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Granting lands and social strategies in setting the borders of the Portuguese Empire: the case 

of the town of Curitiba (1661-1750) 

 

The purpose of this presentation is to assess the Portuguese Crown's process of granting lands 

during the first years of the town of Curitiba. The first concession, in 1661, happened seven 

years prior to the creation of the pillory in the area and all subsequent concessions are 

interweaved with the institutional acts that incorporated for good that place in the Portuguese 

Empire. The paper examines the territorial formation of that bordering area – Curitiba was 

possibly the westernmost Portuguese place when it was founded – not only through the 

institutional vector, but also through the active participation of king vassals in the actual fixation 

of Portuguese markers in America. The distribution of sesmarias (allotments of uncultivated 

land), by royal favour, appears as an important element during this process, for it materialises, 

within the Portuguese legal-institutional framework, the incorporation of new territories in the 

imperial dynamics. On the other hand, these land grants also show the social strategies of people 

and families that, turning to the sesmarias, attempted to climb the social ladder. Such 

interpretation turns away from more usual proposals that consider sesmarias as the cradle of the 

Brazilian agricultural estates. If, on the one hand, the sesmarias legislation promoted the 

concentration of land, on the other hand, its application is related to the establishment of a 

society based on the granting of privileges. Therefore, all traditional interpretations about 

Curitiba that point to the formation of a rural society linked with large agricultural estates, 

whose purpose was to supply the mining areas of the colony, hide the intervention of several 

social groups that based their action plan on the sesmarias. Using methodologies to analyse 

geographical data (Historical GIS) and piecing together the allotments of land in space and 

time, the study identified several social groups, driven by different interests, that seized lands in 

the town of Curitiba. 

 

Concessão de terra e estratégias sociais na constituição das fronteiras do Império Português: 

o caso da vila de Curitiba (1661-1750) 

 

A comunicação tem como objetivo avaliar o processo de concessão de terras pela Coroa 

Portuguesa nos primeiros anos da vila de Curitiba. A primeira concessão, em 1661, data sete 

anos antes da criação do pelourinho na localidade e as concessões posteriores se entrelaçam aos 

atos institucionais que definitivamente incorporaram aquelas paragens ao Império Português. A 

comunicação analisa a constituição territorial daquele espaço de fronteira – Curitiba era 

possivelmente a localidade portuguesa mais ocidental no momento de sua fundação – não 

apenas pelo viés institucional, mas também pela ativa participação de vassalos do rei na fixação 

de facto de marcos portugueses na América. A distribuição de sesmarias, na forma de mercê 

régia, aparece como importante elemento neste processo, pois concretiza, nos moldes jurídico-

institucionais portugueses, a incorporação de novos territórios à dinâmica imperial. Por outro 

lado, estas concessões também revelam as estratégias sociais de pessoas e famílias que, 

recorrendo às sesmarias, buscaram ascender socialmente. Tal interpretação se afasta das 

propostas mais habituais que veem as sesmarias como o berço da formação do latifúndio 

brasileiro. Se, por um lado, a legislação sesmarial favoreceu a concentração fundiária, por outro, 

seu funcionamento está relacionado à própria constituição de uma sociedade baseada na 

concessão de privilégios. Consequentemente, as tradicionais interpretações sobre Curitiba que 

apontam a formação de uma sociedade campeira associada ao latifúndio, cuja função era 

abastecer as áreas mineradoras da colônia, obscurece a agência de diversos grupos sociais que 

encontraram nas sesmarias a base de seu plano de ação. Utilizando metodologias de análise de 

dados geográficos (Historical GIS) e reconstituindo espacial e temporalmente a distribuição dos 

lotes de terra, o estudo identificou diferentes grupos sociais, motivados por diversos interesses, 

se assenhorando de terras na vila de Curitiba. 


