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Dentre as várias perspectivas historiográficas sobre o sistema das sesmarias e, principalmente, 

sobre o processo de transposição desse regime de terras para as conquistas do ultramar, há um debate 

sobre o seu papel como instrumento de construção e consolidação de uma estrutura fundiária de 

grandes propriedades concentradoras de renda.
1
 Para alguns autores, a distribuição de terras é a matriz 

da consolidação de uma elite terratenente; assim, as concessões eram legitimadas pelo status social ou 

pelos serviços prestados.
2
 Disso deriva uma outra reflexão que diz respeito à natureza da sesmaria 

como mercê e, inclusive como aspecto da política de controle e centralização (nem sempre bem 

sucedida) da Coroa.
3
 

No caso da América portuguesa, alguns historiadores apontam a imprecisão dos marcos e 

limites e a prévia ocupação como obstáculos ao controle do tamanho das terras.
4
 Assim, a ocupação se 

torna um primeiro estágio da apropriação e a posse surge como pré-requisito do domínio pleno
5
; de 

fato, em muitos casos, a apropriação para o cultivo gera o direito à propriedade. Disso decorre o 

aparecimento de propriedades extensas e a concentração fundiária.
6
 Nesse sentido, a sesmaria constitui 

um incentivo à ocupação para depois se conseguir a legitimação dessa apropriação indevida.
7
 Aos 

mais pobres caberia apenas a posse nas margens das propriedades ou a migração para áreas distantes, 

de maneira que nas fronteiras predominaria a posse e nas zonas povoadas e ocupadas a sesmaria.
8
 Por 
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outro lado, há uma importante reflexão acerca dos processos de “assenhoreamento” de terras por parte 

dos grandes proprietários, que levou à conformação de inúmeros conflitos em torno do acesso à terra. 

Para essa grave situação teria justamente contribuído o sistema sesmarial conectado à política de 

distribuição de mercês e privilégios efetivada pela Coroa.
9
 

Esta apresentação quer apontar alguns caminhos nesse debate, revelando, a partir da 

experiência da Amazônia colonial, as dificuldades de estabelecer uma leitura generalizante para o 

conjunto das conquistas portuguesas na América a respeito do lugar das sesmarias na concentração de 

terras e na formação de uma elite fundiária. 

• 

De finais do século XVII a meados do século XVIII, o Estado do Maranhão, conquista 

administrativamente independente do Estado do Brasil, que congregava capitanias reais – Pará, 

Maranhão e Piauí – e algumas privadas, viu o número de sesmarias concedidas pelos governadores se 

multiplicar significativamente; é preciso ressaltar que nesse período, diferentemente do Estado do 

Brasil, apenas os governadores do Maranhão, de fato, concederam sesmarias nas capitanias reais e até 

nas privadas (há poucos casos registrados de concessão pelos donatários
10

). Para a primeira metade do 

século XVIII, período em que os dados são mais completos, pois ultrapassam as referências das 

confirmações nas chancelarias régias, contabilizamos pouco mais de 1650 sesmarias concedidas, 

praticamente metade das quais confirmadas. Esse número de concessões, durante o reinado de Dom 

João V, é sem dúvida considerável, mais ainda se lembrarmos que a população branca, adulta e 

masculina, que era a que em geral recebia esse tipo de concessões, devia ser um pouco mais de 3 mil 

indivíduos em todo o Estado, em meados da primeira metade do século XVIII, de acordo com o que 

relatava o procurador das Câmaras do Estado, Paulo da Silva Nunes. Entretanto, o território era 

imenso, uma “vastidão de terras” nas palavras do mesmo procurador; assim, se pensarmos na extensão 

do território do Estado, que abarcava as capitanias do Pará, Maranhão e Piauí, as concessões 

certamente se diluem nessa extensa costa e imenso sertão, onde a grande maioria das terras estava 

localizada.
11

 

                                                                                                                                                                      
Janeiro; 1720-1780”, in Anais do III Encontro Brasileiro de História Econômica, 1999. Disponível em: 

http://www.abphe.org.br/congresso1999/Textos/EDVAL.pdf 
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seus súbditos”. Márcia Maria Menendes MOTTA, Direito à terra no Brasil: a gestação do conflito, 1794-1824, 

São Paulo, Alameda, 2009, p. 131. 
10

 É o caso de Inácia do Espírito Santo de Oliveira do Prado, moradora na Ilha Grande de Joanes (Marajó), a 

quem se concedera légua e meia no rio Arari, “em nome do ilustríssimo senhor barão e donatário desta Ilha 

Grande de Joanes”. A concessão foi feita pelo capitão-mor André Fernandes Gavinho. Concedida em 

24/02/1750. “Requerimento de Inácia do Espírito Santo de Oliveira do Prado”. c.1750. AHU, Pará (Avulsos), 

caixa 33, doc. 3117. 
11

 O procurador das Câmaras do Estado escreve provavelmente na década de 1730: “Há mais de 118 anos que o 

Estado do Maranhão se acha nos domínios da real coroa de V.M., com mais de 430 léguas de terra pela costa do 

mar fronteira a leste, discorrendo do sul para o norte, desde a capitania do Ceará até o rio de Vicente Pinzón, 

junto ao Cabo do Norte, e de leste a oeste subindo o grande rio das Amazonas até a última aldeia portuguesa de 

http://www.abphe.org.br/congresso1999/Textos/EDVAL.pdf
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Assim, ao se discutir a questão das terras no Estado do Maranhão, é preciso considerar um 

aspecto importante em vista da sua relação com a constituição de grupos de poder ou com a 

consolidação social de trajetórias individuais ou familiares. De fato, dada a sua extensão, o Estado do 

Maranhão congregava inúmeras paisagens e, consequentemente, o uso da terra era significativamente 

distinto em cada área, muito embora todo o Estado fosse marcado por poderes territoriais bem 

definidos, já que havia uma única autoridade capaz de conferir essa mercê (de direito e na prática), que 

eram os governadores.
12

 

A documentação é farta quanto aos “mapas cognitivos” da natureza, para nos valermos da 

expressão de Donald Worster, por meio dos quais se percebia o ambiente e se dava sentido também ao 

uso do espaço e à construção das paisagens.
13

 O sentido da ocupação não se fazia, portanto, 

independentemente do espaço e ambiente no qual iam, pouco a pouco, se estabelecendo os 

portugueses.
14

 

De fato, as terras mais ao leste do Estado, na fronteira oriental da capitania do Maranhão e na 

capitania do Piauí, cujas características ecológicas permitiram o estabelecimento notadamente do gado 

vacum e cavalar, deram margem a um grupo de terratenentes não só com propriedades maiores, 

decorrentes da própria lida com o gado, mas também com maiores possibilidades de concentração 

fundiária, individual ou familiar, pelo próprio caráter de fronteira (interna) da região; ao mesmo 

tempo, pelo tipo de atividade que se estabeleceu nessas “campinas”, a conquista e guerra ao gentio se 

tornaram elementos centrais de consolidação e legitimação da posse nessa região.
15

 Certamente, a 

enorme distância desses moradores das principais cidades do Estado tinha conseqüências na forma 

como se inseriam politicamente naquela sociedade. 

                                                                                                                                                                      
índios, mais de mil léguas; em toda esta vastidão de terras, não há mais de 9 povoações, em que entram as duas 

cidades de São Luís do Maranhão e a de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, e 3 vilas de donatário, nem em 

todas estas povoações há 3 mil moradores brancos”. Arquivo Histórico Ultramarino [AHU], Maranhão 

(Avulsos), caixa 3, doc. 367. 
12

 Parto aqui da definição de Robert Sack, para quem a territorialidade pode ser caracterizada pela “tentativa de 

um indivíduo ou grupo de afetar, influenciar ou controlar fenômenos e relações, delimitando e afirmando o 

controle sobre uma determinada área geográfica”. Robert David SACK, Human territoriality: its theory and its 

meanings, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 19. 
13

 Donald WORSTER, “Transformations of the earth: toward an agroecological perspective in history”, in The 

Journal of American History, vol. 76, nº 4 (1990), p. 1091. 
14

 Ao analisar as transformações ambientais na Nova Inglaterra pré e pós-contato, Willam Cronon chamou a 

atenção para a necessidade de aprofundar a análise não somente das mudanças sociais derivadas da instalação 

dos europeus no Novo Mundo, mas igualmente de que maneira essas transformações ensejaram um 

reordenamento ecológico, que por sua vez influenciou a constituição das sociedades coloniais. Ver: William 

CRONON, Changes in the land: Indians, colonists and the ecology of New England, Nova York: Hill & Wang, 

2003. 
15

 Ver: Vanice Siqueira de MELO, “Paisagens, territórios e guerras na Amazônia colonial”, in Territórios & 

Fronteiras, vol. 3, nº 2 (2010), pp. 7-33. A bibliografia sobre a ocupação da leste da capitania do Maranhão e do 

Piauí é considerável. Ver, principalmente: José Martins Pereira D’ALENCASTRE, “Memoria chronologica, 

historica e corographica da Provincia do Piauhy”, in Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, 

tomo XX (1857), pp. 5-164; Francisco Augusto Pereira da COSTA, Cronologia histórica do Estado do Piauí 

[1909], Rio de Janeiro, Artenova, 1974; Odilon NUNES, Devassamento e conquista do Piauí. Domingos Jorge 

Velho e Domingos Afonso Sertao, o Mafrense, Teresina, COMEPI, 1972; Luiz R.B. MOTT, Piauí colonial: 

população, economia e sociedade, Teresina, Projeto Petrônio Portella, 1985; Maria do Socorro Coelho CABRAL, 

Caminhos do Gado: conquista e ocupação do Sul do Maranhão, São Luís, SIOGE, 1992. 
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Essa fronteira oriental, por outro lado, já que lindava com o Estado do Brasil, esteve sujeita a 

conflitos de poder que envolveram os governadores do Maranhão com outras autoridades – como as 

que opuseram o governador Alexandre de Sousa Freire e o capitão-mor do Ceará em torno da 

jurisdição do pé da serra de Ibiapaba.
16

 Ou com poderosas casas brasileiras, como os Garcia d’Ávila – 

aos quais o governador João da Maia da Gama procurou insistentemente “roubar” terreno, por meio da 

concessão de sesmarias.
17

 Numa carta escrita de Belém, em 1728, Maia da Gama deixava claro as 

dificuldades que havia na verificação das informações sobre as terras do Piauí, situação que melhorara 

com a chegada de um ouvidor e provedor à vila de Mocha, o qual podia melhor informar sobre as 

condições dos terrenos e dos seus solicitantes. Mais ainda, relatava que o provedor do Piauí lhe 

informara que “de cada sítio que se vai assenhoreando Garcia d’Ávila [no Piauí] impõe aos colonos 10 

mil réis de arrendamento”. Entretanto, argumentava o governador, vendo seu regimento e o do 

provedor, defendia que se dessem as sesmarias somente, sem foro ou pensão, declarando-se apenas 

que pagariam o gravame que o próprio rei determinasse.
18

 

Já a capitania do Pará congregava outro tipo de proprietários, e sobre eles quero me concentrar 

aqui. Embora relativamente distantes da cidade de Belém, grande parte dos sesmeiros, desde o século 

XVII, se dizia morador da cidade e ao mesmo tempo assistente em suas terras. Muitos eram inclusive 

cidadãos dela. Se tomarmos as sesmarias do Pará confirmadas durante o fim do reinado de Dom Pedro 

II, quando as concessões começam a se avolumar, veremos que a grande maioria dos requerentes 

(muitos dos quais já ocupavam suas terras) se declarava morador em Belém. Na capitania do Pará, das 

40 sesmarias confirmadas pelo rei entre 1694 e 1705, 15 foram concedidas a cidadãos e moradores de 

Belém, 20 a indivíduos que se diziam moradores da cidade e 5 para as quais não é possível identificar 

a moradia. De qualquer modo, isso não significava que as terras requeridas, e já ocupadas em sua 

grande maioria, fossem próximas à cidade. Ao contrário, estavam espalhadas na rede composta pelos 

rios que deságuam na baía do Guajará, em frente a Belém: Acará-Moju e Capim-Guamá, 

                                                      
16

 Em carta concedida a Domingos Ferreira Chaves, se explicava: o seu estabelecimento no “sítio no riacho 

chamado Piaçu, que verte as suas águas para a capitania do Piauí, e vem a fazer barra no rio Poti, e por esta 

causa é da jurisdição do governo deste Estado, as quais terras se acham devolutas, por não haver delas legítima 

carta de data e confirmação, sem embargo de se dizer que o capitão-mor do Ceará se intrometera a fazer 

concessão da dita terra por carta de data a Francisco Pereira Chaves, que além de não ter a dita jurisdição para o 

fazer, por não ser do seu distrito, a não confirmou o dito sesmeiro dentro nos três anos”. Concedida em 

22/07/1729. APEP, Sesmarias, livro 4, ff. 183v-184. 
17

 Era o caso de João Fernandes, estabelecido no sítio Corrente de Cima, que o provedor da Fazenda reconhecia 

ter povoado e descoberto, “sem embargo da violência e ameaças dos procuradores de Garcia d’Ávila para lhe 

fazer arrendamento”. Concedida em 17/06/1727. APEP, Sesmarias, livro 3, ff. 137v-138v. 
18

 “Carta de João da Maia da Gama para Dom João V”. Belém, 12 de setembro de 1728. AHU, Piauí (Avulsos), 

caixa 1, doc. 30. Na sesmaria dada a Antônio Gonçalves de Carvalho, por exemplo, se declarava a concessão, 

“com condição de pagar foro ou pensão que S.M., que Deus guarde, for servido impor-lhe na confirmação”. 

Concedida em 3/08/1728. APEP, Sesmarias, livro 3, ff. 155v-156. O conflito entre Maia da Gama e os Garcia 

d’Ávila era antigo, e remontava ao tempo em que aquele fora capitão-mor da Paraíba. Ver: Ângelo E. da Silva 

PESSOA, As ruínas da tradição: a Casa da Torre de Garcia d’Ávila – família e propriedade no nordeste 

colonial,  São Paulo, Tese de Doutorado (História), USP, 2003, pp. 119-22. 
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principalmente.
19

 As distâncias eram consideráveis, o que não impedia a residência temporária na 

cidade de Belém. Era essa a razão que fazia o ouvidor Antônio de Andrade e Albuquerque, em meados 

da década de 1680, queixar-se da dificuldade de arrecadar os bens dos defuntos e ausentes, “por ser 

dos moradores desta cidade [Belém] a sua maior assistência nas suas roças e nos sertões, muitas léguas 

distantes desta cidade”.
20

 Estabeleceu-se, portanto, notadamente no Pará, uma singular relação entre as 

áreas de ocupação da terra e a cidade de Belém que, diferentemente de outras partes do Estado do 

Maranhão, como o Piauí, por exemplo, fazia da cidade ainda um lugar importante de pertencimento 

desses proprietários de terras, fossem eles cidadãos ou não. Por outro lado, diferentemente do Piauí, 

não só pelo tipo de atividade realizada, mas igualmente pelas condições ecológicas da região, o 

tamanho das propriedades tendia a ser menor. 

Se o gado era único e exclusivo na fronteira oriental do Estado do Maranhão, criado em 

propriedades de 3 léguas em quadro (limitação imposta por ordem régia
21

), no Pará, a policultura se 

consolidava, perspectiva que, segundo alguns autores, daria o tom da produção ainda até o século 

XIX.
22

 Por outro lado, desde finais do século XVII, as propriedades “paraenses” não excediam 2 

léguas em quadro e, em boa parte, eram até menores. Se tomarmos os dados de finais do século XVII e 

início do século XVIII para a capitania do Pará, por um lado, as concessões são feitas indistintamente 

a cidadãos e a moradores; entretanto, praticamente somente aos cidadãos é concedida mais de uma 

terra ao longo do tempo. Vejamos aqui três casos envolvendo cidadãos de Belém.
23

 

                                                      
19

 Padrão que se manteria ao longo do período colonial. Ver: Rosa Elizabeth ACEVEDO MARIN, “Camponeses, 

donos de engenhos e escravos na região do Acará nos séculos XVIII e XIX”, in Papers do NAEA, nº 131 (2000).  
20

 “Carta do ouvidor Antônio de Andrade e Albuquerque”. Belém, 12/08/1685. AHU, Pará (Avulsos), caixa 3, 

doc. 250. 
21

 O devassamento da fronteira oriental do Estado do Maranhão, desde finais do século XVII, com o surgimento 

do Piauí, no chamado “caminho para o Brasil”, enseja um significativo aumento das solicitações, tanto do 

Maranhão como do Estado do Brasil. A partir de então a Coroa passa a insistir na extensão de 3 léguas em 

quadra como limite para a concessão de terras nessa região. Ver: “Sobre as datas da terra de sesmaria se lhe 

ordena as deve dar na forma que lhe está ordenado”. 9/01/1697. Anais da Biblioteca Nacional, vol. 66 (1948), p. 

165; “Sobre se não concederem mais que trez legoas de terra de sesmaria em comprido e hua de largo”. 

7/12/1697. Ibidem, p. 172. Em 1698, parece haver um relaxamento da determinação régia, uma vez que o rei 

aceita a concessão de terras até 4 léguas em quadro para pecuária. Ver: “Sobre a duvida que se lhe ofereceu a 

praticar-se a resolução que se tomou acerca das datas de terras de sesmarias”. 10/12/1698. Ibidem, p. 180. Em 

1709, o rei novamente adverte os excessos no tamanho das datas, assim como na concentração das terras. Ver: 

“Sobre se lhe dizer deve emendar a forma da concessão das datas de terras de sesmarias”. 7/10/1709. Anais da 

Biblioteca Nacional, vol. 67 (1948), p. 62. Sobre a limitação das concessões de terras, ver: J. COSTA PORTO. O 

sistema sesmarial no Brasil cit., pp. 66-78. 
22

 Referindo-se ao lento e doloroso processo de gestação da nação brasileira, Magda Ricci argumenta que “o 

Pará foi um dos territórios precursores da policultura, da média propriedade e do uso do trabalho livre, mas 

somente integrou-se ao Brasil retomando a monocultura ou extrativismo da borracha, o latifúndio e o trabalho 

semicompulsório, com a migração nordestina e o regime de endividamento característico da relação seringueiro-

seringalista na cultura gomífera”. Magda RICCI, “O fim do Grão-Pará e o nascimento do Brasil: movimentos 

sociais, levantes e deserções no alvorecer do novo Império (1808-1840)”, in Mary del PRIORE & Flávio dos 

Santos GOMES (orgs.), Os senhores dos rios. Amazônia, margens e histórias, Rio de Janeiro, Campus, 2003, p. 

192. 
23

 Sobre as elites do Estado do Maranhão e Pará, ver: Antônia da Silva MOTTA, Família e fortuna no Maranhão 

Colônia, São Luís: EdUFMA, 2006; MOTTA, A dinâmica colonial portuguesa e as redes de poder local na 

Capitania do Maranhão, Recife: Tese de doutorado apresentada à Universidade Federal de Pernambuco, 2007; 

David Salomão Silva FEIO, As Câmaras Municipais: administração, elites e exercício do poder local na 

Amazônia colonial (1707-1722), Belém, Monografia de conclusão de curso apresentada à Universidade Federal 
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O primeiro é o de Francisco Lameira de Franca, que foi oficial da Câmara de Belém
24

 ao qual 

são concedidas três datas entre 1700 e 1725, nos rios Moju e Guamá, uma delas, herança do seu pai, 

todas de 1 légua em quadro. Em finais do século XVII, requeria autorização ao rei para erguer um 

molinete de aguardente, o que àquela altura a Coroa via com muita desconfiança.
25

 Francisco Lameira 

era filho de Antônio Lameira de Franca, que apresentava como “cidadão da mesma cidade, onde 

serviu os postos mais autorizados”
26

 – e de fato, Antônio Lameira aparece como fidalgo numa carta 

régia
27

 além de oficial da Câmara em 1653 e 1654
28

 –, e neto de Manuel Pires Freire de Andrade, “que 

foi dos primeiros conquistadores daquele Estado”, nas primeiras décadas do século XVII.
29

 

Certamente a sua ascendência, junto com a situação de sua família – argumentava ter a sua mãe e três 

tias pobres – auxiliaram a aprovação de seu pedido, num momento, como disse, em que a Coroa 

suspeitava que a produção de aguardente poderia ameaçar o plantio de cana para açúcar.
30

 Francisco 

Lameira aparece ainda como alferes reformado numa carta régia que se refere a um pedido seu de 

licença para ir para o reino, do final da década de 1680.
31

 Com o seu falecimento, provavelmente no 

final dos anos 1720 ou início da década seguinte, o administrador de seus bens e da capela que 

instituiu, Anastácio Freire de Mendonça, numa petição, revelava alguns detalhes das propriedades de 

Francisco Lameira. Referia-se então a seus “servos”, assim “de Guiné como do gentio da terra”, que 

                                                                                                                                                                      
do Pará, 2007; Joel Santos DIAS, Os “verdadeiros conservadores” do Estado do Maranhão: poder local, redes 

de clientela e cultura política na Amazônia colonial (primeira metade do século XVIII), Belém, Dissertação de 

Mestrado apresentada à Universidade Federal do Pará, 2008;  
24

 Em razão do desaparecimento dos livros da Câmara de Belém, os dados são fragmentados e retirados de 

petições enviadas pela Câmara ao Conselho Ultramarino. Francisco Lameira aparece como assinante de uma 

carta do senado de Belém ao rei em julho de 1692. Documento anexo a: “Consulta do Conselho Ultramarino 

para Dom Pedro II”. 7/02/1693. AHU, Pará (Avulsos), caixa 4, doc. 315.  
25

 A esse respeito, ver: Sue GROSS, The economic life of the Estado do Maranhão e Grão-Pará, 1686-1751, 

Nova Orleans, Tese de doutorado apresentada à Tulane University, 1969, pp. 19-21; Alex Jorge Gaia FERREIRA, 

Descaminhos das canas. Usos e discursos sobre a aguardente na Amazônia colonial (1700-1750), Belém, 

Monografia de conclusão de curso apresentada à Universidade Federal do Pará, 2008; Ana Paula Macedo 

CUNHA, Engenhos e engenhocas: atividade açucareira no Estado do Maranhão e Grão-Pará (1706-1750), 

Belém, Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal do Pará, 2009; Rafael CHAMBOULEYRON, 

Povoamento, ocupação e agricultura na Amazônia colonial (1640-1706), Belém, Açaí/CMA/PPHIST-UFPA, 

2010, pp. 138-45. 
26

 Sobre os serviços de Antônio Lameira de Franca, ver: “Requerimento de Antônio Lameira de Franca para 

Dom João IV”. [Década de 1640]. AHU, Maranhão (Avulsos), caixa 2, doc. 201. Antônio Lameira foi nomeado 

capitão da fortaleza de Gurupá em finais da década de 1640. Ver: “A.
to

 Lameira de Franca. Capitania do Curupa 

e Gurupa, [sic] no Maranhaõ”. 25/05/1648. AHU, códice 113, ff. 370-370v. 
27

 “Para o g.
or

 e capitaõ g.
al
 do Estado do Maranhaõ. Sobre Fran.

co
 Lameira de França acerca de querer fabricar 

hun engenho e se pedir informaçaõ”. 11/02/1693. AHU, códice 268, f. 98. 
28

 “Requerim.
to

 que fizerão os officiaes da Camara do Pará, p.
a
 q. os p.

es
 não fossé aos Tocantins a descer e 

praticar os Indios. ano d. 1653”. 14/12/1653. Biblioteca Pública de Évora [BPE], códice CXV/2-11, ff. 64-65v; 

“Requerim.
to

 do povo contra os PP.”. 27/01/1654, BPE, códice CXV/2-11, ff. 82-83v. 
29

 “Consulta do Conselho Ultramarino para Dom Pedro II”. 19/01/1696. AHU, Pará (Avulsos), caixa 4, doc. 333. 

A pertença às linhagens dos “primeiros” conquistadores, povoadores e restauradores do Estado do Maranhão 

(neste caso, quando da ocupação holandesa à cidade de São Luís) foi uma das principais formas de legitimação 

da “nobreza da terra”, tal qual em outras regiões da América. A esse respeito, ver: Arlindyane dos Anjos 

SANTOS, “Gente nobre da governança”: (re) invenção da nobreza no Maranhão seiscentista (1675-1695), São 

Luís, Monografia de conclusão de curso apresentada à Universidade Estadual do Maranhão, 2009. 
30

 “Fran.
co

 Lameira de França morador no Pará. Licença pera fazer hum molinete pagando o mesmo emposto”. 

30/01/1696. AHU, códice 94, f. 355v. 
31

 “Pera o g.
or

 do Estado do Maranhaõ. Sobre a licença que pede pera vir p.
a
 o Reyno Fran.

co
 Lameira da Franca”. 

4/05/1688. AHU, códice 268, f. 62. 
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teria declarado libertos, com condição de que não faltassem à capela por meio do benefício do 

engenho de aguardente e do cultivo de cacau em suas terras.
32

 Da produção de aguardente, já no início 

do século XVIII, há registro das 90 canadas que fabricara em suas terras das quais pagara um recém-

instituído imposto sobre a cachaça produzida no Estado do Maranhão.
33

 As propriedades de Lameira 

de Franca consistiam em duas sesmarias contínuas de uma légua, num igarapé do rio Moju (Ubá), 

solicitadas no início do século XVIII (uma delas herança de seu pai)
34

, onde tinha seus canaviais e a 

terceira no rio Inhangapi, braço do Guamá, “onde tem sua roça e um cacoal plantado”.
35

 

Outro caso é o de Silvestre Vilasboas. Além de oficial da Câmara no final da década de 

1690
36

, foi arrematador dos dízimos da capitania do Pará, por 3 anos, ao valor de 13 mil cruzados, 

momento em que se queixava da insistência das ordens religiosas em não pagar os dízimos.
37

 Sesmeiro 

de duas propriedades, argumentava ter recebido carta de uma de suas sesmarias do governador 

Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho (final do século XVII), mas solicitava novo prazo para 

mandá-la confirmar. Nessa terra de 2 léguas, situada no rio Moju, dizia que “ele suplicante e seus 

antecessores, havia mais de 60 anos cultivaram e lavraram sempre cana nela”. De fato, tinha um 

engenho por invocação Nossa Senhora da Vitória e Santo Antônio de Amanijutuba, próximo aos 

igarapés Itapicuru e Jaguarari. Além de senhor de engenho, possuía mais três quartos de légua no 

igarapé Laranjeiras, próximo ao rio Acará e ao igarapé Jenipaúba, onde cultivava “todas as lavouras”, 

tinha uma engenhoca e plantava 12 mil pés de cacau. Na sua engenhoca conseguira produzir 200 

canadas de aguardente entre 1699 e 1700, pagando o “novo imposto” à Fazenda real.
38

 

Um último caso é o de Domingos Monteiro de Noronha, ao qual foram concedidas cinco datas 

de terra entre 1723 e 1742 (todas confirmadas). Senhor de um engenho real no rio Moju, nesse meio 

tempo teve confirmada a sua patente de capitão de infantaria de ordenança da Companhia da Nobreza, 

posto para o qual fora nomeado pelo governador João da Maia da Gama, responsável pela concessão 

de três das sesmarias que recebeu.
39

 Embora a principal atividade de Monteiro de Noronha fosse o 

engenho e o plantio de canas, na sua primeira petição requeria, além dos três quartos de légua para o 

                                                      
32

 “Requerimento de Anastácio Freire de Mendonça”. [1737]. AHU, Maranhão (Avulsos), caixa 23, doc. 2375. 
33

 “Livro de receitas e despesas do almoxarifado da Fazenda real do Pará. Anos 1699-1702”. 1704. Bibliothèque 

Nationale de France [BNF], Portuguais, nº 39, ff. 79-80. 
34

 A primeira em que se refere a seu pai: concedida em 22/11/1700, confirmada em 20/02/1702. DGARQ/TT, 

Chancelaria de Dom Pedro II, livro 27, ff. 108-109; a segunda, concedida em 18/10/1702, confirmada em 

27/09/1706. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom Pedro II, livro 31, ff. 90-90v; desta parece ter solicitado nova 

concessão, alegando que se perdera o pedido (embora tenha sido confirmada): concedida em 20/11/1712, 

confirmada em 30/10/1714. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 48, ff. 227v-228v 
35

 Concedida em 30/10/1725, confirmada em 12/02/1727. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 68, ff. 

356v-357v (esta terra também em: APEP, Sesmarias, livro 2, ff. 99-99v e APEP, Sesmarias, livro 3, ff. 181v-

182v; requerimento em: AHU, Pará (Avulsos), caixa 10, doc. 883). 
36

 Ver: “Carta da Câmara de Belém para Dom Pedro II”. Belém, 24/07/1697. AHU, Pará (Avulsos), caixa 4, doc. 

338; “Carta da Câmara de Belém para Dom Pedro II”. Belém, 24/07/1697. AHU, Pará (Avulsos), caixa 4, doc. 

339. 
37

 “Sobre os religiosos não quererem pagar o dizimo se ordena ao governador que os obrigue a mostrarem os 

titulos desta isempção e que não o fazendo proceda contra elles por meio de sequestro”. 2/11/1692. Anais da 

Biblioteca Nacional, vol. 66 (1948), pp. 130-31. 
38

 “Livro de receitas e despesas do almoxarifado da Fazenda real do Pará. Anos 1699-1702”. 1704. BNF, 

Portuguais, nº 39, ff. 69-69v. 
39

 “Domingos Montr.
o
 de Noronha. Confirmaçaõ”. 1/03/1728. AHU, códice 131, ff. 202v-203v. 
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açúcar, mais um quarto “onde tinha um sítio fabricado e nele uma fazenda de cacau”, embora sem 

sucesso, pois o governador resolveu lhe dar somente as terras para o açúcar.
40

 Entretanto, poucos dias 

depois, nova carta concedia a Monteiro de Noronha a fazenda de cacau, que agora justificava ter sido 

parte da meação que tocara a sua mulher na partilha.
41

 Nessa terra, no rio Guajará, como também era 

chamado o Guamá, cultivava ainda “suas lavouras e mantimentos para sua sustentação e dos servos” 

do engenho.
42

 Em 1725, dois anos passados da primeira sesmaria, nova carta concedia a Domingos 

Monteiro sobras de terra adjacentes às de seu engenho, que alegava serem solos “muito cansados e não 

capazes de cultura e faltos de lenhas”.
43

 Mas foi nos primeiros anos da década de 1730, que esse 

capitão da Companhia da Nobreza resolveu investir em outras atividades, além do açúcar e do cacau. 

De fato, explicava, “suposto tenha légua e meia de terras concedidas, em duas cartas de datas antigas”, 

requeria uma légua na ilha do Marajó “onde pretende pôr um curral de gado” que necessitava para o 

seu engenho.
44

 No início da década de 1740, entretanto, fazia “deixação” dessa terra e pedia duas 

léguas, no rio Atuá (Uatuá), também no Marajó, perto de um igarapé, “onde já tem gado”.
45

 

Os dados fragmentados sobre Francisco Lameira, Silvestre Vilasboas e Domingos Monteiro de 

Noronha revelam aspectos da elite proprietária da capitania do Pará, pelo menos até meados do século 

XVIII: ligada à terra e à produção agrícola, isso não significava a monocultura trabalhada por mão-de-

obra africana, em grandes latifúndios de terras contínuas. Daí a importância que tinham a produção de 

cacau, o plantio de cana (fosse para aguardente como para açúcar) e o gado; daí a expressão “todas as 

lavouras”, constante da sesmaria de Vilasboas, ou as “lavouras e mantimentos” da carta de Monteiro 

de Noronha; e também a existência, no caso das terras de Francisco Lameira, dos “servos” da Guiné e 

do “gentio da terra”, mundos do trabalho que, na Amazônia colonial, nunca se excluíram.
46

 

                                                      
40

 Concedida em 20/02/1723, confirmada em 24/04/1724. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 66, ff. 

348-349 (requerimento em: AHU, Pará (Avulsos), caixa 8, doc. 694). Como afirmou Costa Porto, engenho e 

fortuna andavam juntos, e quem pedia terras para canavial e engenho se “supunha ter possibilidades largas de 

aproveitamento”. J. COSTA PORTO. O sistema sesmarial no Brasil cit., pp. 55-56. 
41

 Eram as terras de Francisco Fernandes de Moura, que Monteiro de Noronha denomina “seu antecessor”, que 

tinha terra localizada na boca do igarapé Jandiaí e fora concedida em 19/05/1707 e confirmada em 30/03/1711. 

“Carta de confirmação de sesmaria de Francisco Fernandes de Moura”. 30/03/1711. AHU, Maranhão (Avulsos), 

caixa 1124.  
42

 Concedida em 26/02/1723, confirmada em 7/03/1725. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 127, ff. 

85-86 e 98v-99 (também em APEP, Sesmarias, livro 2, ff. 62v-64v; requerimento em: AHU, Maranhão 

(Avulsos), caixa 14, doc. 1438). 
43

 Concedida em 20/01/1725, confirmada em 17/05/1727. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 70, ff. 

361-362 (também em: APEP, Sesmarias, livro 5, ff. 22v-24; requerimento em: AHU, Maranhão (Avulsos), caixa 

15, doc. 1576). 
44

 Concedida em 19/04/1733, confirmada em 5/03/1735. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 87, ff. 

102v-103 (também em: APEP, Sesmarias, livro 6, ff. 121-121v; requerimento em: AHU, Pará (Avulsos), caixa 

17, doc. 1590). 
45

 Concedida em 8/01/1742, confirmada em 5/02/1745. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 108, ff. 

310v-311v (também em: APEP, Sesmarias, livro 11, ff. 104-104v; requerimento em AHU, Pará (Avulsos), caixa 

25, doc. 2395). 
46

 A esse respeito, ver: R. CHAMBOULEYRON, “Suspiros por um escravo de Angola. Discursos sobre a mão-de-

obra africana na Amazônia seiscentista”, in Humanitas, vol. 20, n
os

 1/2 (2004), pp. 99-111; e Patrícia Melo 

SAMPAIO, “Escravidão e liberdade na Amazônia: notas de pesquisa sobre o mundo do trabalho indígena e 

africano”, in III Encontro “Escravidão e liberdade no Brasil meridional”, 2007. 

www.labhstc.ufsc.br/pdf2007/53.53.pdf 
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Por outro lado, chama a atenção que as terras concedidas eram descontínuas, marcadas pelo 

que parece ser uma espacialidade da produção que ainda precisa ser melhor estudada. No Grão-Pará, o 

gado se concentraria na ilha do Marajó, e a plantação de canaviais notadamente nos rios Moju e Acará. 

O rio Guamá, como também o Capim, parece ter se “especializado” no cultivo do cacau.
47

 Assim, para 

os cidadãos de Belém, a policultura implicou a solicitação de terras discretas, a menor ou maior 

distância, que passaram a compor o multifacetado patrimônio de uma “nobreza da terra”. Um último 

exemplo é o de José da Costa Jordão, cidadão de Belém, que plantava tabaco e “mais frutos da terra” 

no Moju
48

, tinha gado no rio Atuá, ilha do Marajó
49

, e possuía um cacaual no Jenipaúba.
50

 

Certamente, a concessão de sesmarias, ainda mais pelo número relativamente considerável que 

foi dado ao longo da primeira metade do século XVIII, não estava restrita somente à “nobreza da 

terra”. Se muitas das sesmarias eram concedidas aos cidadãos, essa não era de longe a regra, como 

revelam os números relativos ao século XVII e ao século XVIII. Ao que parece, como é o caso dos 

quatro nomes citados acima, os cidadãos tinham maior possibilidade de receber mais terras. 

A partir de uma listagem de cidadãos da cidade de Belém, feita em 1730
51

, foi feito o 

cruzamento com os registros de concessão de sesmarias; dos 101 nomes, 46 não receberam terras; dos 

55 restantes, 22 receberam uma sesmaria apenas, 22 cidadãos, duas datas, e 11 cidadãos, três ou mais 

sesmarias, ao longo da primeira metade do século XVIII. O fato de alguns nomes não receberem terras 

não significa que não as possuíssem, pois, na imensa maioria dos casos na capitania do Pará, a posse 

antecedia a concessão. Por outro lado, várias datas se repetiam, pois muitas vezes os sesmeiros 

argumentavam haver perdido o prazo ou o próprio requerimento da confirmação. Chama a atenção o 

fato de que um número considerável de cidadãos possua mais de uma concessão. 

Não sem razão, em finais da década de 1730, Dom João V posicionava-se claramente contra o 

acúmulo de terras em sesmarias. Numa carta ao governador João de Abreu de Castelo Branco (por 

sinal, o governador que mais concedeu datas), o rei ordenava que se averiguasse o indeferimento de 

uma solicitação de terras por alguém que alegava que o terreno havia sido dado a alguém que já tinha 

mais de uma sesmaria no Pará. A advertência do monarca não podia ser mais clara: “tendo entendido 

que as pessoas que possuírem uma data de terras se lhes não deve dar segunda data”.
52

 Essa 

determinação régia, contudo, parece não ter impedido alguns moradores, notadamente os cidadãos, de 

                                                      
47

 Sobre as espacialidades fundiárias da capitania do Pará, notadamente a partir da segunda metade do século 

XVIII, ver: Maria de Nazaré ÂNGELO-MENEZES, “O sistema agrário do Vale do Tocantins colonial: agricultura 

para consumo e para exportação”, in Projeto Historia, vol. 18 (1999), pp. 237-59; e R.E. ACEVEDO MARIN, 

“Camponeses, donos de engenhos e escravos na região do Acará nos séculos XVIII e XIX” cit. 
48

 Concedida em 20/08/1738, confirmada em 1/03/1739. APEP, Sesmarias, livro 9, ff. 80-80v (requerimento em 

AHU, Maranhão (Avulsos), caixa 24, doc. 2435). 
49

 Concedida em 7/04/1742, confirmada em 15/03/1743. APEP, Sesmarias, livro 11, ff. 76-76v (requerimento em 

AHU, Pará (Avulsos), caixa 25, doc. 2392). 
50

 Concedida em 2/02/1748. Transcrita em: M.N. ÂNGELO-MENEZES. “Cartas de datas e sesmarias. Uma leitura 

dos componentes mão-de-obra e sistema agroextrativista do vale do Tocantins colonial”. Papers do NAEA, nº 

151 (2000), p. 60. 
51

 “Mapa das ordenanças da cidade de Belém do Pará”. 1730. AHU, Pará (Avulsos), caixa 12, doc. 1142. 
52

 Carta régia inclusa em: “Carta de João de Abreu de Castelo Branco a Dom João V”. Belém, 2/09/1738. AHU, 

Pará (Avulsos), caixa 21, doc. 1974. 
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receberem novas datas, e o caso significativo aqui é o de Domingos Monteiro de Noronha, que teve 

mais uma data concedida após essa clara determinação régia. 

Ainda que preliminares, os dados referentes ao Pará do século XVII e início do século XVIII 

revelam uma perspectiva que ainda é preciso explorar em profundidade. Por um lado, de um ponto de 

vista mais global, para todo o Estado do Maranhão e Pará, a proliferação de doação de terras na 

primeira metade do século XVIII, notadamente entre os anos 1720 e 1750, significou, certamente, que 

um número considerável de moradores passou a ter, pelo menos, possibilidades de acesso à terra.
53

 

Isso parece ser muito significativo em meados da década de 1720. De 1725 a 1730, foram 

concedidas quase 400 datas de terra. Ora, entre 1724 e 1725, justamente, grassou uma terrível 

epidemia de bexigas que castigou a população e devastou a força de trabalho em boa parte do território 

do Estado. Por contraditório que pareça, dada a notável falta de trabalhadores, talvez a distribuição de 

terras fosse percebida como uma possibilidade de recuperação da própria conquista. Assim, há que se 

esmiuçar as relações entre a concessão de terras e as dinâmicas demográficas da região, para além das 

dinâmicas relacionadas às formas de exercício do poder naquela sociedade de Antigo Regime. 

Por outro lado, os exemplos apresentados acima chamam a atenção para uma espacialidade 

singular do domínio sobre a terra, notadamente por parte dos cidadãos, entre os quais era mais 

provável a obtenção de mais de uma terra. De fato, a propriedade apresenta-se em grande medida 

como fragmentada e descontínua, decorrente do tipo de economia que se configurou na região, 

marcada pela diversidade de condições ecológicas. Ao examinar os requerimentos contidos nas 

concessões, encontram-se expressões que caracterizavam rios como o Capim, “capaz de plantas de 

cacau por ser cheio de vargens”
54

; ou a região do rio Carnapijó, nas quais Clemente Soeiro Palheta 

requeria terras “por serem alagadiças e só servirem para canaviais”.
55

 

É preciso esmiuçar as implicações desse tipo de configuração, profundamente ancorada nas 

condições ecológicas e geográficas da região amazônica. A partir daí somente será possível aprofundar 

reflexões em torno das dinâmicas de concentração de terras, inclusive se é que elas foram possíveis 

durante os séculos XVII e XVIII, e de que maneira esse complexo condicionava igualmente as 

relações entre grandes sesmeiros e posseiros ou pequenos proprietários, certamente uma das relações 

de poder fundamentais para compreender a formação da sociedade colonial nas conquistas de Portugal 

na América. 

                                                      
53

 Nesse sentido, é preciso aprofundar os mecanismos de acumulação que permitiram a consolidação de uma 

elite local, fosse ela fundamentalmente fundiária ou não. A esse respeito, ver: João FRAGOSO, “A formação da 

economia colonial no Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial (séculos XVI e XVII)”, in João FRAGOSO 

& Maria Fernanda BICALHO & Maria de Fátima GOUVÊA (orgs.), O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica 

imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001, pp. 29-71. 
54

 Sesmaria dada a Manuel da Conceição. Concedida em 8/03/1728, confirmada em 8/02/1732. APEP, 

Sesmarias, livro 4, ff. 32-32v (requerimento em AHU, Pará (Avulsos), caixa 13, doc. 1168). 
55

 Concedida em 3/09/1706, confirmada em 14/11/1707. DGARQ/TT, Chancelaria de Dom João V, livro 28, ff. 

320-321. 


