreditava que a venda das terras seria a melhor solução visando 

conciliar os interesses de agricultores e colonos. Segundo ele, o elevado preço das terras (o 

preço não poderia desencorajar o colono) faria com que a mão de obra fosse reduzida 

beneficiando os agricultores (SMITH, 1990). Ainda segundo o deputado, era necessário 

conter “a dispersão das terras devolutas a serem vendidas” (SMITH, 1990, p. 310) e 

concentrá-las em áreas que apresentassem facilidade de escoamento da produção, com a 

Província do Pará pela via fluvial (SMITH, 1990).  

Para Rodrigues Torres (deputado carioca), o objetivo do projeto deveria ser a 

colonização, para depois se tornar uma medida fundiária regulatória, mas procurou 

demonstrar que tanto a revalidação das terras como a postura do Governo em vendê-las as 

valorizariam. Magalhães de Castro (deputado baiano) acreditava que se as terras fossem 

                                                           
4
Senador e presidente da Província do Pará 
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desvalorizadas o que lhe daria valor seriam o desenvolvimento da indústria e a aplicação de 

investimentos (SMITH, 1990). 

O projeto, segundo Rodrigues Torres, não iria tirar o direito do proprietário, mas 

buscava limitar a propriedade a sua área cultivada “acrescida do quádruplo, até meia légua 

quadrada” (SMITH, 19990, p. 312), mas propôs uma emenda que daria as posses mansas e 

pacíficas ocupadas com mais de vinte anos, o mesmo título que as sesmarias. Sendo assim, as 

posses deixariam de sofrer restrições ao seu tamanho (SMITH, 1990).   

No que se refere ao tamanho da terra a ser vendida, o lote mínimo seria de um quarto 

de légua5 (...). Souza Franco propõe uma redução para um oitavo ou dezesseis avos de légua. 

Rodrigues Torres rebate o deputado, alegando “que a agricultura em grande escala produzia 

proporcionalmente muito mais do que em pequena escala” (SMITH, 1990, p. 318). 

A terra tem seu papel ressignificado, deixando de ser uma recompensa pelos serviços 

prestados à Coroa, carregada de prestigio social, sendo agora adquirida apenas por aqueles 

que podem explorá-la lucrativamente (COSTA, 1998; SPOSITO, 2000). Jones (2003) aponta 

que “o processo de legitimação da propriedade privada territorial, que só assume a forma 

moderna de propriedade absoluta da terra (propriedade burguesa) a partir da promulgação da 

Lei 601 de 1850” (JONES, 2003, p. 14-15).A Lei de Terras é um marco histórico no processo 

de transição para o capitalismo no Brasil. (SIMTH, 2008, p. 324).  

Segundo Maricato (2008), com a Lei de Terras de 1850, o Estado esperava retomar as 

terras devolutas ou públicas. As terras devolutas são propriedades do Estado e o único modo 

para sua aquisição seria por meio de compra ou “excepcionalmente, de concessões” (JONES, 

2003, p. 79). Ao propor restrições às terras devolutas (acesso pela compra), o Império não 

estava preocupado com as pequenas posses, mas sim com “o avanço especulativo das grandes 

posses, posto que, apenas estas teriam como de fato tiveram, a possibilidade de inviabilizar a 

política de terras, de desenvolvimento e de colonização do Estado’ (JONES, 2003, p. 89).  

A proibição da aquisição das terras devolutas por meio da posse seria considerada uma 

prática ilegal, tornando “os “novos” posseiros em figuras ilegais, transgressores que agiam ao 

arrepio da lei” (SILVA, 1996, p. 168), mantendo essa posição até o final do Império, mas 

abrindo algumas concessões fruto das pressões de determinados segmentos da sociedade, 

como os juristas.  

(...) a compra da terra não constitui inversão de capital, que somente se 

realiza com a aquisição do aparelhamento necessário à produção 

(instrumentos de trabalho, maquinaria, gado) na instalação de benfeitorias 

                                                           
5
Uma légua equivale a 6 mil metros (DINIZ, 2005).  
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(construções, estradas e caminhos, cercas divisórias) e de culturas ou 

pastagens (preparação do solo, plantações etc). (PRADO JUNIOR, 1979, p. 

133). 

 

A Lei de Terras, no artigo 3, classificava terras devolutas do seguinte modo:  

Parágrafo 1: As que não se acharem aplicadas a algum uso publico nacional, 

provincial ou municipal. 

Parágrafo 2: As que não se acharem no domínio particular por qualquer 

titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do 

Governo Geral Provincial, não incursas em comisso por falta do 

cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. 

Parágrafo 3: As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras 

concessões do Governo, que, apesar de incultas em comisso, forem 

revalidadas por esta lei. 

Parágrafo 4: As que não se acharem ocupadas por posse, que apesar de não 

se fundarem em título legal, forem legitimadas por esta lei. 

(SILVA, 1996, p. 173). 

 

No que se refere às concessões e aquisições de terras existentes:  

Seriam revalidadas as sesmarias ou outras concessões do governo-geral ou 

provincial que se achassem cultivadas, ou com principio de cultura e morada 

habitual do respectivo sesmeiro (...) mesmo que nenhuma das outras 

condições estabelecidas originalmente tivesse sido comprida. Seriam 

legitimadas as posses mansas e pacificas, que se achassem cultivadas ou com 

principio de cultura e morada habitual do respectivo posseiro (....) Cada 

posse em terras de cultura ou em campos de criação compreenderia, alem do 

terreno aproveitado, outro tanto mais de terreno devoluto que houvesse 

contiguo, contanto que em nenhum caso a extensão total da posse excedesse 

a de uma sesmaria igual às ultimas concedidas na mesma comarca ou na 

mais próxima (SILVA, 1996, p. 154). 

 

Existindo a disputa pela terra entre sesmeiro e posseiro, o parecer favorável seria 

concedido aquém realmente cultivasse o solo. As pequenas posses cumpriam as 

determinações da Lei de Terras, segundo a qual se exigia, para sua legitimação, a morada 

habitual e o cultivo do solo (JONES, 2003). O conceito de princípio de cultura foi 

modificado, deixando de serem aceitos como tal, “simples roçados, derrubada de matos, 

queimadas, levantamentos de rancho e outros atos de semelhante natureza” (SILVA, 1996, p. 

154).  

Seria estipulado o prazo por parte do governo para a medição das posses e sesmarias, 

designando os medidores a prorrogar os prazos se julgassem necessário. Os proprietários que 

não cumprissem com a determinação perderiam os benefícios da lei, podendo apenas residir 

nas terras, impossibilitados de vendê-las, pois não teriam o título de posse(SILVA, 1996). 
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O governo seria responsável pela medição, divisão, descrição e conservação das terras 

devolutas tarefa atribuída a Repartição Geral de Terras Públicas, assim como a venda e 

fiscalização das terras devolutas. Estas medidas seriam realizadas após o prazo estipulado aos 

posseiros e sesmeiros para demarcar suas terras. Cabia ao governo também, organizar por 

freguesias o registro das terras com base nas informações prestadas pelos proprietários.  Os 

não cumpridores desta medida, seriam penalizados mediante o pagamento de multas (SILVA, 

1996). 

Outro ponto abordado pela Lei é a garantia da legitimação da posse, 

independentemente de seu tamanho e data de sua ocupação, concedendo ainda, uma parte de 

terras devolutas. A lei mantinha a posse do posseiro que havia caído em comisso desde que a 

cultivasse. Esta medida não o tornava plena proprietário da terra (SILVA, 1996). 

A legitimação da posse Lei de Terras (artigo5) é determinada como segue:  

“serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação 

primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se achem cultivadas ou com 

princípios de cultura e morada habitual do respectivo posseiro ou de quem o 

represente, guardadas as regras seguintes: 

 

“§1o Cada posse em terras de cultura ou campos de criação, compreenderá, 

além do terreno aproveitado ou do necessário para pastagem dos animais que 

tiver o posseiro, outro tanto mais de terreno devoluto que houver contíguo, 

contanto que em nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma 

sesmaria para cultura ou criação, igual às últimas concedidas na mesma 

comarca ou na mais vizinha; 

 

“§2o As posses em circunstância de serem legitimadas, que se acharem em 

sesmarias ou outras concessões do Governo, não incursas em comisso ou 

revalidadas por esta Lei, só darão direito à indenização pelas benfeitorias”. 

 

“Exceptua-se desta regra o caso de verificar-se a favor da posse qualquer das 

seguintes hipóteses: 1. o ter sido declarada boa por sentença passada em 

julgado entre os sesmeiros ou concessionários e os posseiros; 2. ter sido 

estabelecida antes da medição da sesmaria ou concessão e não perturbada 

por cinco anos; 3. ter sido estabelecida depois da dita medição, e não 

perturbada por dez anos. 

 

“§3o Dada a exceção do parágrafo antecedente, os posseiros gozarão do 

favor que lhes assegura o 1o competindo ao respectivo sesmeiro ou 

concessionário ficar com o terreno que sobrar da divisão feita entre os ditos 

posseiros, ou considerar-se também posseiro para entrar no rateio igual com 

eles.” 

 

Além da legitimação das terras, seja por posse sesmarias, e determinação das terras 

devolutas, a Lei de Terras buscava regulamentar duas situações:  
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A questão da legalização da propriedade privada, que significava reconhecer 

e transferir para o domínio privado, todas as terras economicamente 

destinadas à exploração agropecuária; e destacar as terras remanescentes, 

devolutas, que deveriam funcionar como um fundo de reserva de terras a 

servir de atração à imigração estrangeira livre, então importante, face ao 

aumento das pressões externas e internas, contra o trabalho escravo, na nova 

conjuntura econômica que se estruturava no país (JONES, 2003, p. 66). 

 

Em 1854, o Império publicou o decreto n 1318, de 30 de janeiro do referido ano 

regulamentando a Lei de Terras e criando mecanismos para seu funcionamento, dentre eles, o 

registro paroquial que será discutido no quarto capítulo. Os interesses que tentaram ser 

conciliados pela Lei de Terras, foram agravados com o referido decreto. Havendo terras 

devolutas, as províncias seriam divididas em distritos para medição contendo um inspetor-

geral tendo como função coordenar as medições e executar os mapas dos territórios (SILVA, 

1996).  

O artigo 17 estabelecia que as terras reputadas fossem as primeiras a serem 

demarcadas e o artigo 2, estabelecia que “as posses estabelecidas depois da publicação desse 

regulamento não deveriam ser respeitadas” (SILVA, 1996, p. 182). No que se referem às 

terras particulares, elas estavam subordinadas aos presidentes de cada província, cabendo a 

eles que as autoridades locais informassem as informações sobre as existências de sesmarias e 

posses passivas a validação. Com essas informações, o presidente nomearia um juiz 

comissário que seria responsável pelas medições, que se tornava peça principal deste 

processo, mas que só exerceria sua referida função após o requerimento dos proprietários 

(SILVA, 1996).  

Cabia também ao presidente de cada província estipular os prazos e até prorrogá-los 

para medição e demarcação das terras. O artigo 93 do referido decreto são os registros 

paróquias e tinha por objetivo do Governo Imperial obter uma relação das propriedades 

existentes no país para fins de hipoteca. Os registros não davam ao proprietário o direito sobre 

suas terras, conforme o artigo 94.   

Segundo o artigo 13 da lei de terras, o governo realizaria os registros por Freguesias. 

O artigo 91 obrigava a todos os possuidores (independente da forma de título) de terras no 

país a registrarem suas terras em tempo estabelecido, na província do Rio de Janeiro através 

do ministro de Estado dos Negócios e nas demais províncias através de seus respectivos 

presidentes (SILVA, 1996). Após a demarcação dos prazos: 

(...) os exemplares das declarações ficariam no arquivo da paróquia e os 

livros do registro seriam remetidos ao delegado do diretor-geral das Terras 

Públicas da respectiva província para que se organizasse o registro geral das 
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terras possuídas, e se enviaria uma cópia ao diretor-geral para a organização 

do registro geral das terras possuídas no Império (SILVA, 1996, p. 188-189). 

 

O registro paroquial não era prova que a propriedade era do declarante, “pois o que 

valia como prova de propriedade, não era o registro em si, mas o título de propriedade 

existente em separado” (LACERDA, 1960, p. 179). Para burlar os mecanismos da Lei de 

Terras, os posseiros registravam suas posses com data anteriores a da lei, tentando torná-las 

dentro do prazo estabelecidos para serem aceitas (SILVA, 1996). 

Com os registros paroquiais, mesmo contento informações imprecisas, é possível fazer 

uma compreensão do cadastro de terras, assim como ocorreu à ocupação do solo, formas de 

aquisição, proprietários, graus de escolaridade e confrontações (LINHARES; SILVA, 1981). 

A forma com que o texto da Lei de Terras foi redigido e como foi regulamentada, permitiu 

que ambiguidades surgissem resultando num vasto campo de informações.   

O registro paroquial não exigia do declarante a comprovação do domínio e sua 

respectiva forma de aquisição. Desse modo, o registro permitiu que os declarantes omitissem 

ou até mesmo apresentassem informações falsas. O artigo 102 afirmava que os vigários não 

poderiam recusar tais informações, registrando propriedades sem que ela fosse comprovada 

(GARCIA, 2011). Essa medida, de registrar terras sem comprovações de aquisição ou 

tamanha, amplia o caos fundiário existente desde o período colonial. 

O Regulamento de 1854, através do artigo 106, estipulava multas de 50 a 

200$ réis no caso de declarações falsas, mas o Alvará de 22 de novembro de 

1854 esclarecia que “não He da competência dos Vigários conhecer da 

falsidade das declarações, e menos impor multas”. Isso significa que os 

padre responsáveis pelo recebimento das declarações estavam obrigados, por 

lei, a recebê-las, mesmo que estas fossem incompletas, incorretas ou falsas. 

Por tudo isso, os Registros Paróquias podem apresentar muita omissão e 

imprecisão em suas informações (GARCIA, 2011, p. 67). 

 

A falta de comprovação, mesmo seguindo o rito legal do período, faz com que os 

Registros Paroquiais não possam ser usados para compreender o processo de estruturação 

fundiária de uma determinada região, mas faz com que se busque entender como 

determinadas populações lidaram com esse processo (GARCIA, 2011). Os registros 

paroquiais apresentavam diversas informações, impossibilitando sua uniformidade. Áreas 

onde se encontra a presença camponesa apresentam relações com a terra distintas com as 

áreas nas quais se identifica a presença do latifúndio escravista (CARRARA; LAGUARDIA, 

2013, p. 221). 

No relatório da Repartição das Terras Públicas de 1860, constam 19.320 terras em 66 

freguesias. Os registros apresentam uma série de interesses dentre ele “o próprio ato de 
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registrar a terra era imbuído de disposição e ação política efetiva do declarante em fazer ou 

não o registro” (FERREIRA, 2012, p. 53). Das posses registradas, apenas 26 foram 

legitimadas e 11 delas não foram “reformadas por ordem da presidência por causa de 

irregularidades cometidas no processo e os funcionários foram condenados a restituir os 

emolumentos que nele intervieram” (FERREIRA, 2012, p. 54). 

Um aspecto importante que deve ser lembrado é a cobrança da décima em prédios 

urbanos exceto os que se encontravam na capital. A décima urbana foi um imposto criado no 

período colonial e fiscalizado pelas juntas da décima criadas no Império. Em áreas que a 

décima estava presente, o registro paroquial não era necessário, pois que o Império estava 

ciente das referidas terras (OLIVEIRA; CUNHA FISCHER, 2017). 

Em 1857, o Império publicou um aviso, o qual estabelecia que o prazo não poderia ser 

prorrogado um ano, mas estes prazos foram “dilatados durante todo o período imperial e 

depois dele, enquanto durou a vigência da lei de 1850” (SILVA, 1996, p. 184). Com o 

desenfreado processo de apropriações ilegais de terras, o governo Imperial mudou sua política 

de aquisição de terras, passando a cedê-las em vez de vendê-las.  Após a extinção da 

Repartição Geral, ficou a cargo das províncias a manutenção dos registros de terras, mas o 

trabalho de demarcar terras estagnou. A ilegalidade chega a tal ponto que, em 1873, o Império 

expede um aviso que estabelece que os posseiros estavam permitidos a comprar as terras que 

ocuparam após 1854. As iniciativas do Império era levantar as terras devolutas restantes 

(SILVA, 1996). 

Outras duas tentativas para o controle das terras surgiram por parte do Império, a 

comissão de Registro Geral e Estatística das Terras Públicas e Possuídas de 1874 que não 

obteve resultados e a Inspetoria de Terras e Colonização, de 1876 exercendo suas funções até 

o fim do Império composta pela antiga Comissão Geral das Terras e da Agência de 

Colonização (SILVA, 1996). 

O regulamento, de 1876, substituía o de 1854, tornando a demarcação mais simples, 

sendo que o governo, por meio dos inspetores gerais, pôde identificar onde estavam as terras 

devolutas passivas de colonização. O novo regulamento não conseguiu modificar os artigos 

mais importantes. O objetivo da lei era fazer com que o governo localizasse as terras 

devolutas, mas o governo não o conseguiu. Primeiro, na época referida, não era possível 

produzir um mapa das terras devolutas; segundo, a invasão sobre tais terras continuava e a 

única medida tomada pelo Império era cobrar indenização das terras ocupadas após 1854 

(SILVA, 1996). 
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2.4 A terra como mercadoria 

 

Como mencionado anteriormente, a propriedade da terra se transforma em mercadoria 

com a publicação da Lei de Terras em 1850. A propriedade privada no Brasil mostra o 

processo contraditório do desenvolvimento capitalista de produção no país. Este 

desenvolvimento apresenta o avanço das relações capitalistas como o trabalho assalariado, 

mas também relações camponesas de produção (OLIVEIRA; FARIA, 2009). Ao se apropriar 

da terra, o capitalista busca o lucro de forma direta ou não. Para ele, a terra tem duas 

finalidades: explorar o trabalho de que nela produz, mas não a tem ou ser vendida para quem 

precisa dela para produzir. Deste modo, o capital investido na terra nem sempre significa 

cultivá-la, podendo o capitalista cobrar da sociedade pelo uso da sua terra, resultando na renda 

da terra ou fundiária (MARTINS, 1994, OLIVEIRA; FARIA, 2009). Para Martins (1980),  

A renda não existe apenas quando a terra é alugada; ela existe também 

quando a terra é vendida. Alugar ou vender significa cobrar uma renda para 

que a terra seja utilizada. (...) A terra é completamente diferente dos outros 

meios de produção (...) a propriedade capitalista da terra é uma 

irracionalidade porque a terra não é produto do trabalho e, por isso mesmo, 

não pode ser produto do capital. A terra é um bem natural (MARTINS, 

1980, p. 60-61). 

 

A terra não é uma mercadoria, no sentido restrito da palavra, mas se equivale a tal. 

Nesta linha, Martins (1986) afirma que a terra é “uma mercadoria que não circula; em seu 

lugar circula o seu representante, o título de propriedade. O que se compra e vende não é a 

própria coisa, mas o seu símbolo” (MARTINS, 1986, p. 32-33).  O alto custo das terras estava 

associado às capitalizações para a imigração e a pressão dos fazendeiros brasileiros. O valor 

obtido na venda das terras e os direitos de chancelaria seriam utilizados para a medição das 

terras e na importação dos colonos. Com a alta do preço, tinha-se como objetivo a utilização 

das terras como garantias financeiras (hipotecas) substituindo o escravo africano.  

A terra mais cara, portanto, era de dois réis por braça quadrada, o que 

equivale a dizer que um lote, como os que se queriam vender aos imigrantes, 

de 121 há (...) custaria no máximo 500$000 (quinhentos mil-réis), ou meio 

conto de réis. Esse preço, segundo Varnhagen, era muito mais caro do que o 

que se cobrava pelas terras particulares. Significava que um terreno de 1 

légua quadrada custaria 18 contos, o que era muito mais alto que os preço 

efetivamente praticados nas transações particulares. A terra mais barata 

custaria ao imigrante 125$000 (cento e vinte e cinco mil-réis). Isso significa, 

afirma Tavares Bastos, que meia légua quadrada, numa comarca do interior, 

comprada ao Estado, custaria, pelo menos, 2:250$000 (dois contos e 

duzentos e cinquenta mil-réis), o que era muito superior ao seu valor venal 

(SILVA, 1996, p. 160). 
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Um dos impasses para tal prática era o caos em que se encontravam os registros de 

propriedades (SILVA, 1996). A terra como garantia financeira é resultado da “experiência 

francesa do CreditFoncier” (SILVA, 1996, p. 165-166). Através deste modelo, cria-se o 

Banco Rural e Hipotecário, na década de 1850, e uma reforma no sistema hipotecário na 

década seguinte (SILVA, 1996). 

A lei hipotecária, de 1864, atualizou a legislação herdada no período colonial, mas 

manteve um dos aspectos que beneficiava o fazendeiro (SILVA, 1996, p. 165), que era a 

adjudicação forçada, segundo a qual o credor era “obrigado a receber as terras hipotecadas 

pelo fazendeiro, caso este não pudesse saldar seus compromissos” (SILVA, 1996, p. 165).  

Esse dispositivo era desfavorável ao credor, pois o comércio de terras não era ativo e a terra 

não apresenta um valor significativo (SILVA, 1996, p. 165).  

A elevação das terras do Estado não serviu como garantia para os empréstimos 

apresentando dois aspectos para esta questão: a emancipação do escravo e a economia que 

girava a sua volta como as garantias para empréstimo, e o fracasso de transformar a terra em 

garantia devido à “incapacidade do estado em regularizar a situação da propriedade 

territorial” (SILVA, 1996, p. 166-167).  Por meio de um decreto em 1868, o governo imperial 

buscou regulamentar a situação em que se encontravam as províncias, mas mantendo os altos 

preços impostos para suas terras (SILVA, 1996). 

Ao contrário do que se deu nas zonas pioneiras americanas, a Lei de Terras 

instituiu no Brasil o cativeiro da terra — aqui as terras não eram e não são 

livres, mas cativas. A Lei 601 estabeleceu em termos absolutos que a terra 

não seria obtida por outro meio que não fosse o da compra. [...] 

Concretamente, a implantação da legislação territorial representou uma 

vitória dos grandes fazendeiros, já que essa não era a única categoria social a 

preocupar-se com a questão fundiária. De outro lado, havia os que 

advogavam um regime de terras livres que desse lugar, no Brasil, ao 

aparecimento de uma classe média de camponeses livres que quebrasse a 

estrutura social escravista e descaracterizasse os fazendeiros como senhores 

de escravos e terras, para fazê-los fundamentalmente burgueses e 

empresários. A fórmula consagrada na lei tinha, porém, o seu sentido 

naquela circunstância histórica. No mesmo ano de 1850 cessava o tráfico 

negreiro da África para o Brasil. A escravidão e o trabalho escravo estavam 

comprometidos. A própria Lei de Terras já define critérios para o 

estabelecimento regular de correntes migratórias de trabalhadores 

estrangeiros livres que, com o correr do tempo, substituíssem os escravos. 

Se, porém, as terras do país fossem livres, o estabelecimento de correntes 

migratórias de homens igualmente livres levaria, necessariamente, a que 

esses homens se estabelecessem como colonos nos territórios ainda não 

ocupados pelas grandes fazendas. Ao mesmo tempo, as fazendas ficariam 

despovoadas, sem possibilidade de expansão e de reposição de mão de obra. 

Por isso, a classe dominante instituiu no Brasil o cativeiro da terra, como 
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forma de subjugar o trabalho dos homens livres que fossem atraídos para o 

país, como de fato o seriam às centenas de milhares até as primeiras décadas 

do nosso século [XX]. No processo de substituição do trabalho escravo, a 

nova forma de propriedade da terra desempenhou um papel fundamental 

como instrumento de preservação da ordem social e política baseada na 

economia colonial, na dependência externa e nos interesses dos grandes 

latifundiários. O homem que quisesse tornar-se proprietário de terra teria que 

comprá-la. Sendo imigrante pobre, como foi o caso da imensa maioria, teria 

que trabalhar previamente para o grande fazendeiro (MARTINS, 1980, p. 

73). 

 

Dois grandes problemas brasileiros persistem até os dias atuais: Primeiro, a questão da 

terra e como acessá-la. A terra, assim como a cidade, não é para todos. Ambas são frutos do 

capital segregador que afasta os mais pobres das ditas áreas nobres e centrais jogando-os em 

áreas periféricas, carentes de serviços públicos dos mais variados sentidos, como os exemplos 

do Minha Casa Minha Vida (SANTOS, 2000). A terra é usada para especulação do grande 

capital deixando em muitos casos, a terra ociosa, descumprindo a função social estabelecida 

pela Constituição de 1988, artigos 182º e 183º.  

Como resultado da política de ordenamento territorial colonial que cravou suas garras 

na terra e o capital especulativo, para os mais pobres restaram poucas opções sobre a terra, 

dentre elas, a ocupação (como os posseiros no período colonial/imperial). Para Maricato, essa 

questão é parte do nosso processo de urbanização e é “estrutural e institucionalizada pelo 

mercado imobiliário excludente e pela ausência de políticas sociais” (MARICATO, 1999, p. 

1).  

O segundo é resultado do primeiro que é a ilegalidade das terras, a grilagem e os 

crimes existentes. Até 2012, 50% das terras na Amazônia estavam em áreas de proteção. A 

outra metade divide-se em terras devolutas, terras ocupadas ou sem destinação, não se 

sabendo o quanto de terras está regularizado. O Pará lidera a lista de conflitos agrários e 39% 

das terras precisam de definição fundiária (BRITO; CARDOSO JUNIOR, 2015). 

Para a regularização é necessário coordenação e transparência das informações. 

Durante as décadas de 1960 e 1970, aconteceram ocupações de terras fruto de estímulos por 

produtores do mercado doméstico. Muitas terras nunca foram legalizadas e outras já estavam 

ocupadas por comunidades tradicionais (BRITO; CARDOSO JUNIOR, 2015). Esses 

elementos caracterizam o que Maricato (1997 define como o nó da terra
6
 urbana.  

 

 

                                                           
6
O termo nó da terra é de autoria de José de Souza Martins. O autor se refere à terra rural 
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3 BREVES DISCUSSÕES SOBRE O ESPAÇOURBANO E AS CIDADES 

 

Vários autores, ao longo dos anos, vêm se preocupando em analisar e discutir o 

espaço, como se dá o seu processo de estruturação e quais são os fatores responsáveis por esse 

processo. É provável que a noção de espaço tenha sido percebida pelos seres humanos antes 

da noção de tempo (CARDOSO, 1998, p. 7). Para Santos (1978), “o espaço por suas 

características e por seu funcionamento, pelo que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela 

seleção de localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis 

coletiva que reproduz as relações sociais”(SANTOS, 1978, p. 171). 

O espaço se estrutura em função do conjunto dos homens que nele se estabelecem, 

apresentando uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de 

transformação, sendo que a sociedade só pode ser entendida por ele (SANTOS, 1988). Bagú 

(1973) aponta que o espaço social é uma realidade relacional que ocupa um espaço que é 

possível medir e delimita, concretamente, a integração funcional da realidade social; e o 

espaço social, por sua vez, apoia-se num outro espaço mensurável, o espaço físico 

(CARDOSO, 1998, p. 11). 

Segundo Santos (1988), 

As estruturas do espaço são formadas de elementos homólogos e de 

elementos não homólogos. Entre as primeiras estão às estruturas 

demográficas, econômicas, financeiras, isto é, estruturas da mesma classe e 

que, de um ponto de vista analítico, podem-se considerar como estruturas 

simples. As estruturas não homólogas, isto é, formada de diferentes classes, 

interagem para formar estruturas complexas (SANTOS, 1988, p. 13).   

 

Através dos avanços tecnológicos dos últimos anos o espaço se torna "conhecido” e a 

utilização pelo capital se torna cada vez “mais possível e mais necessário como um pré-

requisito à instalação de atividades produtivas, tanto na cidade quanto no campo” (SANTOS, 

1988, p. 31). Todos os espaços são espaços de produção e de consumo (SANTOS, 1988). O 

uso seletivo do espaço, nas condições atuais resulta na circulação rápida do capital, pela 

necessidade de rápida transformação do produto em mercadoria ou capital-dinheiro 

(SANTOS, 1988).  

Para o capital, o espaço urbano representou uma base sobre a qual se recrutava, 

distribuía e estabelecia um uso mais racional da mão de obra e para os trabalhadores, 

apresentava uma maior instabilidade e exploração (TRINDADE JUNIOR, 2015). Castro 

(2008), ao analisar as ideias de Lefebvre, menciona que, nos dias atuais, as cidades 



 43 

representam “os processos de acumulação e de concentração de capital e a precarização 

crescente das relações de trabalho que aprofundam e atualizam as contradições entre capital e 

trabalho” (CASTRO, 2008, p. 16).  

A cidade, atualmente, nos fornece os resultados das desigualdades econômicas e 

sociais existentes (CASTRO, 2008). Para Castro (2008, p. 18), a função econômica de 

circulação e gestão da produção, a partir da cidade, é a chave para o entendimento da 

formação da rede urbana na Amazônia. 

 

O espaço sempre foi o locus da produção. A ideia de produção supõe a ideia 

de lugar. Sem produção não há espaço e vice-versa. Mas, o processo direto 

da produção é, mais que as outras instâncias produtivas (circulação, 

repartição, consumo), tributário de um pedaço determinado de território, 

adredemente organizado por uma fração da sociedade para o exercício de 

uma forma particular de produção (SANTOS, 1988, p. 45). 

 

Outro autor que apresenta um constante diálogo com as concepções de espaço, 

apresentado por Milton Santos, é Lefebvre. Mas no que se refere à ideia de produção e 

espaço, Lefebvre traz outras discussões.  Para Lefebvre, “o espaço intervém na própria 

produção: organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas e de 

energias, redes de repartição de produtos (...) a produção do espaço não seria “dominante” no 

modo de produção” (LEFEBVRE, 2000, p. 5-6). Lefebvre apresenta o espaço “feito território 

através dos processos por ele denominados de apropriação (começa pela apropriação da 

natureza) e dominação (característica da sociedade moderna capitalista)” (apud 

HAESBAERT, 2004, p.2). O espaço não pode mais ser concebido como passivo, vazio, ou 

então, como os “produtos”, não tendo outro sentido senão o de ser trocado, o de ser 

consumido, o de desaparecer (LEFEBVRE, 2000, p. 5). 

O espaço da representação é o espaço vivido, abrangendo o cotidiano da sociedade, 

simbolicamente, materialmente (TRINDADE JUNIOR, 2008). As cidades se inserem de 

maneiras diversas nas dinâmicas sociais (TRINDADE JUNIOR, 2008).  Analisando as ideias 

de Lefebvre, Trindade Junior (2013) aponta que a floresta é considerada como espaço 

socialmente produzido no qual se fazem presentes valores e saberes que a torna parte da vida 

urbana que a ela se vinculam (TRINDADE JUNIOR, 2013, p. 4). Quando pensamos nas 

cidades da Amazônia, observamos que elas “revelam diferenças que nos permitem entende-

las como um espaço socioeconômico e cultural complexo” (CASTRO, 2008, p. 26). 

Para Monte-Mor (2004), a cidade que era o centro político e mercantil que 

subordinava o campo, sofreu com o processo industrial em seu território uma profunda 
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transformação. Oliveira (2013) esclarece que “uma nova urbanização que se redefine a partir 

do momento em que a cidade passa a ser também a sede do aparelho produtivo, a sede da 

indústria propriamente dita” (OLIVEIRA, 2014, p. 51). 

A cidade é o “espaço do poder, da festa, das trocas e da concentração do excedente 

coletivo” (MONTE-MÓR, 2004, p. 3). A cidade é um ambiente social com forte influência do 

mercado em sua população. Nas pequenas cidades, “trata-se de um espaço social onde o 

modelo de equivalência, embora seja hegemônico material e simbolicamente nas trocas aí 

realizadas, não é exclusivo” (NUNES, 2008, p. 54-55).  

Para Arantes (2009), a cidade é “espaço de consumo coletivo e luta social em torno da 

reprodução da classe trabalhadora” (ARANTES, 2009, p. 103). Castro (2008) menciona que, 

nos dias atuais, as cidades representam “os processos de acumulação e de concentração de 

capital e a precarização crescente das relações de trabalho que aprofundam e atualizam as 

contradições entre capital e trabalho” (CASTRO, 2008, p. 16). A cidade, atualmente, nos 

fornece os resultados das desigualdades econômicas e sociais existentes.  

A cidade é a aglomeração de pessoas, mercadorias, transportes. É uma cadeia 

produtiva, lócus da produção e regulamentações. Ela é moldada pelo interesse do capital que 

utiliza o solo urbano para lucrar. A cidade aloja a propriedade privada e os meios de consumo, 

é a mercadoria, é o controle do mercado (VÉRAS, 2018).  

O Brasil é o país mais urbano da América Latina. 80% da população da América 

Latina vivem em cidades. Algumas destas cidades apresentam pouca ou nenhuma 

infraestrutura. A cidade é fragmentada pelas oligarquias que visam ao lucro. Uma forma de 

fragmentação são os condomínios fechados. O alto preço da terra afasta a população dos 

centros urbanos que residem em áreas distantes em infraestrutura e com grandes 

deslocamentos para o trabalho, como os conjuntos habitacionais que servem como funil para 

o excesso de capital financeiro (ANGOTTI; IRAZÁBAL, 2017).  

A constituição das cidades brasileiras aconteceu pelo padrão de ocupação litorânea, 

resultado da exportação de produtos e da divisão social do trabalho. Nas cidades encontramos 

os mecanismos de ligação da produção e da exportação de mercadorias, que são resultados da 

economia colonial, no qual o Estado cria e reproduz mecanismos de caráter urbano. A divisão 

social do trabalho no período mercantilista aconteceu no campo brasileiro que nunca teve 

controle do Estado do país (OLIVEIRA, 2014).  
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3.1 O Espaço Urbano No Brasil 

 

O espaço urbano não é apenas a diferença do campo ou a concentração de serviços e 

pessoas, é um modo de vida, de pensar. A população mundial vivendo em cidades ultrapassou 

os 50% em 2008, sendo no Brasil 81% (SANTOS, 2009). O urbano se dá pela “dinâmica do 

desenvolvimento das forças produtivas, articulada com a produção e reprodução da população 

e com as questões políticas dentro de uma formação social” (CAMARGO; LAMPARELLI; 

GEORGE, 2007, p. 3).  

Desenvolvimento e a produção da população são resultados da divisão social do 

trabalho que por sua vez, acontece por meio das dinâmicas do mercado, como a concorrência 

e conflitos de grupos e classes distintas. A concentração dos meios de produção faz com que a 

população produtiva, também se concentre em áreas próximas ao local de trabalho 

(CAMARGO; LAMPARELLI; GEORGE, 2007). O urbano hoje é o espaço das classes 

médias, compreendendo como organização das atividades econômicas, criadora de uma 

estrutura de classes dominantes de um lado, e das classes populares sem voz de outro 

(OLIVEIRA, 2014). 

(...) o urbano hoje no Brasil são as classes médias, isto é, as cidades são por 

excelência (...) a expressão urbana dessa nova estrutura de classe, onde o 

peso das classes médias emerge com enorme força, com enorme gravitação, 

tendo em vista o tipo de organização que o capitalismo internacional criou 

ao projetar suas empresas dentro da sociedade brasileira (OLIVEIRA, 2014, 

p. 64). 

 

O Banco Mundial compreendia que o processo de urbanização no terceiro mundo seria 

diferente do processo que ocorreu nos países ocidentais. Esta urbanização aconteceria de 

forma inferior no que se refere aos padrões urbanos (ARANTES, 2009). O espaço urbano é 

produzido com os processos sociais e sua articulação é pautada pelas políticas públicas 

urbanas (CARMO, 2015).  Para o capital, o espaço urbano representou uma base em que se 

recrutava, distribuía e estabelecia um uso mais racional da mão de obra e para os 

trabalhadores, apresentava uma maior instabilidade e exploração (TRINDADE JUNIOR, 

2015).   

A industrialização redefine o urbano, pois ele abriga não só os aparelhos do Estado 

como do capital comercial (OLIVEIRA, 2014). Para Nunes (2008), o espaço urbano é onde 

acontecem as relações sociais individuais e coletivas. O capital encontrou no espaço urbano 

mecanismos para recrutar, distribuir e estabelecer meios para um melhor uso da mão e obra e 
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para os trabalhadores, significando uma maior exploração. O capital enxerga na dispersão e na 

metrópole desconcentrada meios para difundir sua expansão (TRINDADE JUNIOR, 2015). 

 
(...) o espaço urbano passa a ser produzido de acordo com as funções sociais 

que são estabelecidas. A articulação que gira em torno deste espaço, vincula-

se as políticas públicas urbanas, o planejamento seja ele na esfera regional 

ou local, e principalmente a especulação imobiliária, que torna o espaço cada 

vez mais valorizado de acordo com as funções propostas no espaço 

(CARMO, 2015, p. 37-38). 

 

O Estado se apresenta de forma sensível às lutas travadas pela sociedade civil e, desta 

forma, privilegia as classes dominantes. No Brasil, o Estado criou o urbano, mas não o 

utilizou para a administração, até o século XIX. Do ciclo cafeeiro até os dias atuais, esta 

relação foi alterada, pois o Estado agora intervém no urbano por meio das instituições 

municipais (CAMARGO; LAMPARELLI; GEORGE, 2007). Vai atuar, no primeiro 

momento, como mecanismo de rearticulação das atividades econômicas, tendo por objetivo 

“permitir, facilitar e "empurrar" o desenvolvimento do modo de produção capitalista, à custa 

de uma enorme exploração da força de trabalho, exploração essa regulada e permitida pelo 

próprio Estado” (CAMARGO; LAMPARELLI; GEORGE, 2007, p.21).  

Em um segundo momento, o Estado se abre para o capital internacional, facilita a 

concentração e a monopolização nacional. A atuação do Estado, de 1930 até os dias atuais 

tinha como objetivo aumentar a acumulação do capital para a produção (CAMARGO; 

LAMPARELLI; GEORGE, 2007). Os ciclos econômicos do país criaram e recriaram padrões 

de urbanização polarizados, com uma rede urbana pobre e uma rede de grandes e raras 

cidades que eram as sedes do controle burocrático e econômico (OLIVEIRA, 2014). Para 

Oliveira (2014), a estrutura urbana e a relação do Estado com o urbano deveriam se pautar no 

caráter “monocultor da produção e ao destino dessa produção, que era a exportação, dando 

lugar tanto a que as cidades tivessem um facies burocrático bastante saliente” (OLIVEIRA, 

2014, p. 52).  

O processo de urbanização no Brasil se intensificou durante a Segunda Guerra e na 

década de 1950, houve um crescimento das cidades médias e das capitais. Neste período, 

inicia-se uma nova fase “qualitativamente distinta na economia brasileira, onde tanto o caráter 

do Estado quanto o que é a relação entre o Estado e o urbano na economia e na sociedade 

brasileira constituem temas abertos para os quais não se tem ainda respostas muito 

consistentes” (OLIVEIRA, 2014, p.60). A população urbana cresceu acima de 5% ao ano, 

resultando em 56% o grau de urbanização, em 1970 (MONTE-MOR, 2004). 
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Nos anos 1950, o Estado se abre para o capital externo com o objetivo de sanar a falta 

de recursos nacionais e a questão tecnológica para desenvolver o país (CAMARGO; 

LAMPARELLI; GEORGE, 2007, p. 13). Com o capital externo, chega ao país uma nova 

divisão social do trabalho que “cria uma nova feição na estrutura social brasileira com o 

aparecimento das chamadas “classes médias”(CAMARGO; LAMPARELLI; GEORGE, 

2007, p. 18). O urbano-industrial resultado das ações capitalistas de produção do espaço 

periférico estendeu-se para as cidades pequenas e médias (MONTE-MOR, 2004). 

(...) quando a industrialização começa a ser o motor da expansão capitalista 

no Brasil, ela tem que ser simultaneamente urbana, e tem que ser 

fundamentalmente urbana porque não pode apoiar-se em nenhuma pretérita 

divisão social do trabalho no interior das unidades agrícolas. O nosso 

camponês, ou semicamponês (...) só em raros casos a unidade camponesa 

continha dentro de si uma divisão social do trabalho diversificada, o que fez 

com que, no momento em que se inicia a industrialização, as relações 

cidade-campo de novo se mantivessem estanques desse ponto de vista, 

caracterizando-se uma industrialização que forçou um processo de 

urbanização numa escala realmente sem precedentes (OLIVEIRA, 2014, p. 

55). 

 

Um dos espaços que foram anexados ao espaço nacional, após esse processo, foi a 

Região Amazônica, que vivenciou, após a década de 1970, intensas taxas de urbanização. 
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4 A REGIÃO AMAZÔNICA: CONTEXTUALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

 

4.1 A Amazônia Colonial 

 

A história da Amazônia revela que a expansão do sistema colonial não se fez apenas 

um modelo. O seu processo de ocupação “por múltiplos atores em disputa por quase dois 

séculos, aproxima-se mais de um modelo caribenho do que brasileiro” (BECKER, 2013, p. 

12). A ocupação da Região Amazônica, seja nas áreas rurais seja nas áreas urbanas, apresenta 

muita das características que marcaram o processo de ocupação e apropriação da terra no 

Brasil, desde o tempo das sesmarias (GOUVÊA; ÁVILA; RIBEIRO, 2009).  

O domínio português na Amazônia tem seu início na expansão do tratado de 

Tordesilhas, utilizando estratégias para controlar o território, geopoliticamente (BECKER, 

2005). O controle do território foi definido pela “(...) posse gradativa da terra (uti possidetis) e 

da criação de unidades administrativas diretamente vinculadas ao governo central” 

(BECKER, 2010, p. 135), mas é na passagem para o século XVII, quando os conflitos com os 

invasores aumentam que “efetivamente a conquista da Amazônia pela Ibéria e pelas 

Companhias de Comércio da França, Holanda e Inglaterra” (BECKER, 2013, p. 13).  

Como mencionado anteriormente, o objetivo das sesmarias paraenses tinha por 

objetivo a ocupação do território pelos portugueses e um ano após a tomada de São Luiz pelos 

franceses (1615), cria-se a cidade de Belém que simbolizou a “expansão e dominação 

portuguesa de todo o vale amazônico” (CHAMBOULEYRON, 2006, p. 2). Sob domínio 

espanhol, Portugal cria em 1620 o Estado do Maranhão tendo por finalidade a posses das 

terras “ao norte do continente o que se faria mais facilmente se a unidade, como de fato 

ocorreu, fosse diretamente subordinada a Lisboa” (VIDAL; MALCHER, 2009, p. 81). Em 

1621, é criado a Capitania do Maranhão e Grão-Pará tendo sua administração sediada em São 

Luiz (VIDAL; MALCHER, 2009).  

Neste mesmo ano, sob a Carta Régia, o Padre Antônio Vieira teve autorização “para 

levantar igrejas, estabelecer missões, descer índios ou deixá-los em suas aldeias, tudo segundo 

julgasse mais conveniente, requisitar dos governadores e demais autoridades quaisquer 

auxílio” (SIMONSEN, 1957, p. 121). Essas missões resultaram na fundação de sessenta e 

duas freguesias na Amazônia. De 1640 em diante, o domínio português na região aumenta 

cada vez mais através da ocupação militar, caça aos índios, a busca pelas drogas do sertão e as 

missões religiosas comandadas pelos jesuítas (CHAMBOULEYRON, 2006).   
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São Luiz solicita a divisão dos governos em 1721, “alegando até mesmo motivos 

eclesiásticos, pois a diocese de Belém havia sido fundada dois anos antes” (VIDAL; 

MALCHER, 2009, p. 87). Dom João V autoriza a criação de governos independentes e 

extingue o cargo de capitão-mor (VIDAL; MALCHER, 2009). São Luiz alegava que a união 

com Belém seria prejudicial para a produção da capitania, pois os navios que deixavam a 

cidade precisavam passar por Belém para completar a carga (VIDAL; MALCHER, 2009). A 

consolidação via demarcação e ocupação do território amazônico como território português 

acontece após o Tratado de Madri, em 1750 sob o comando do então Governador Geral 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado (COSTA, CINTRA, 2013, p. 2).  

A imposição portuguesa na região encontra em Belém ponto de apoio (BECKER, 

2013) e com a sua crescente importância econômica e política, cria-se o Estado do Grão Pará 

e Maranhão em 1751, tendo como sede Belém (TAVARES, 2010). A fundação das cidades e 

a produção do espaço urbano ocorrido na Amazônia requerem uma melhor compreensão do 

papel que os núcleos coloniais desempenharam (DIAS; SILVA, 2011, p. 3). Para Maricato 

(1999), não havia propriamente uma rede de cidades, mas sim grandes pólos das atividades 

burocráticas ligadas à administração colonial e também às atividades comerciais, financeiras, 

relativas à produção agroexportadora.  

Cidades portuárias, como Belém e Manaus, serviam como portos de exportação para o 

exterior. O local de produção eram os seringais, enquanto as cidades exerciam a função 

comercial, o que caracteriza o urbano na Amazônia como local de fluxos econômicos, função 

adquirida no período da borracha (CASTRO, 2008). A formação da rede urbana deste período 

colonial é pautada pela borracha, se tornando o primeiro padrão de ocupação da região, por 

meio dos povoamentos e formação de cidades em função dos fluxos econômicos (CASTRO, 

2008).  

No período da borracha, a maioria da população não estava nas poucas vilas 

existentes, mas embrenhada no interior da floresta. As vilas e as poucas cidades continuaram 

com as mesmas funções para as quais haviam sido criadas no século XVIII, quais sejam: 

representação do poder público para arrecadação de impostos, sede das missões religiosas, 

base para a circulação de produtos extrativos para exportação e internação de produtos 

alimentícios básicos que vinham de lugares externos a Região e eram internalizados a partir 

de Belém e Manaus (OLIVEIRA, 2014, p. 3). 

Após a chegada de Pombal, a metrópole busca cada vez mais retomar para si o 

controle da terra no país, tendo em visto a formação de um grande império de terras, 

incentivando a ocupação produtiva das terras (SILVA, 1996).  A Carta Régia de 1759 
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determinava o confisco das terras dos jesuítas que seriam incorporadas ao patrimônio do 

Estado.  Em 1777, “reforça o princípio de que ao sesmeiro cabia apenas a posse útil da terra, 

sujeita às condições de resolubilidade” (JONES, 2003, p.45).   

O marquês defendia a ampliação do poder real por meio de uma integração 

que se daria com a criação de vilas e cidades no interior e conseqüente 

aproveitamento das potencialidades dos territórios inexplorados, incluindo as 

populações indígenas, utilizadas como força de trabalho na agricultura e 

construção das vilas. Neste período, a Região Amazônica adquire maior 

importância econômica por conta da ligação fluvial Pará-Madeira-Guaporé 

entre Belém, a sede da capitania do Pará, e Vila Bela, em Mato Grosso 

(GOUVÊA; ÁVILA; RIBEIRO, 2009, p. 78-79). 

 

Com o período Pombalino, a rede urbana começa a se estruturar por meio de suas 

ações políticas (VALLA, 2015). Entre o período colonial e imperial, foram criadas 66% das 

cidades do Delta (VICENTINI, 2006).  

Figura 4: Fundação das vilas/cidades no Delta 

 
Fonte: Estado do Pará (1916) 

 

 

4.2 O Urbano e as Cidades na Amazônia 

 

A função econômica de circulação e gestão da produção, a partir da cidade, é a chave 

para o entendimento da formação da rede urbana na Amazônia (CASTRO, 2008, p. 18). Para 

compreensão das cidades amazônicas devemos colocar a floresta e a água como primeiro 

aspecto de análise (OLIVEIRA, 2014). Essas cidades são fundadas e dependentes em várias 
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atividades para a população, como o deslocamento de pessoas e mercadorias (LOMBA; 

NOBRE JÚNIOR, 2013). A região que é “floresta” começa a concentrar sua população em 

núcleos urbanos devido às estruturas oferecidos por este. (NUNES, 2008). 

A região “tem sido submetida a estímulos exógenos de crescimento econômico, o que 

conferiu características específicas tanto à sua economia, quanto à sua ocupação de seu 

território“ (NUNES, 2008, p. 49). De acordo com Tavares (2010) a economia fruto da 

exploração da borracha, não enriqueceu a região “pois o excedente do valor produzido 

localizava-se nas pontas do sistema” (TAVARES, 2010, p. 65), como Belém e Manaus. 

Castro (2008) menciona que, em sua formação, há “o avanço da organização do sistema 

extrativista, do transporte de mercadorias, do processo de catequese e da dominação de 

indígenas para o trabalho servil” (CASTRO, 2008, p. 17). 

Para Castro (2008), a região Amazônica foi movida por interesses políticos de fincar 

pontos avançados, com fortificações, em lugares estrategicamente relevantes, distantes, para 

demarcar a presença portuguesa nessa imensa região do Norte (CASTRO, 2008, p. 17), 

“garantindo a posse do território e praticamente definindo os limites fronteiriços ao Norte e a 

Oeste, existentes até hoje” (OLIVEIRA, 2014, p. 2).  

Após a Segunda Guerra Mundial, e com a inserção que o país apresentou no sistema 

capitalista, a urbanização brasileira se intensificou (BECKER, 1985; 1997). Com o governo 

Vargas, iniciaram-se por parte do governo brasileiro, ações de planejamento regional para a 

região.  Juscelino Kubitchek contribui para o desenvolvimento da Amazônia por meio da 

construção das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre possibilitando que a Região se 

conectasse com o centro do país (COSTA; ROSA, 2017).  

O processo de urbanização da Amazônia apresenta influência do Estado na década de 

1960. O Estado, além de financiador, era quem detinha o controle da terra e desta forma, 

apresentava condições para a instalação de grandes empreendimentos e do processo 

migratório na região. Estas ações tinham como objetivo ocupar as terras da Amazônia, mesmo 

sem a instalação desses empreendimentos, que controlava a mão de obra local (BECKER, 

1985).   

Na ditadura civil militar, alterações na malha urbana amazônica aconteceram, por 

meio dos programas governamentais de expansão da fronteira agrícola associadas às 

estruturas urbanas (CASTRO, 2008), visando atrair capital nacional e internacional 

(OLIVEIRA, 2014), sobretudo nos municípios de Belém e Macapá (NUNES, 2008).  

Atrelado a essas questões, “o Estado também construiu a infraestrutura básica necessária para 
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sua instalação como estradas, portos, ferrovias e rede de comunicação” (OLIVEIRA, 2014, p. 

3).  

(...) as políticas de desenvolvimento tiveram ainda um peso enorme no meio 

rural, com a exploração de recursos naturais e a implantação nos limites da 

região de atividades agropecuárias também para atender o mercado interno e 

internacional (madeira, minerais, carne, soja, etc) (NUNES, 2008, p. 52). 

 

 

A economia “passou da exclusividade do extrativismo para a industrialização, com a 

exploração mineral e com a Zona Franca de Manaus, que foi um posto avançado geopolítico 

colocado pelo Estado na fronteira norte, em pleno ambiente extrativista tradicional” 

(BECKER, 2005, p. 73). Todo esse processo teve e tem influência na produção das cidades 

amazônicas que na atualidade podem ser definidas como o conjunto de lugares com vários 

caminhos para o mundo (OLIVEIRA, 2014, p. 4). Desde então, houve uma intensificação do 

processo de urbanização e mais de 80% da população da Amazônia Legal vive em cidades 

(MENDES; COSTA, 2014, p. 440). 

Desde 1980, e com o aumento populacional das cidades, a Amazônia é vista como 

urbana (MENDES; COSTA, 2014) com 70 % da população em áreas urbanas (BECKER, 

2005) e o crescimento urbano da Amazônia nos últimos anos aconteceu de forma intensiva 

(BECKER, 2013).  Para Becker (2005), “a urbanização não se mede só pelo crescimento e 

surgimento de novas cidades, mas também pela veiculação dos valores da urbanização para 

sociedade” (BECKER, 2005, p. 73).  

Entre os anos de 1991 a 2000, verificou-se um aumento no número de cidades e uma 

diminuição populacional na Região Amazônica (OLIVEIRA, 2006). Em relação aos 

municípios que fazem parte da Amazônica Legal, 27% de sua população urbana vivem em 

cidades com menos de 20 mil habitantes, totalizando 84% dessas cidades (COSTA; 

BRONDÍZIO, MONTOIA, 2009). Nas pequenas cidades, “pulsam modos de vida que 

diferem significativamente do padrão caracterizado como urbano e predominante em outras 

regiões do Brasil” (OLIVEIRA, 2006, p. 27). 

O urbano na Amazônia é visto como homogêneo, com elementos da vida rural e 

urbana (NUNES, 2008), mas este urbano “(...) na maioria das vezes não pode ser encontrado 

na Amazônia” (OLIVEIRA, 2014, p. 2). Becker (2013) afirma que os núcleos urbanos foram 

essenciais para a ocupação e para a utilização dos recursos regionais. Estes núcleos foram 

responsáveis pela mobilização e resistência da mão de obra migratória.  Os núcleos urbanos 

são formados por “mobilização, extração e concentração do produto excedente cuja feição 
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particular está vinculada ao seu papel no padrão geral de circulação do excedente” (BECKER, 

1985, p. 359). 

A Região Amazônica representa o maior cenário nacional no qual se 

processaram, e se processam, mudanças que são resultantes da forma como 

esse espaço foi apropriado pelo capital por meio das estratégias estabelecidas 

pelo Estado e traduzidas nas políticas de integração do território 

(MIRANDA, 1987, p. 108).  

 

Nesse conjunto regional, insere-se o Delta do rio Amazonas. O Delta (Figura 12),pelo 

censo de 2010, apresenta 16,5% da população total e 18% da população urbana. Seu território 

é formado por 160.662 km
2
, ocupando 3% da área total da Amazônia Legal (IBGE, 2019). 

Com o interesse português de conquistar o território brasileiro, uma rede urbana começa a ser 

criada, como na Amazônia, por ser considerada uma área estratégica, sendo necessário 

protegê-la (COSTA; ROSA, 2017).  

Com a intensificação do processo de urbanização, cidades emergiram como elemento 

principal do espaço regional. Cidades estas que possuem uma população menor que 20 mil 

pessoas, cuja formação ocorreu recentemente ou em períodos anteriores, como o colonial 

(COSTA; ROSA, 2017). O processo de urbanização no Delta (Figura 5) não se intensificou 

no mesmo período que o restante do país.  

Macapá e Belém, quatro das cinco cidades médias, e a maioria das pequenas 

cidades (80%), com população urbana menor que 50.000 habitantes, foram 

estabelecidas entre 1700 e 1900. Nesse sentido, a rede urbana do Delta foi 

construída e consolidada durante esse período (COSTA; ROSA, 2017, p. 

89). 
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Figura 5: Delta do Rio Amazonas 

 

Fonte: Costa; Rosa, 2017.  

 

Em 1970, 95% das cidades possuíam menos de 50 mil habitantes. A população da 

Amazônia (56%) e a população de várzea (67%) viviam em áreas urbanas em 1991, subindo 

esse número para 68% e 79% em 2000 e em 2010, 70% e 80% respectivamente em 2010, 

contendo uma população de 24.371.265 habitantes. O maior crescimento urbano ocorreu de 

1991 a 2000, resultado da migração rural-urbano, quando o Delta apresentou uma urbanização 

maior do que em relação à da Região Amazônica. As chamadas cidades pequenas, com uma 

população inferior a 50 mil habitantes, foram responsáveis por 30% do crescimento urbano no 

Delta entre 1984 a 2000 alcançando taxas de crescimento entre 34% a 2300% (COSTA; 

ROSA, 2017). 

As pequenas cidades da Amazônia “nasceram ou rapidamente se tornaram lugares 

centrais de pequenas hinterlândias agropastoris. Localizam-se por toda parte e suas 

hinterlândias são diferenciadas em termos demográficos, produtivos e de renda” (SOARES, 

2009, p. 118). Essas cidades não apresentam grande concentração populacional. Parte da 

população de baixa renda está presente nas pequenas cidades, apresentando uma 

vulnerabilidade social, resultado dos baixos índices sociais (GOMES, 2009), equivalente à 

falta de investimentos públicos e municipais quanto à implantação de políticas públicas, de 
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um lado, e, as condições de vida e as estratégias de sobrevivência da população pobre 

localizada em área rural e até mesmo em áreas urbanas das cidades, de outro (TAVARES, 

2010). Elas não apresentam quase nenhuma infraestrutura, suas economias são formadas pelos 

repasses de recursos e não apresentam atividades econômicas ditas como urbanas 

(OLIVEIRA, 2006).  

As “cidades na floresta” são cidades que tendem a se articular principalmente às 

demandas externas à região, e fazendo ecossistema florestal um elemento de pouca integração 

aos novos valores da vida urbana. As “cidades na floresta” dominam as políticas territoriais e 

urbanas na Amazônia (TRINDADE JUNIOR, 2013).  

As “cidades da floresta” apresentam características de pequenas cidades, associadas à 

circulação fluvial e com fortes elos em relação à dinâmica da natureza e à vida rural não 

moderna (TRINDADE JUNIOR, 2013, p. 6), apresentando grande importância na estrutura da 

rede urbana regional.  

As “cidades da floresta” oferecem possibilidades de reflexão sobre as formas de 

conceber e de “ordenar” os espaços urbanos na região de maneira menos formatada a padrões 

externos (TRINDADE JUNIOR, 2013, p. 20).As “cidades na floresta” e as “cidades da 

floresta” se apresentam como “tipos ideais” para se pensar a complexidade da vida urbana na 

região, onde não se pode entendê-las como sendo excludentes e duais (TRINADADE 

JUNIOR, 2013). 

 

A pequena cidade tem diversas origens, não apenas considerando-se o 

período de sua criação, mas também face às motivações, agentes sociais e ao 

padrão de localização que condensa necessidades e possibilidades de criação 

de núcleos de povoamento (CORREA NETO, 2015, p. 06).  
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5 A CIDADE DE AFUÁ: CARACTERIZAÇÃO GERAL E CONTEXTO HISTÓRICO 

 

5.1 Caracterização Geral da Cidade de Afuá 

 

O Município de Afuá está situado na Ilha do Marajó, estado do Pará, no canal norte da 

desembocadura do Rio Amazonas (Figura 6). Segundo dados do Censo de 2010, possui uma 

população de 35.042 mil habitantes e uma população urbana de 9478 habitantes. Para 2018, a 

estimativa de 38.863 habitantes. A densidade demográfica é de 4,18 habitantes/km² (IBGE, 

2019). Atualmente, o município de Afuá é constituído por 2 distritos: Afuá e Vila Baturité.  

A cidade é conhecida como a “Veneza Marajoara”, localizada sobre estivas (Figura 7), 

e o único meio de locomoção para a população é a bicicleta e o bicitáxi (Figura 8), serviço 

oferecido por alguns moradores para deslocamento no interior da cidade, além da utilização 

de barcos. Pela sua proximidade com Macapá (duas horas de barco), a relações regionais que 

se estabelecem são mais intensas com essa cidade, pois Belém se encontra a vinte e quatro de 

barco, dificultando o acesso a capital paraense. A Figura 9 torna possível a compreensão das 

distancias entre as cidades. 

O fluxo de mercadoria e pessoas é via barco, que atraca no trapiche municipal, 

abastecendo a cidade com mercadorias para o comércio local. O município também é ponto 

de parada para o município de Chaves devido a sua localização. A cidade se apresenta como 

uma cidade aconchegante e desperta curiosidade em seus visitantes devido aos aspectos 

mencionados acima.  É uma cidade limpa no que se refere ao serviço de coleta, pois não 

apresenta resíduos nas ruas. Os prédios públicos são todos identificados pela mesma cor, 

facilitando a vida dos moradores e dos turistas que precisam de algum serviço público local.  

Possui uma população religiosa com várias comunidades e igrejas evangélicas. Tem 

como grande evento anual o festival do Camarão, que reúne artísticas regionais e nacionais 

durante o mês de julho na Praça Albertino Barauna. Segundo alguns moradores, o evento 

chega a ter entre 40 a 60 mil pessoas que é bom para o comércio, mas dificulta o 

deslocamento e faltam serviços básicos como água.  Na praça em que é realizado o festival, se 

encontra o ponto de socialização da cidade, principalmente no período noturno (Figura 10), 

com comércio destinado a alimentação, música eletrônica e prática de esportes, considerando 

que a praça tem duas quadras para esportes.  
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Figura 6: Localização do município de Afuá 

 

Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2018) 
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Figura 7: Palafita 

 

 

Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2018) 

 

Figura 8: Bicitáxi 

 

Fonte: Laboratório de Estudos das Cidades (2018) 
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Figura 9: Distancia de Afuá e as Capitais 

 
Fonte: Simões, 2014 

 

Figura 10: Praça 

 

Fonte: Andrea Bandoni e Francisco Veloso, 2016. 

 

O inverno afuaense é de novembro a abril. Nesse período, de fevereiro a abril, ocorre a 

lançante, devido ao aumento da maré fazendo com que a cidade fique submersa pela água 

(Figura 11). 
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Figura 11: Rua Alagada 

 

Fonte: Jota Barbosa, 2017. 

 

 

5.2 O Contexto Histórico de Afuá: do seu Surgimento à Ocupação Do Território 

 

A história que vou contar  

Não sei se é do boto  

Que faz fuá  

Ou é a história da Terra do Fogo 

Desconhecida Arafuá 

(BIS)  

Só sei que Micaela doou essa terra  

A mãe do povão  

Ergueu uma capela a Imaculada Conceição 

 

(Música: Que Faz Fuá Simões 2015, p. 339-340) 

 
Entender o presente e projetar o futuro em muitas cidades brasileiras passa por 

compreender o passado, e as cidades da Amazônia não se distanciam desta questão. A cidade 

como fenômeno histórico não pode ser analisada como algo pronto e acabado, pois ela está 

em constante processo de mudanças, de transformação (DIAS, S., 2011, p. 2). A cidade de 
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Afuá foi fundada sob as margens do rio do mesmo nome (DIAS, M., 2011), possuindo uma 

forte ligação com o rio (CORRÊA NETO; MEDEIROS, 2015).  

A fundação de Afuá está relacionada ao contexto histórico da fundação de outras 

cidades ribeirinhas marajoaras que ao longo dos anos (DIAS, S., 2011), que tinham por 

objetivo a ocupação dos territórios como parte do “processo de ocupação da região como 

parte do projeto geopolítico português de assegurar o norte do território do País aos seus 

domínios e de seus recursos naturais” (DIAS, M., 2011, p. 1).A origem do nome da cidade é 

incerta. Para dona Hilda, a história do nome da cidade é a seguinte:  

 

Agora cidade de Afuá... Sabe como é que 

cumeçou essa cidade? O meu pai ele vendia 

muito mantimento, aí quando foi um dia era a 

casa do seu capitão Eugênio, coroner Guedes, 

essa gente mais antiga, né? E aí eles agarraram, 

né? Tavam ruçando lá embaixo né? Pra fazer esta 

cidade, né? De lá, dali daquela rua pra lá. E aí o 

meu pai tava lá vendendo mantimento. Aí ele 

subiu lá com o pessoal e os pessoal chamaram 

ele pra comprar mantimento, e ele fui, né? Aí 

chego lá estavam lá cunversando, batendo papu, 

né? Que ele gustava de cunversar muito... E aí, 

elespreguntarum: Como é que vai ser o nome 

desta cidade? Aí o buto passou e disse AFUÁ. 

[risos] Pois não fui mana? Afuá verdadeiro. [...] 

Foi o buto que assuprou, né? Que ele assopra, né? 

 
Fonte: (SIMÕES, 2014, p.100) 

 

Pela Lei provincial, nº. 811 de 1874, passou à categoria de freguesia. Em 1890, se 

tornou vila, por meio do decreto nº. 170, de 02 de agosto, e se constituiu município em 23 de 

agosto de 1890, pelo decreto nº. 171. A comarca de Afuá foi instalada em 18 de abril de 1891 

e a cidade em 14 de julho de 1896. A história sobre a formação de Afuá está enraizada em sua 

população, assim como a crença na existência e importância de sua fundadora, Micaela 

Arcangela Ferreira, que teria fundado a cidade por meio de doação de suas terras para a Igreja 

(figura 12). 
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Figura 12: Igreja Matriz de Afuá 

 

Fonte: Afuá (2917). 

 

O site IBGE Cidades, a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (FERREIRA, 1958) e 

o site da Câmara municipal de Afuá contam a sua história como segue:  

À edificação da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição deve à sede do 

município de Afuá a sua fundação e existência. Antes de 1845 estabeleceu-

se em terrenos do Rio Marajó, que então fazia parte do Distrito de Chaves, 

D. Micaela Archanja Ferreira, ocupando uma posse de terras que denominou 

Santo Antônio.Com a criação da Lei nº. 601 de 18 de Setembro de 1850, e 

em obediência ao regulamento baixado com o decreto nº. 1318, de 30 de 

Janeiro de 1854. D. Micaela Ferreira deu a registro, na freguesia de Chaves, 

o seu sítio Santo Antônio, que media aproximadamente uma extensão de 

meia légua, ficando compreendida dentro dele a zona em que hoje assenta a 

sede do município (AFUÁ, 2017). 

 

O registro de Micaela (figura13) consta no livro de Chaves, de 1854-1857, livro 5, 

número do registro 6 , registro este não assinado por ela por não ser alfabetizada (conforme 



 63 

consta o documento de escritura de 1891, páginas 27-29) disponível no ITERPA, Belém, 

assim como todos os registros paroquiais do estado do Pará.  

Figura 13: Registro Paroquial de Micaela Arcangela Ferreira: (a) documento original; (b) transcrição 

realizada pelo autor 

 
(a) 

 
(b) 

 

Fonte: Vidal, Malcher, 2009. 

 

 

Segundo o site da Câmara:  
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Em 1869, em torno da casa daquela posseira já existiam muitas 

barracas, pelo fato de ser o local apropriado para um porto de paragem 

cômodos, para quem saía ou entrava para o grande Estuário 

Amazônico. Naquele ano, Mariano Cândido de Almeida pôs em campo toda 

a sua atividade, conseguindo organizar uma espécie de comissão com os 

principais moradores do local, a fim de levar a feito a construção projetada, 

não mais de uma capela, mas de uma igreja, sob a invocação de Nossa 

Senhora da Conceição de Afuá. Escolhido o local, preparados os primeiros 

materiais, tiveram início os trabalhos de construção da igreja em 1870, 

havendo estado ficado concluída no ano seguinte. Não faltou D. Micaela 

Ferreira à sua promessa, pois que, já em 1870, segundo declaração 

escrita de seus filhos legítimos FIRMINO DAS MERCÊS COELHO E 

GERALDO ANTÔNIO COELHO, datada de 1º de Junho de 1899, 

testemunhado pelo major Antônio Maciel Fonseca e Capitão Antônio 

Gomes de Sousa, confirmando-a, doou para patrimônio de Nossa 

Senhora da Conceição o terreno que começa no Igarapé Divisa, no Rio 

Marajó, desce pelo Rio Afuá e vai até o Igarapé Jaranduba no Rio 

Cajuúna - grifo nosso (AFUÁ, 2017). 

 

O trecho em destaque, citado do site da Câmara Municipal, merece uma atenção 

maior, pois demonstra que a fundação de Afuá não ocorreu por meio de doação direta de 

Micaela e que em torno de seu nome, foi criado a ideia de “um mito fundador”. Apesar dessa 

discussão não ser o cerne dessa dissertação, faz-se necessário alguns esclarecimentos sobre o 

processo de fundação, pois entende-se que o cerne da explicação sobre o processo de 

fragmentação da terra relaciona-se a esse princípio. O mito fundador é um conceito vinculado 

à ideia de 

(...) consagrar a presença de uma comunidade em um território, enraizando 

essa presença, esse presente a uma Gênese, a criação do mundo, através da 

filiação legítima. O mito fundador tranquiliza obscuramente a comunidade 

sobre a continuidade sem falhas dessa filiação e a partir daí autoriza essa 

comunidade a considerar como absolutamente sua essa terra tornada 

território (GLISSANT, 2005, p. 74).  

 

Parte-se dessa ideia, a da existência do mito fundador, a partir de quatro constatações, 

que são explicadas e discutidas a seguir. 

A primeira estabelece-se no Jornal A Voz do Caixeiro Anno 1, Número 27, de 10 de 

Agosto de 1890. Em uma notícia sobre Afuá, além de não mencionar o nome de Micaela, 

como fundadora ou como participante do ato, aponta para outro fundador do município, 

Mariano Candido de Almeida. 
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Affuá 

 

Na costa setentrional da grande ilha de Marajó, na margem direita do rio 

Affuá, districto da villa de Chaves, demora esta bela e florecente freguesia. 

Foi Fundada em1870, por varios moradores d’aquelledistricto, 

nomeadamente o benemérito cidadão, jáfalecido, Marianno Candido 

d’Almeida, a cujos esforços se deve o rápido desenvolvimento do lugar.(...) 

Deve-se a prosperidade deste lugar, alem de muitos outros prestimosos 

cidadãos, já fallecidos, como João Anselmo P. de Cantuaria, João 

Damasceno Ferreira e Firmino Trindade, aos infatigaveis cidadãos Padre 

Odorico Mendes da Silva, Rosendo José das Neves Ferreira, Manel Pedro da 

Fonseca, Theodoro Severo Maciel e muitos outros, aos quaes não se lhe 

pode negar a co-operação e verdadeiro civismo em pról do progresso d'esta 

localidade. É breve a historia de creação d’esta freguesia, e por isso nào 

podemos deixar de mencinal-a. Em1869 a portaram á margem direita do rio 

Affuá (hoje freguesia) Marianno Candido d’Almeida com alguns 

companheiros, em viagem á ilha Jurupary, onde então residiam. (...) 

Tomados da vontade mais decidida, e desejosos de realizar seu pensamento, 

Marianno Candido d’Almeida e seus companheiros, (...) trataram de derrubar 

aqquelasmattas virgens, estabelecendo-se ali; no que foram acompanhados 

por grande numero de cidadãos que quizeramajudal-os em tão alto 

emprehendimento. Tal éra a força de vontade que os dominava, que em 

1871, já fundada a povoaçào, benzeu-se a primeira missa o revdpadre 

Bernardo Ivo de Nazareth, hoje falecido (AVOZ DO CAIXEIRO, 1890). 

 

Ressalta-se que o nome de Mariano Cândido é encontrado em outras descrições, mas 

como um personagem secundário no processo de criação da cidade. 

A segunda constatação se refere à menção da doação de terras que teria ocorrido em 

1870. Como menciona o site da Câmara. Após uma exaustiva busca em Afuá, no cartório 

Coelho, hoje Abrasão, e na Igreja do município, que aconteceu em três trabalhos de campo 

como mencionados na metodologia, não se encontrou o registro dessa doação (Figura 14).  

Como Micaela registrou suas terras em Chaves, buscou-se neste município encontrar 

tal documento de doação, mas sem êxito. Neste sentido, a busca do documento de doação 

também aconteceu na Prelazia do Marajó por ser o local onde se encontram os registros mais 

antigos de Afuá, assim como na Cúria Metropolitana de Belém, que guarda os documentos 

relacionados aos bens da Igreja, como as terras. Nesses dois locais, também não se encontrou 

tal documento. A Igreja local (Afuá), a Prelazia (Soure) e a Cúria (Belém) não possuem esse 

documento.  
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Figura 14: Área onde teria ocorrido a doação 

 
Fonte: Costa, Rosa e Lima, 2017. 

 

 

A terceira constatação vem do local, pois, para a população moradora, essa suposta 

doação teria ocorrido sem registros, justificando a carta de doação realizada por seus filhos, 

em 1899. Essa carta também não existe no cartório local e nas instâncias religiosas acima 

mencionadas. O terceiro argumento que reforça para essa pesquisa que tal doação não ocorreu 

é o documento de 1987 (figura 15), livro 2 A, número de matrícula 638, segundo o qual a 

Prefeitura Municipal de Afuá aforou as ditas terras para a Igreja. Se a Igreja era detentora 

dessas terras, por que a Prefeitura Municipal aforou essas terras?  
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Figura 15: Registro de Aforamento de 1987 

 

Fonte: Afuá (2017). 

 

O quarto argumento vem da Ata da Instalação da Intendência, de 1890, da Câmara 

Municipal de Afuá, que relata os principais fatos ocorridos na vila, até a instalação da cidade, 

em 1896. São mais de 300 páginas de atas das sessões da Intendência. Micaela não aparece 

entre os presentes na instalação da vila, seu nome não está presente nos endereçamentos do 

município, como o nome de Mariano Candido de Almeida (páginas 15-17 da ata), não existe 

nenhuma menção a sua morte, em 1893, assim como não há menção ao seu nome, em 1896, 

quando Afuá foi elevada à categoria de cidade.  

A pergunta que fica é como uma personalidade, que foi “fundadora” da cidade, não 

aparece em nenhum desses momentos? Micaela, ao que tudo indica, era apenas mais uma 

moradora do então criado município, sem papel de destaque. Ressalta-se que o nome de 

Micaela aparece em dois momentos, ambos relacionados aos cemitérios da Intendência, 

considerando um regramento estabelecido pelo Governo do Estado, segundo o qual os 

munícipes deveriam ser enterrados nos cemitérios administrados pelo município e não por 

particulares. Percebe-se que Micaela possuía um cemitério em suas terras e deveria ser 

notificada dessa impossibilidade. Em outro momento, relata-se que ela foi muito rude com o 

emissário da notícia. Entretanto, em uma outra sessão, mencionam que ela aceitou obedecer 

as regras. 
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Dentro desse contexto, cabe levantar alguns pontos. Quem é Micaela? Seus 

familiares? Sua origem e, sem dúvida, por que Micaela aparece como fundadora dessa 

pequena cidade paraense? A ideia de Micaela como fundadora da cidade de Afuá surge em 

1916, nos Annaes da Bibliotheca e Archivo Publico do Pará Tomo VI, justamente ano de 

morte de seus dois filhos mencionados neste trabalho. Antes disso, não há nenhuma menção 

na história sobre ela, como nos arquivos públicos ou no site da Hemeroteca Digital Brasileira 

da Biblioteca Nacional Digital, que possui informações sobre Afuá como o jornal o Caixeiro, 

apresentado neste trabalho. 

Alguns moradores afuaenses acreditam que Micaela seja oriunda do município de 

Muaná. Após contato com a paróquia de Muaná, foi informado que não existe nos registros 

nenhuma certidão de nascimento com esse nome. Certidão esta que não se encontra também 

em Afuá, Chaves ou Soure. Sendo assim, não se sabe o ano e local de nascimento. Micaela 

teve dois filhos, Geraldo (1831) e Firmino (1845) e sete netos.  

O primeiro documento que aparece seu nome é a certidão de nascimento de seu 

segundo filho, Firmino em 1845 (a certidão de Geraldo não foi encontrada). Apesar do nome 

de Domingos do Espírito Santo Coelho aparecer como pai de seus filhos, e a escritura de 1891 

acima mencionada consta que ela herdou a referida posse de seu falecido marido, não foi 

encontrada sua certidão de casamento em nenhum dos municípios que fizeram parte desta 

pesquisa. Micaela possuía duas posses de terras, o sítio Santo Antonio (figura 16), que foi 

vendido pelo seu filho Geraldo, em 1900, e hoje é a sede de duas empresas, EMAPA e 

ZAPAL (Figura 17)e outro à margem do Rio Marajó, vendida ainda quando estava viva em 

1991.  

Pelo único registro encontrado, a relação de Micaela e a municipalidade não eram 

harmoniosas, como mostra a ata de 30 de março de 1890, que se refere ao ofício enviado por 

ela com “termos pouco attenciozos para com a municipalidade” (Ata da Câmara Municipal de 

Afuá, 1890, p. 33). Tal ofício não foi encontrado, mas acredito ser uma resposta ao expediente 

realizado no dia 14 de março de 1891 que  

Foi indicado pelo vogal Severo Maciel que se officia-se a D. Michaella, 

que de hora em diante, não poderia mais consentir enterrar-se cadáver 

algum nesse cemitério a seu governo, sem os encarregados do defunto 

mostrassem a guia do escrivão de Paz (AFUÁ, 1891, p. 30).  
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Figura 16: Vista da propriedade de Micaela da cidade 

 

Fonte: Álbum do Estado do Pará (PARÁ, 1908). 

 

Figura 17: Empresas situadas no antigo Sítio Santo Antonio 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Este trecho apresentado se mostra um tanto curioso pelo fato de Micaela ter sido 

enterrada no cemitério dos Anjos, que se encontrava em suas terras e que estava proibido de 

realizar enterros pela municipalidade. Sua certidão de óbito (figura 18) está localizada no 

município de Soure, na Prelazia do Marajó. As informações obtidas na certidão se referem ao 

seu local de sepultamento e o nome de seu pai, Pabelto Ferreira. Quanto a sua idade, a 
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certidão apresenta 120 anos de idade. Tal informação não pode ser comprovada, pois não 

existe outro documento contendo sua idade (certidão de nascimento, batismo ou casamento).   

Figura 18: Certidão de óbito de Micaela Arcangela Ferreira: (a) documento original; (b) transcrição 

realizada pela Dra Valéria Zanetti, a nosso pedido 

 
(a) 

 

(b) 

Fonte: Prelazia do Marajó, livro de 1879-1893, página 53 

 

 

O Recenseamento de 1778, da Capitania do Pará disponível no Arquivo Público e 

Biblioteca do Pará, mostram as cabeças de fogos (chefes de cada família) e seus familiares, 

como filhos, inclusive os menores de idade. Seu pai, Pabelto Ferreira não aparece na lista. 

Esse fato não impediria que seu pai, ou mesmo Micaela, tenham nascidos em outra localidade, 

mas como mencionado acima, não existe outro documento que comprove sua idade. 

Como apresentado no documento, Micaela foi enterrada em suas terras, mas no 

cemitério municipal existe um túmulo em seu nome, onde as pessoas acreditam que seu corpo 

tenha sido sepultado. Segundo um morador local, Micaela foi o primeiro corpo a ser enterrado 

no cemitério municipal. Moradores (quando crianças) relataram terem visto Micaela no início 

do século XX (situação comprovadamente falsa, pois sua morte acontece no final do século 
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XIX) ou ainda, como verificado no trabalho de campo de 2017, a justificativa do não 

pagamento do IPTU por serem as terras pertencentes à Igreja. Como apresentado no início 

deste item, o trecho da música coloca Micaela como a “mãe” do município. 

Alguns autores como Pollak (1989) e Halbwachs (1990) se debruçaram sobre o estudo 

da memória ao longo dos anos. Halbwachs (1990) aponta que a memória constitui um 

conjunto de lembranças, compartilhada entre os membros de grupos e comunidades e 

constitui um nível interposto entre as lembranças individuais e a história nacional, vista pelo 

autor como um registro em que testemunhos estão ausentes. 

Segundo Pollak (1989), para o compartilhamento entre memórias, é necessário (...) 

“pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa 

ser reconstruída sobre uma base comum” (POLLAK, 1989, p. 4). O grupo projeta sua 

trajetória nos arranjos espaciais que constrói ao longo do tempo (HALBWACHS,1990). 

 
(...) quando os membros de um grupo estão dispersos e não encontram nada, 

em seu novo ambiente material, que lhes lembra a casa e os quartos que 

deixaram, se permanecerem unidos através do espaço, é porque pensam 

nesta casa e nestes quartos (HALBWACHS, 1990, p. 133). 
 

Observando seu túmulo (figura 19), podemos perceber que ele se encontra em um 

estado precário de conservação, contendo apenas seu nome. O túmulo parece mais simbólico 

do que real.  A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições 

que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas 

também as oposições irredutíveis (POLLAK, 1989, p. 9).  

As imagens simbólicas construídas e incorporadas à memória social “(...) foram 

constituídas em meios que resignificaram a tradição, sobretudo quando a intenção é veicular a 

tradição com valor de documento” (ROQUE; FRAGA, 2010, p. 191). Para Halbwachs, “tais 

imagens, que nos são impostas pelo nosso meio, modificam a impressão que possamos ter 

guardado de um fato antigo, de uma pessoa outrora conhecida” (HALBWACHS, 1990, p. 28). 
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Figura 19: Túmulo de Micaela Arcangela Ferreira 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Esta relação expressa acima nos remete ao que Hobsbawm (1990) chama de Invenção 

das Tradições. Entende-se como tradição inventada um conjunto de práticas, rituais ou 

simbólicas, que buscam expressar determinados valores por meio da repetição 

(HOBSBAWM, 1990). Ainda segundo Hobsbawm, “consideramos que a invenção de 

tradições é essencialmente um processo de formalização e ritualização, caracterizado por 

referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da repetição”(HOBSBAWM, 1990, 

p.12). Para Roque e Fraga (2010), “a tradição fundada na memória adquire o sentido de 

validação de atividades e datas comemorativas” (ROQUE; FRAGA, 2010, p. 183-184). 

 

(...) na medida em que há referência a um passado histórico, as tradições 

“inventadas” caracterizam-se por estabelecer com ele uma continuidade 

bastante artificial. (...), elas são reações a situações novas que ou assumem a 

forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio 

passado através da repetição quase que obrigatória. (HOBSBAWM, 1990, p. 

10). 

 

Como apontado por Hobsbawm, “o passado real ou forjado a que elas se referem 

impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição” (HOBSBAWM, 

1990, p. 10). 

 



 73 

Cabe ressaltar que o objetivo do trabalho não é abordar as questões acima 

mencionadas e sim o processo de ocupação e o seu respectivo parcelamento urbano. 

Entretanto, essas discussões se fazem necessárias devido à imagem que gira em torno de 

Micaela Arcangela Ferreira.  
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6 ESTRUTURAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DA CIDADE DE 

AFUÁ 

 

Como já mencionado neste trabalho, compreender a questão da terra no presente se 

torna cada vez mais importante e urgente, visto os problemas existentes em seu entrono, como 

a grilagem, os assassinatos e é claro, o valor da terra apresenta na sociedade capitalista. 

Principalmente, a terra urbana, onde verifica-se que as áreas mais nobres são destinadas aos 

que apresentam maiores condições financeiras, como apontado por Maricato (1997) e Angotti, 

Irazábal (2017).  

Deste modo, o processo de apropriação territorial deve ser sempre analisado, visto que 

o parcelamento acontece nesse cenário. As sesmarias é o parcelamento das Capitanias 

Hereditárias, as pequenas posses em áreas de sesmarias são o seu parcelamento. Com o 

avanço da verticalização, o capitalista lucra ainda mais com o parcelamento do solo, visto que 

essa pode “abrigar” um maior número de pessoas sob mesmo local.   

Para compreender como se deu o processo de parcelamento do solo urbano de Afuá, 

foram utilizados os dados disponíveis no cartório de registros do município entre os anos de 

1890 a 2001. Neste período, foram localizadas 371 propriedades urbanas registradas no 

cartório local, distribuídas em 41 endereçamentos. Alguns desses endereçamentos podem ser 

visualizados na figura 20. Nessa figura, estão especializados, de forma esquemática, todos os 

registros obtidos no Cartório de Registros de Afuá.  

Como se pode verificar, até 1900, foram registrados 9 imóveis, à época, localizados 

em apenas 3 ruas. Entre os anos de 1901 a 1910, foram localizadas 67 propriedades, 

distribuídas em 8 endereçamentos. A década anterior apresenta apenas três endereçamentos, 

indicando o início do crescimento municipal. Os novos endereçamentos são: Travessa 2 de 

Agosto, Rua Dr. Justo Chermont, Rua Tenente Coronel Chagas, Travessa Sanches de 

Oliveira, Praça Tenente Coronel Albertino Barauna e Travessa Mariano Candido de Almeida. 

A primeira informação “não consta” se refere a propriedades urbanas que não apresentam em 

seu registro informações exatas sobre sua localização.  
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Figura 20: Parcelamento do Solo Urbano 

 
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Estudo das Cidades (2019), a partir de dados do Cartório de Registro de Afuá
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Entre 1911 a 1920, existe uma queda do número de propriedades registradas, em 

relação à década anterior, totalizando 39. Em contrapartida, foram localizados 15 

endereçamentos, sendo 5 novos: Rua Barão do Rio Branco, Travessa Albertino Barauna, 

Praça Barbosa, Rua 15 de Novembro e Praça João Coelho.  

A década de 1920, até o oitavo ano da década seguinte (1930), não houve dados para 

realizar o levantamento dos endereçamentos e as respectivas propriedades por 

endereçamentos devido à péssimas condições de conservação apresentadas pelos livros, 

mencionado na metodologia deste trabalho.  

A década de 1940, também apresenta 15 endereçamentos, contendo 29 propriedades, 

sendo 7 novos: Avenida Micaela Ferreira, Rua Francisco Chagas, Travessa Quintino Barauna, 

Praça Prefeito Julio Lobato, Travessa Benjamin Constant, Travessa 27 de Dezembro, Rua 

Micaela Ferreira, Rua 27 de Dezembro, Rua Marechal Floriano Peixoto. Nesse momento, 

observa-se o surgimento de uma rua, com o nome de Micaela, tempos depois da criação da 

rua Mariano Cândido (entre 1900 e 1910). 

Entre 1951-1960, foram localizadas 17 propriedades, localizadas em 7 

endereçamentos, sendo 3 novos: Travessa Quintino Bocaiuna, Travessa 27 de Dezembro e 

Rua Micaela Ferreira. Entre 1961 a 1970, foram localizadas 38 propriedades em 11 

endereçamentos, sendo apenas a Praça Presidente Vargas como novo endereçamento. 

Entre 1971-1980, foram localizadas 34 propriedades em 9 endereçamentos, sendo um 

novo, a Avenida Generalissimo Teodoro.  

Entre os anos de 1981-1990 foram localizadas 87 propriedades em 23 endereçamentos, 

sendo 12 novos: Travessa Theodoro Ney, Rua Frei Faustino Lagarda, Travessa Resende, 

Avenida Firmino Coelho, Rua Coelho, Rua 7 de Setembro, Rua Mariano Candido de 

Almeida, Rua João Paulo 2, Avenida Floriano Peixoto, Rua 1 de Novembro, Travessa 10 de 

Novembro e Travessa Augusto dos Santos.  

Entre 1991-200 foram localizadas 35 propriedades em 17 endereçamentos, todos 

conhecidos. Entre os anos 2001-2010, foram localizadas apenas 9 propriedades, mas todas 

sem endereçamento. A evolução dos endereçamentos e consequentemente, a estruturação do 

espaço urbano afuaense pode ser observada no Gráfico 1. Neste mesmo gráfico podemos 

observar que as décadas de 1941-1950 e 1981-1990, apresentam um maior número de 

endereçamentos novos. 
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Gráfico 1: Evolução dos Imóveis urbanos 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Cabe lembrar que os anos que apresentam nenhum endereçamento, não apresentavam 

dados no cartório para sua compreensão (1920-1938).A partir de 1955, foram localizadas 84 

petições para novas construções (Tabela 1). Algumas dessas construções ocorreram em áreas 

existentes e outras não.  

Tabela 1: Petições para Construção 

 

DATA NOVO EXISTENTE 

1951-1960 0 3 

1961-1970 1 4 

1971-1980 2 13 

1981-1990 13 44 

1991-2000 0 4 

   

TOTAL 16 68 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Algumas dessas ruas podem ser observadas nas fotografias exibidas a seguir. 
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Figura 21: Travessa a Beira Mar 

 

Fonte: Álbum do Estado do Pará (PARÁ, 1908) 

 

Figura 22: Rua Dr Pires dos Reis 

 

Fonte: Álbum do Estado do Pará (PARÁ, 1908) 

 

Figura 23: Travessa 2 de Agosto 

 

Fonte: Álbum do Estado do Pará (PARÁ, 1908) 
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Figura 24: Rua Barão do Rio Branco 

 

Fonte: Câmara Municipal de Afuá, 2018. 

 

 

Figura 25: Rua Cipriano Santos 

 
Fonte: Repiquete no meio do Mundo 

 

 

Apesar da fundação de Afuá ter ocorrido por meio de posse, a forma de aquisição 

predominante no município é o contrato de compra e venda, com 48,7% do total dos registros 

(Gráfico 2). Em segundo lugar, surge a petição (23%). Muitos registros não apresentaram essa 

informação (22,2%). Apenas como objeto de comparação, a forma predominante de aquisição 

em Ponta de Pedras (outro pequeno município paraense), como apontado por Mendes e Costa 

(2014), é o aforamento. 

O aforamento é a transferência “do domínio útil e perpétuo de um imóvel por seu 

proprietário, sob o pagamento de um foro anual”, que se realizava ainda no período do 

Império e constava no Código Civil, de 1916 (MENDES; COSTA, 2014).Ou seja, em Ponta 

de Pedras, o principal instrumento de transferência havia sido criado no século XVI.  
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Gráfico 2: Formas de Aquisição em Afuá 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  

 

Entre a década de 1901-1910, um maior número de imóveis foi registrado pelo 

instrumento de compra e venda (94% dos imóveis). De 1981 a 1990, 64% dos imóveis foram 

adquiridos por petição e 20% por compra e venda.Na década de 1961 a 1970, 47% dos 

imóveis adquiridos por compra e venda. Em uma cidade criada a partir de uma posse, ressalta-

se que a compra-e-venda de imóveis predominou até 1920, e representou 62% de todas as 

transações de compra-e-venda, até o ano de 2001. As petições, como mencionado, surgem na 

década de 1950, sendo que 48% dos registros por meio de petição ocorrem na década 1980. 

Na tabela 2, observa-se o número de imóveis registrados, em algumas ruas da cidade 

de Afuá. 
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Tabela 2 – Número de imóveis registrados, em algumas ruas de Afuá 

 

De acordo com essa tabela, 46% dos imóveis foram criados nas ruas mais antigas da 

cidade, próximas às margens do Rio Afuá e à Matriz Nossa Senhora da Conceição. A figura 

26 permite compreender a localização dessas ruas e seu vínculo com a área central, mais 

densamente ocupada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruas Número de imóveis %

TRAVESSA SANCHES DE OLIVEIRA 18 4,9

AVENIDA GENERALISSIMO TEODORO 19 5,1

RUA DR. PIRES DOS REIS 22 5,9

TRAVESSA QUINTINO BOCAIUNA 22 5,9

RUA DR. CYPRIANO SANTOS 25 6,7

TRAVESSA MARIANO CANDIDO DE ALMEIDA 25 6,7

RUA BARÃO DO RIO BRANCO 39 10,5

NÃO CONSTA 54 14,6
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Figura 26: Arruamento existente em Afuá, até a década de 1990 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades, 2019. 

 

Assim, observa-se que o processo de fragmentação da cidade de Afuá, seguiu a 

orientação centro periferia, compreendendo que essa periferia se encontra há 2 km de 

distância do Centro. Na figura 27 observa-se dois momentos da cidade de Afuá, na década de 

1980 (Figura 27a) e na década de 2010 (Figura 27b). Observa-se o aumento na densidade de 

construções, em 30 anos, que ocorreu na área de ocupação mais antiga (área Central). Alguns 

elementos da paisagem foram pontuados, para facilitar a compreensão. No entorno da Igreja 

Matriz, ainda na década de 1980, havia uma densidade maior de construções, como demonstra 

a figura 20. A partir desse ponto, as construções ocupam os espaços no interior das grandes 

quadras. 
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Figura 27 – Fotografias aéreas oblíquas da cidade de Afuá em dois momentos: (a) década de 1980; (b) 

Década de 2010 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Acervo Pessoal do Laboratório de Estudo das Cidades e site da Câmara Municipal de Afuá 

(2018).  

Campo de Pouso 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão das cidades passa intrinsecamente por compreender o passado. Muitas 

das cidades brasileiras, como as da Região Norte (demonstradas neste trabalho), surgem no 

período colonial ou do Império, das mais variadas formas, seja para definir a possessão do 

território, no período de lutas ultramarina contra os espanhóis, seja por povoar uma região 

deserta. A cidade é uma construção histórica e socialmente produzida. Ela agrega e segrega, 

ao mesmo tempo. Agrega o espaço ao capital, como também pode agregar pessoas, em torno 

do acesso aos serviços, como também pode segregar as pessoas.  

Ela produz para quem pode consumir e deixa para quem não pode apenas a sensação 

de produzir algo. Sendo assim, ela se torna perversa, pois grande parte da população não 

apresenta meios para consumir. Essas pessoas não têm nem os seus direitos básicos 

assegurados. São obrigadas a viver longe dos grandes centros urbanos, percorrendo horas para 

chegar ao trabalho. Isso acontece por não ter as condições necessárias para estarem nos 

melhores locais, condomínios de alto padrão, grandes centros urbanos.  

A terra é a personificação do que é o capital nos dias atuais. Terras antes destinadas 

aos “homens dignos” e de “posses” no período colonial/imperial a quem pudesse compra lá a 

partir da segunda metade do século XIX por meio da Lei de Terras, que além de marcar o 

início do sistema capitalista no país, é uma lei segregadora, pois só podia ter acesso a terra 

quem a pudesse comprar. Ainda no sistema escravista, quem poderia comprar essas terras? As 

mesmas famílias que as obtiveram por meios das cartas de sesmarias. A Lei de Terras agrava 

a questão da terra.  

Compreender o processo de ocupação principalmente em um Estado que apresenta um 

índice elevado de grilagem, assassinatos e irregularidades é fundamental. O pequeno 

município paraense, Afuá encanta aos seus visitantes pela forma que a cidade se organiza, 

pela tranquilidade e pela alternativa de modal, a bicicleta. Seu povoamento começa no final 

da primeira metade do século XIX. 

Esse povoamento teria se iniciado após Micaela Arcangela Ferreira se estabelecer na 

cidade por volta de 1845. Essa mulher que representa a fundação da cidade teria doado suas 

terras para a Igreja. Como demonstrado neste trabalho e pelos elementos apresentados, a 

doação não aconteceu e a fundação desta cidade não ocorreu por suas mãos.  

Após a elevação a categoria de cidade, podemos observar através dos registros de 

imóveis as primeiras transações comerciais. Ao contrário do que se poderia supor, 

considerando que sua fundação ocorreu via posse, o que predomina nesta cidade são os 
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contratos de compra e venda. O parcelamento de seu solo urbano se dá por meio do 

adensamento de propriedades em endereçamentos já existentes e por novos endereçamentos 

que surgem ao longo dos anos.  

Esse estudo pode ser aprofundado, a partir de uma compreensão da lógica regional e 

também das relações que se estabeleceram entre o processo de ocupação do espaço urbano e 

do espaço rural. Portanto, nossa sugestão é novas pesquisa sejam conduzidas, na compreensão 

dessa complexidade relação, assim como para o entendimento das relações que ocorrem entre 

urbanização e fragmentação da terra urbana. 
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APÊNDICE A – ÁRVORE GENEALÓGICA DE GERALDO ANTÔNIO COELHO 
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