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The State of Maranhao and Pará: occupation of land and colonial power, 17th-19th 

centuries 

 

This presentation discusses the dynamics of territorial occupation in the northern province of 

Portuguese America, called the State of Maranhão and Pará. Founded in 1621, this region was 

independent from the rest of Portuguese America. Until the beginning of the 19th century, it had 

many territorial configurations. The State of Maranhão (or Grão-Pará and Maranhão, from the 

mid-18th century onwards) lasted until the late 1770s, when the captaincies of Maranhão and 

Pará were separated. The former constituted a State that was joined by the captaincy of Piauí, 

and the latter became a separate State and included the captaincy of São José do Rio Negro. The 

paper explains the main courses of occupation of this vast territory throughout the colonial 

period, and the many implications of its territorial configurations. It finally addresses how 

historiography understood this region from the viewpoint of the economic control of the land, 

from the 17th until the 19th centuries. 

 

 

O Estado do Maranhão e Pará: ocupação da terra e domínio colonial, do século XVII a 

princípios do século XIX 

 

Pretende-se aqui dar conta das dinâmicas de ocupação econômica do espaço e das questões de 

terra no antigo Estado do Maranhão e Pará. Criado em 1621, era unidade separada do então 

Estado do Brasil. Até inícios do século XIX, o Estado do Maranhão e Pará teve inúmeras 

conformações territoriais. Da sua fundação até meados do século XVII, incorporava as 

capitanias reais do Maranhão, Pará, Gurupá e Ceará, além de capitanias privadas. Até meados 

do século XVIII se manteve como Estado do Maranhão ou Estado do Maranhão e Pará (ou 

Grão-Pará). A partir da administração pombalina, passou-se a denominar de Estado do Grão-

Pará e Maranhão, se criou uma nova capitania régia, São José do Rio Negro, e as capitanias de 

donatários foram incorporadas pela Coroa. Entre 1772 e 1774, surgem duas unidades separadas, 

o Estado do Grão-Pará e Rio Negro e o Estado do Maranhão e Piauí. Esta comunicação tem 

como objetivo tratar dos principais vetores de ocupação do território do Estado do Maranhão e 

Pará, ao longo do período colonial, bem como entender as implicações das diversas 

configurações territoriais dessa vasta província setentrional da América portuguesa. A 

comunicação quer igualmente discutir os caminhos que a historiografia sobre a região tem 

traçado para entender as transformações espaciais sofridas por esse território ao longo dos 

séculos XVII a princípios do século XIX, a partir da reflexão sobre a ocupação econômica da 

terra. 
 

 


