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_____________________________________________________________________________ 

Resumo: O trabalho tem o objetivo analisar sob quais condições o ordenamento jurídico do período 
colonial até a República, assentado no direito português, se constituiu em fator preponderante na 
formação da estrutura fundiária do litoral nordeste catarinense localizado na região sul do Brasil. O núcleo 
de São Francisco do Sul iniciou a seu povoamento no século XVII com a chegada de vicentinos, 
portugueses e açorianos. A forma de acesso à terra foi através da concessão de sesmarias, doação de 
terras devolutas e colonização estrangeira. A partir da análise da documentação governamental é possível 
perceber a importância da legislação de sesmarias de 1375, e principalmente, o Alvará de 05 de outubro 
de 1795 na regulamentação das doações de sesmarias no processo de povoamento da região Ao se pensar 
a estrutura fundiária da região bem como a inserção dos atores sociais nesse processo, a questão de fundo 
que perpassa a temática, é a questão da propriedade.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introdução  

O presente artigo tem como objetivo analisar como o ordenamento jurídico do período colonial 
até a República, assentado no direito português, se constituiu em fator preponderante na 
formação da estrutura fundiária do litoral nordeste catarinense.  

A baia da Babitonga teve o inicio de seu povoamento territorial com a criação da freguesia de 
Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, através da Carta Régia de 1656, e posteriormente 
pelo Alvará Régio de 1662 passou a categoria de Vila, recebendo a denominação de Vila de Nossa 
Senhora da Graça do Rio de São Francisco. 

No século XVII, a Vila tinha uma área territorial que se iniciava no extremo norte de Santa 
Catarina e se estendia ao sul até o rio Camboriú, tendo a oeste uma dimensão indefinida pelo 
sertão. Contudo, no processo da construção da propriedade territorial da região foi submetida 
a uma redução de sua dimensão espacial, posto que no século XIX foram surgindo as freguesias 
de Nossa Senhora da Penha do Itapocoroy, Bom Jesus de Parati, Nossa Senhora da Gloria do 
Sahy e de São Francisco Xavier de Joinville, esta ultima em decorrência da criação da Colônia 
Dona Francisca nas terras dotais da Princesa Dona Francisca. Com a emancipação da freguesia 
de São Francisco Xavier de Joinville (Joinville, 1866) e da freguesia de Parati, (Araquari, 1876), a 
Vila de São Francisco do Sul diminuiu em termos espaciais e demográficos. Posteriormente, no 
século XX, Balneário Barra do Sul, Garuva e Itapoá se emanciparam de São Francisco do Sul.   

Na figura abaixo é possível visualizar a diminuição do território original, já que todos os 
municípios que ocupam a área do entorno da baia da Babitonga, se desmembraram de São 
Francisco do Sul. 

Figura 1.  Municípios situados na baia de Babitonga na atualidade 

   
Fonte: Projeto Atlas Histórico da Região da Baia da Babitonga (2007) 
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A construção histórica da formação da propriedade na região nordeste catarinense a partir do 
século XVII, para além da defesa dos domínios da Coroa, tem como um dos condicionantes do 
processo social o papel da legislação portuguesa que se constituiu em fator preponderante para 
a configuração da estrutura fundiária atual. 

2. O regime de propriedade de terras no Brasil 

O sistema colonial português no Brasil imprimiu uma característica no espaço produtivo e 
vivencial que de maneira genérica pode ser identificado com a grande propriedade monocultora 
e exportadora com base na mão-de-obra escrava, porém para a temática aqui estudada é 
necessário se entender como se situou a pequena propriedade policulturas, voltada ao mercado 
interno e com base no trabalho familiar. 

O processo de constituição da propriedade da terra no Brasil, desde o período da ocupação 
colonial, tem sido objeto de discussão e análise dos pensadores brasileiros que a partir de 
concepções e metodologias diversas e, muitas vezes divergentes, tem produzido uma rica 
interpretação do processo de formação territorial brasileira, ou seja, do universo rural. 

Refletir acerca do processo da formação econômica e social para além da ênfase colocada na 
produção para a exportação impõe a confrontação entre as concepções que visualizam no 
processo de formação fundiária colonial as características do modo de produção feudal ou 
capitalista. Nesse sentido, Amaral Lapa (1991) realizou estudo com o intuito de contribuir para 
compreensão e discussão frente às posições conceituais de diversos autores, o que gerou a 
seguinte classificação: a) autores que “aceitaram, com diferentes graus de representatividade 
setorial ou total da realidade (relações de produção), a tese da predominância de um modo de 
produção feudal ou semifeudal no Brasil, particularmente até meados do século XIX”; b) autores 
que “defendem a existência – graduada por diferentes etapas da expansão (pré-capitalista, 
capitalista comercial ou mercantil-capitalista) de um modo de produção capitalista, presidindo 
à evolução econômico-social do Brasil”; c) autores que “se inclinam pela caracterização da 
especificidade do (s) modo (s) de produção e das formações sociais no Brasil”; d) autores em 
“cujos trabalhos são feitas revisões críticas das diferentes posturas teóricas assumidas sobre o 
(s) modo (s) de produção que prevaleceu (ram) na evolução da estrutura econômico-social 
brasileira”(AMARAL LAPA,1991,29 apud ERTHAL,2000:51).     

Para embasar a compreensão do processo de formação da propriedade na região da baia da 
Babitonga, iremos proceder a uma análise dos textos produzidos a partir da segunda metade do 
século XX, de enfoque marxista e, elaborada por grupos de intelectuais integrados ao Partido 
Comunista Brasileiro- PCB-, que buscaram explicações consistentes relativas ao problema 
agrário, tendo como ponto de partida a estrutura assentada na grande propriedade, na 
monocultura e na mão- de- obra escrava.   

Como objetivo principal desse texto é discutir o processo de formação territorial nacional para 
identificar as condições que permitiram o surgimento da pequena propriedade de lavradores ou 
de pequenos criadores, se privilegiará as percepções dos autores sobre a questão da 
propriedade territorial, do acesso à terra e da presença dos homens livres e pobres. Não 
descuidando que as visões desses estudiosos sempre fazem referência aos moldes jurídicos que 
possibilitaram a conformação da estrutura fundiária nacional. 

2.1 Propriedade territorial: feudalismo, capitalismo e escravismo colonial 

No universo de autores de filiação marxista Nelson Werneck Sodré é identificado como o 
defensor da existência de resquícios feudalismo no processo de formação da propriedade, tese 
adotada pelo Partido Comunista Brasileiro, do qual o autor era um dos principais teóricos, e para 
sustentar sua convicção afirmava que a concentração da propriedade da terra nas mãos de 
poucos proprietários, influenciados pelo imperialismo, e a predominância de relações sociais no 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
4 

campo indicavam os resquícios feudais e semi-escravistas do Brasil feudal. Para Márcia Maria 
Menendes Motta (2014, p.35), a importância do autor reside no fato de sua produção resultar 
de seu esforço de compreender o Brasil e o lugar do rural nas interpretações sobre o atraso.  

As reflexões desenvolvidas por Alberto Passos Guimarães, na obra Quatro séculos de latifúndio, 
escrita em 1963, permite um aprofundamento da noção de feudalismo no Brasil e a 
interpretação do regime econômico colonial. Para Passos Guimarães (2011: p.35) o processo de 
colonização pelos portugueses ocorreu em um momento de transição da Metrópole,  

Portugal, à época do descobrimento, como de resto todo o continente europeu, achava-
se em pleno florescimento do mercantilismo. O regime feudal desagregava-se, o poder 
absoluto da aristocracia agrária entrava em decomposição e os senhores de terras que 
escapavam à ruína buscavam, nas atividades urbanas, novos caminhos para a 
conservação de seus privilégios. A aristocracia rural trocava os poderes da nobreza pelos 
do dinheiro. 

Durante o processo de transição de um modo de produção feudal para um modo de produção 
capitalista, apesar do importante papel desempenhado pelo capital comercial na colonização de 
terras brasileiras, o mesmo não desfrutou na colônia da posição assumida em Portugal. Por este 
motivo Passos Guimarães (2011: 36), afirma que a metrópole “não conseguiu impor à sociedade 
colonial as características fundamentais da economia mercantil e teve de submeter-se e 
amoldar-se à estrutura tipicamente nobiliárquica e ao poder feudal instituídos na América 
portuguesa”. Portanto, na impossibilidade de se transpor todos os componentes da estrutura 
produtiva da economia medieval, se imprimiu ao feudalismo brasileiro características próprias, 
isto é, [...] “a empresa colonial teve de realizar-se mediante a associação de fidalgos sem fortuna 
e plebeus enriquecidos pela mercancia e pela usura, mas sob uma condição: o predomínio dos 
‘homens de calidades’ sobre os ‘homens de posses’. (GUIMARÃES, 2011, p. 38). 

Para Passos Guimarães o feudalismo brasileiro impôs ao feudalismo clássico regressões, já que, 

Na impossibilidade de contar com o servo da gleba, o feudalismo colonial teve de 
regredir ao escravismo, compensando a resultante perda do nível de produtividade, em 
parte, com a extraordinária fertilidade das terras virgens do Novo Mundo e, em parte, 
com o desumano rigor aplicado no tratamento de sua mão de obra. Teve, ainda, de dar 
outros passos atrás, em relação ao estágio mercantil que correspondia ao seu modelo, 
restabelecendo muitos dos aspectos da economia natural. Mas, em compensação, pôde 
desenvolver o caráter comercial de sua produção, não para o mercado interno, que não 
existia, mas para o mercado mundial. (GUIMARAES, 2011, p.44) 

   E conclui,   

Em suma, a condição colonial do monopólio feudal da terra acentua, fortemente, os 
fatores regressivos, os elementos de atraso inerentes àquele. Com isso queremos dizer 
que no latifundismo brasileiro são mais fortes ainda os vínculos do tipo feudal, tais como 
as relações de domínio sobre as coisas e pessoas, as interligações com as formas 
primitivas do capital comercial, aos quais se acrescentam as particularidades da 
dependência aos trustes internacionais compradores da produção latifundiária. 
(GUIMARAES, 2011, p.44). 

Como alerta Márcia Motta (2014, p.86) as certezas de Alberto Passos Guimarães em relação ao 
feudalismo brasileiro ruíram em 1964, “por evidencias ainda mais obvias, expressas por aqueles 
que produziram ou ajudaram a produzir o Golpe de 1964. Não havia resquícios feudais no Brasil 
a serem demolidos por uma revolução tão desejada pelos homens de esquerda daqueles anos”. 

Em contraposição a abordagem feudal evidenciada pelos autores referenciados, Caio Prado 
Junior, pensador de filiação marxista e influente no PCB, defendia a impossibilidade histórica do 
feudalismo no Brasil. Para Prado Junior (1983 apud MOTTA, 2014, p.89) “poderíamos falar ‘num 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
5 

feudalismo brasileiro apenas como figura de retórica, mas absolutamente para exprimir um 
paralelismo que não existe, entre nossa economia e a da Europa medieval’” 

Na obra Historia Econômica do Brasil, publicada em 1945, Caio Prado  afirma que para se 
compreender o caráter da colonização é preciso indagar as circunstancias que a determinaram.  
No entender de Caio Prado, a colonização brasileira se revestiu do seguinte sentido: 

 No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos  
 trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que   
 a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a  
 explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do  
 comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical,de que   
 o Brasil é uma das resultantes: e ele explicará os elementos fundamentais,   
 tanto no econômico como no social, da formação e evolução históricas dos  
 trópicos americanos.(PRADO JUNIOR, 2008,p.23) 

E enfatiza a característica fundante da formação colonial 

 Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos   
 constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais   
 tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida café, para o    
 comércio europeu. Nada mais que isto. E com tal objetivo, objetivo    
 exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que    
 não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a    
 sociedade e a economia brasileiras.Tudo se disporá naquele sentido: a    
 estrutura, bem  como as atividades do país.(PRADO JUNIOR, 2008,p.    
 23)  

E para completar, ressalta a especificidade do empreendimento colonial brasileiro, ao afirmar: 
“Virá o branco europeu para especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais e recrutará 
a mão-de-obra de que precisa: indigenas ou negros importados”.(PRADO JUNIOR, 2008, p.23). 

Para Rui Erthal (2000: p.55) a historiografia brasileira produzida na segunda metade do seculo 
XX irá se contrapor ao comércio colonial como instrumento impulsionador do capitalismo, para 
sustentar sua concepção recorre às análises empreendidas por Ciro Flamarion Cardoso e Jacob 
Gorender. Destaca que para Cardoso é imperativo se observar  “a  especificidade do fenômeno 
colonial na América” ao mesmo tempo em que “valoriza as variáveis internas, movendo-se em 
suas próprias lógicas presentes nas suas formações sociais” (1998 apud ERTHAL,2000,p55).  E 
para Jacob Gorender o escravismo colonial surgiu e se desenvolveu em determinado contexto 
histórico cujas características eram a plantagem e a escravidão.    

Nesse sentido para Jacob Gorender a difusão do escravismo colonial abarcou de maneira 
generalizada a vida social do período. “As unidades produtoras não plantacionistas se 
modelaram conforme a plantagem e todas as formas econômicas, inclusive as não escravistas, 
giraram em torno da economia de plantagem” (GORENDER, 2012, p.147). 

 

Ainda, dentro da perspectiva marxista, tem-se a discussão empreendida por Paulo Wright que 
ao examinar as relações de produção na agricultura brasileira assevera que a agricultura que 
serviu de base ao povoamento do território brasileiro tinha do ponto de vista das relações de 
produção, as marcas da produção burguesa-industrial (2012, p. 107). 

Depreende-se, portanto, que o processo de formação da produção colonial voltado para o 
mercado externo e interno esteve subordinado à economia de mercado típicas do capitalismo. 

2.2  O  ordenamento jurídico português e brasileiro. 
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No processo de formação territorial colonial brasileiro cuja principal característica é a grande 
propriedade, economia monocultora e assentada na mão de obra escrava o ordenamento 
jurídico português se constituiu em um dos fatores condicionantes da estrutura fundiária 
brasileira. No entanto, não se pode perder de vista que entre as condições existentes na 
realidade concreta e as normas jurídicas pode ocorrer, e ocorrem, divergências e contradições, 
e separar os múltiplos enfoques que englobam a formação fundiária brasileira. 

 A história da estruturação jurídica territorial das terras coloniais brasileiras tem sua origem no 
momento em que Portugal, no século XIV, visando solucionar o grave problema da produção de 
gêneros alimentícios e de mão-de-obra no campo em seu território, instituiu a Lei de Sesmarias, 
de 1375, que em suas disposições condicionava a doação de terras ao cultivo da mesma. E 
implicava, ainda, na medição e demarcação da área pelo sesmeiro para usufruto pleno do direito 
de posse. Como a Coroa distribuía as datas de terras sob o regime de concessão, caso a terra 
não fosse devidamente aproveitada, a Coroa tinha o direito de retomá-la. Falava-se, nesse caso, 
em terra devoluta. (FINDLAY, 2014, p.1815) 

A implantação da legislação sesmarial em Portugal, como indicam Carmem Alveal e Márcia 
Motta, produziu inúmeros problemas em decorrência da posse da terra, da denúncia da 
improdutividade da terra, do controle social da mão-de-obra e da nomeação e do exercício de 
cargos. Porém, destacam “Em varias situações, a função social da lei, relativa ao objetivo de 
povoamento de campo, foi cumprida. Nas regiões arrasadas por guerras, D João I, distribuiu 
varias sesmarias, para repovoá-las, sendo feito exatamente como a legislação ordenava” 
(ALVEAL, MOTTA, 2005, p.428).  

Na colônia brasileira o sistema sesmarial foi introduzido com o objetivo diverso da Metrópole, 
já que o empreendimento português objetivava com o cultivo das terras a efetiva ocupação do 
território. No entanto, “Aqui, diferentemente do que aconteceu em Portugal, o regime das 
sesmarias não foi utilizado para revolver a inércia dos campos; serviu ele como instrumento de 
ocupação primária do território”. (LEITE, 2004, p 11). 

Para Benedito Ferreira Marques (2015, p.24) outro aspecto diferenciador relaciona-se a 
natureza jurídica das sesmarias em Portugal e Brasil,  

Ali, eram consideradas um verdadeiro confisco, enquanto no Brasil, guardavam perfeita 
similitude com o instituto da enfiteuse, pois só se transferia o domínio útil. Os poderes 
outorgados ao colonizador Martins Afonso de Sousa, pelo rei D. João III, que o nomeou 
Governador-Geral, permitiam-lhe conceder terras às pessoas que consigo viessem e 
quisessem aqui viver e povoar, inclusive com efeito de transmissão causa mortis. Mas 
era inserida uma cláusula, nas referidas cartas de sesmarias, segundo a qual as terras 
concedidas poderiam ser retomadas e dadas a outras pessoas, caso os concessionários 
não as aproveitassem no prazo de dois anos.  

Um dos mais importantes estudos sobre o processo de formação territorial do Brasil é a obra de 
Ruy Cirne Lima intitulada Pequena historia territorial do Brasil, publicada pela primeira vez em 
1935, dentre as inúmeras lições do autor, aqui se pretende destacar sua percepção de que a 
desorganização administrativa portuguesa da colônia produziu a prática da posse, pois, 
“Assenhorear-se de um pedaço de terra e cultivá-lo, além de tudo, devia, para os nossos 
colonizadores, ser preferível a correr a hierarquia da administração até ao governador e, depois, 
até o rei, a fim de obter uma concessão de sesmaria” (LIMA, 1990, p.41).  Dessa forma entende 
o autor que as concessões, na maioria dos casos, restringiam-se aos candidatos a latifúndios. 
Portanto, no Brasil a concessão perdeu seu caráter de distribuição compulsória em benefício da 
agricultura, para transformar-se “uma verdadeira doação de domínios régios, a que só a 
generosidade dos doadores serve de regra.” (LIMA, 1990, p.41).  

Outra importante contribuição para a compreensão da formação territorial brasileira contida na 
produção de Ruy Cirne Lima se refere ao fato de que a partir 1695 se determinou a cobrança de 
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foros nas sesmarias. Esse procedimento implicou em uma mudança jurídica do solo colonial, e, 
introduziu o regime dominialista das sesmarias. Nas palavras de Lima (1990, p. 42), “A imposição 
de foros, nas sesmarias do Brasil, equivalendo a uma apropriação legal do respectivo domínio 
direto, (...) inaugurava, entre nós, o regime dominialista dá instituição das sesmarias”. Desse 
momento em diante, as sesmaria passaram a concessões de domínio público, porém, ainda com 
a exigência de cultivo. 

Ainda durante a vigência da lei de Sesmaria outro importante diploma jurídico contribuiu para 
a conformação fundiária brasileira trata-se do Alvará de 05 de outubro de 1795, que consolida 
a legislação relativa à sesmaria.  Para Márcia Motta (2009, p.81), em estudo em que busca 
compreender a relação do sistema sesmarial como mecanismo da Coroa para regular sua 
relação com a colônia, o referido Alvará se constituiu em uma resposta a consulta ao Conselho 
Ultramarino devido às irregularidades e desordens na aplicação da Lei de Sesmaria na colônia 
brasileira, e sinaliza em seus dispositivos muitas das intenções da Coroa em relação à 
normatização do acesso à terra na colônia brasileira. Dentre os 29 artigos que compõem o 
documento ressalte-se os artigos 3 e 4 que obrigava a demarcação de todas as sesmarias e a 
colocação de marcos e observância do procedimento burocrático da demarcação. No entanto, 
o artigo VIII é o mais significativo para o reordenamento do território posto que determinasse 
que as sesmarias não excedessem a extensão de uma légua de frente, e outra de fundo. Porém, 
no artigo XIII se coloca a possibilidade de uma extensão de três léguas a cada sesmeiro, desde 
pudesse cultivá-la por si e seus escravos, e também, a posse de mais de uma sesmaria. 

Ao se quantificar as cartas de doações concedidas no período colonial pode-se afirmar que Santa 
Catarina teve um perfil menos concentrador de terras, em virtude da dimensão das concessões 
realizadas. Contudo, na região da baia da Babitonga existiam sesmarias que poderiam ser 
definidas como grandes propriedades ao se tomar como parâmetro as demais concedidas pela 
Coroa na região. E ainda, o indicativo de que aqueles denominados “homens bons” da vila, 
conforme Ricardo Costa Oliveira (2007), os grandes proprietários de terras e de escravos, diante 
da restrição de nova concessão de terras a uma mesma pessoa, tais proprietários obtinham 
novas datas de terras em nome de filhos e, ou, parentes. 

Outro importante instituto legal para a conformação da historia fundiária catarinense, e, 
também da região do litoral nordeste, foi a Provisão Régia de 09 de agosto 1747, que dava 
providencias para a condução e o estabelecimento de casais de açorianos no Brasil. Muitos 
estudiosos consideram tal instrumento legal o responsável pelo inicio da imigração estrangeira 
no Brasil.  

Para Oliveira e Salomon o estabelecimento de açorianos em Santa Catarina interessava a 
Portugal em decorrência da necessidade de defesa e preservação do território. Aliada a 
necessidade do cultivo das terras cuja produção de alimentos se destinaria ao sustento das 
forças militares. Os autores discordam dos estudiosos que afirmam que o transporte dos casais 
açorianos deva ser considerado o inicio da imigração estrangeira no Brasil, pois, entendem que 
ocorreu simplesmente o deslocamento de pessoas na medida em que os açorianos eram súditos 
“no intuito de, através do seu estabelecimento em regiões fronteiriças, preservá-las, conservá-
las, reafirmando a condição de sua posse através dessa presença.” (OLIVEIRA, SALOMON, 2010, 
p.12). 

Quanto à legislação régia direcionada especificamente à distribuição de terras e colonização que 
contribuíram para a formatação da estrutura fundiária da região nordeste catarinense, tem-se, 
ainda, o Decreto de 16 de maio de 1818 no qual o governo português aprovou as condições para 
o estabelecimento de uma colônia de suíços no Brasil, e autorizou que fossem despendidas 
verbas para custear o transporte, doação de lote de terra, animais, instrumentos de trabalho, 
sementes, ajuda em dinheiro para os primeiros anos, assistência médica, religiosa. As 
disposições contidas no documento relativas às determinações de financiamento, forma de 
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ocupação, recursos humanos e materiais exigidos dos colonos serviram de parâmetro para as 
colonizações posteriormente autorizadas. 

O vácuo legislativo acerca da questão fundiária no Império, após a proibição e concessão de 
sesmarias, foi contornado pelas autoridades provinciais catarinenses, através da inclusão da 
temática da distribuição de terras e da colonização custeada pelo governo, nos atos legais que 
fixavam a receita e despesas do Governo. Na decisão nº 50 do Império, de 1823, em resposta a 
uma solicitação do Governo Provisório de Santa Catarina, o Imperador determinou que se 
concedessem as sesmarias solicitadas, com a dimensão de quarto de légua, aos colonos 
residentes e as demais pessoas que estivessem em condições de fazer estabelecimentos rurais.  

De acordo com Costa Porto (1982) no período que se seguiu à suspensão da concessão de 
sesmaria, em 1822, e o estabelecimento da Lei de Terras, a realidade indicava a existência das 
seguintes situações ou grupos básicos representativos do solo brasileiro: 

a) Terras aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal- os chamados 
“bens públicos”- do futuro Código Civil, de 1916; 

b) Terras dadas em sesmarias, cujos beneficiários, tendo satisfeito todas as condições 
fixadas em lei, delas haviam adquirido a propriedade, com todos os atributos do 
domínio- o  ius utendi,fruendi et abutendi; 

c) Terras distribuídas de sesmarias, cujos titulares, não tendo cumprido as condições 
essenciais- aproveitamento, registro, confirmação, demarcação, pagamento do foro 
etc.-, haviam perdido o direito sobre elas, caindo em comisso, considerados, desta sorte, 
sesmeiros irregulares ou não legítimos; 

d) Terras simplesmente ocupadas, figurando quem trabalhava como mero possuidor, sem 
nenhum título que lhe assegurasse o domínio; 

e) Finalmente, tudo quanto não se enquadrava neste elenco tipificador era considerado 
terra devoluta, que nunca deixara de pertencer ou voltara ao dono originário, 
respectivamente, a Nação ou a Coroa Portuguesa e, depois da Independência, o Estado 
ou Patrimônio Nacional. (1982 apud FORSTER, 2003:43) 

A Lei de Terras de 1850 possibilitou a transformação da terra em propriedade fundiária 
moderna, ao determinou em seu artigo 1º a proibição à aquisição de terras devolutas por outro 
meio que não fosse compra. Definiu terras devolutas como sendo aquelas que não se achassem 
aplicadas a algum uso público em geral, as que não se estivessem no domínio particular por 
qualquer titulo legitimo, nem fossem obtidas por sesmaria, não incursas em comisso. Contudo, 
em seu art. 5º estabeleceu as condições para a legitimação das posses mansas e pacificas, e 
obtidas por ocupação primária, ou do primeiro ocupante, que estivessem cultivadas, ou com 
princípio de cultura, e morada habitual de respectivo posseiro. (FINDLAY,2014,p.1825). 

O Decreto 537 de 15 de maio de 1850 desempenhou papel fundamental na história fundiária do 
nordeste catarinense, ao reconhecer e aprovar o contrato celebrado entre a Sociedade 
Colonizadora, estabelecida na cidade de Hamburgo, e o governo Imperial, para a fundação de 
uma Colônia agrícola em terras pertencentes ao dote da Princesa Dona Francisca, na Província 
de Santa Catarina1.  A Colônia Dona Francisca teve inicio em 1851 quando chegaram os primeiros 
colonos europeus, e foi elevada a Vila em 1866, ficando determinado que o novo município 
recebesse a denominação de Joinville, e que sua sede seria na freguesia de São Francisco Xavier 
de Joinville.  

                                                           
1 A Lei 166 de 20 de setembro de 1840 estabelecia o dote das princesas brasileiras e em seu Art. 4 
determinava a fundação de um patrimônio em terras pertencentes à Nação que, no dote da princesa no 
§ 3º.  25 léguas quadradas, de três mil braças, de terras devolutas, que podiam ser escolhidas nas 
melhores localidades em um, ou mais lugares, na Província de Santa Catarina.  As terras escolhidas 
situavam-se em São Francisco do Sul e, foram medidas e demarcadas em 1845. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
9 

Para que os povoadores se estabelecessem na região da baia da Babitonga e iniciassem as 
atividades produtivas, as autoridades coloniais necessitaram propiciar a esses homens de 
negócios, descendentes de portugueses, as mesmas condições de inserção no processo de 
produção colonial voltada para o mercado externo. As áreas destinadas aos povoadores 
seguiram os moldes jurídicos do direito português. No entanto, como ensina Gorender,  

Entre a realidade e a legislação, entre o regime territorial efetivo e as normas do direito, 
ocorreriam discrepâncias e contradições resolvidas no processo prático através da 
rejeição de alguns elementos desse direito e da absorção de outros, devidamente 
adaptados pelo regime territorial efetivo. (GORENDER, 2012p,182). 

3.  A formação da pequena propriedade na baia da Babitonga 

A historiografia nacional de maneira geral destaca que no processo de formação territorial do 
Brasil predominou o latifúndio, a monocultura e mão-de-obra escrava. Em relação à organização 
da produção o modelo adotado a plantation, que João Pedro Stedile define como sendo 

 [...] a forma de organizar a produção agrícola em grandes fazendas de área   
 contínua, com a prática monocultura, ou seja, com a plantação de um único   
 produto, destinado à exportação, seja ele a cana-de-açúcar, o cacau, o    
 algodão, gado etc., com o emprego de mão de obra escrava. Como a    
 produção era voltada apenas para o mercado externo, sua localização deveria   
 ser próxima dos portos, para diminuir custos com transporte. Essas unidades   
 de produção adotavam modernas técnicas, ou seja, apesar de utilizarem a   
 força de trabalho da mão de obra escrava, do ponto de vista dos meios de   
 produção, das técnicas de produção, os europeus adotaram o que havia de   
 mais avançado. Havia também, nessas unidades, a produção de bens para a   
 subsistência dos trabalhadores escravizados, visando reduzir o seu custo de  
 reprodução, assim como oficinas para a fabricação e reparo de instrumentos  
 de trabalho. (STEDILE, 2011, p21) 

No entanto, para além da existência da plantation escravista, ou plantagem como a denominava 
Jacob Gorender, voltada para o mercado externo, existia a pequena propriedade que além de 
produzir para a subsistência destinava parte de sua produção para o abastecimento do mercado 
interno. 

Na historiografia o papel dos pequenos proprietários e a forma que utilizaram para ter acesso à 
terra, não se constitui em objeto de reflexão especifico. Como assinala Rui Erthal (2000: 71) ao 
se referir ao mercado interno colonial, “a historiografia o considerava matéria desprovida de 
importância em função de sua ‘inexistência’ ou de seu insuficiente desenvolvimento e, como tal, 
incapaz de levantar e ativar atividades rurais mais complexas”. E em nota explicativa argumenta 
“Esta visão mostra-se contraditória à medida que entre seus defensores admite-se que ‘existe o 
mercado consumidor colonial, mas só na sua dimensão externa, uma vez que a interna não 
conta’”. E se socorre de Amaral Lapa para reforçar sua posição, “Ora se a colônia apresenta 
“mercado” consumidor seguro para as mercadorias fabricadas em Portugal, ele o é também 
para os produtos locais, alimentação, manufaturas e até serviços”. (1991 apud ERTHAL, 2000, p. 
71) 

Em Rural à La gauche: (campesinato e latifúndio) nas interpretações de esquerda (1955/1966), 
de 2014, Márcia Motta ao se propor compreender quais eram as interpretações do passado que 
alimentaram as propostas e pesquisas sobre o rural pelo pensamento de esquerda, nos oferece 
as condições para a superação das lacunas, ou silêncios, em relação ao destino do campesinato 
no mundo contemporâneo nas reflexões dos marxistas. 
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Para o propósito da compreensão da formação da pequena propriedade pretendo utilizar 
somente as interpretações relativas aos pensadores de esquerda referenciados nesse texto no 
tópico relativo ao regime de propriedade. 

Inicialmente convém destacar que Motta ao analisar os argumentos sobre o camponês e o 
latifundiário, presentes nas obras de pensadores convictos da tese do Brasil feudal, indica que 
Nelson Werneck Sodré ignorou as contradições de classe do mundo rural, entre senhores e 
camponeses, e que aquele autor entendia que era o excesso e não a falta de terras que produzia 
as relações feudais. . De acordo com Sodré “Há espaços vazios, mas não há propriedades a 
conquistar: não há transferência de propriedades”, e esses espaços vazios seriam espaços de 
disputas, e não uma espécie de fronteira móvel. Tratava-se “de uma invasão formigueira de 
pequenos lavradores ou de pequenos criadores que estabelecem as suas roças de mera 
subsistência e que permanecem, no conjunto, ausentes do mercado” (MOTTA, 2014, p.39). A 
autora observa que Sodré desconsidera a possibilidade da invasão formigueira de pequenos 
lavradores poderia sinalizar um processo de campenização de homens livres pobres e libertos. 

Quanto a Alberto Passos Guimarães a visão de um Brasil com histórias distintas em relação a 
expansão territorial está presente, no entanto,“o passado e o presente feudal tinham uma 
territorialidade: o nordeste brasileiro”.(MOTTA,2014,p 67). Nas palavras de Passos Guimarães, 

 A desigualdade na distribuição não iria, como nunca foi, ao ponto de    
 extremar, de um lado, imensos senhorios e, de outro lado, pequenos lotes,  
 concedidos a pessoas de pequenos recursos, a homens do povo. Não   
 chegaria a distribuição das sesmarias, por mais desigual e injusta que fosse, a   
 se afastar dos limites da classe dos senhores.(GUIMARÃES , 2011,p70) 

Como o acesso à terra pelos homens do povo não se constituía em uma prática desde o processo 
de colonização, Passos Guimarães reconhecia nos posseiros ou intrusos o elemento para 
enfrentar o poder dos latifundiários, e da constituição da pequena propriedade camponesa. E 
destaca o momento da extinção do regime sesmarial como extremamente significativo,  

  Referimo-nos a um acontecimento da maior significação para a história do   
 monopólio da terra do Brasil: a ocupação, em escala cada vez maior, das   
 terras não cultivadas ou devolutas, por grandes contingentes da população  
 rural. 

 Foram esses contingentes de posseiros ou intrusos, como passavam a ser   
 chamados, que apressaram a decadência da instituição das sesmarias,    
 obrigando as autoridades do Brasil Colonial a tomarem outro caminho para   
 acautelar e defender os privilégios da propriedade latifundiária. 

 Com eles surge nova fase da vida agrária brasileira, pois a sua luta por novas   
 formas  de apropriação da terra foi que tornou possível, mais tarde, o    
 desenvolvimento de dois novos tipos menores de propriedade rural: a   
 propriedade capitalista e a propriedade camponesa (GUIMARÃES, 2011,p. 77).  

Para Márcia Motta a importância de Caio Prado na historiografia nacional situa-se precisamente 
em suas interpretações do passado colonial brasileiro e por lhe conferir-lhe um sentido, além 
de sua construção de um método de análise ao decifrar “as possibilidades de adequação da 
dialética materialista ao contexto das contradições brasileiras, elaborado na sua especificidade” 
(DIAS apud MOTTA, 2014, p.101). Em contrapartida, Motta afirma que o viés explicativo de 
Prado Junior sobre os cativos e homens livres pobres inibiu o debate sobre o campesinato, ao 
mesmo tempo em que uma análise da consolidação da grande propriedade territorial no Brasil 
enquanto processo histórico, e não enquanto dado, desestimulou “uma reflexão mais detalhada 
sobre os sujeitos históricos que na colônia se beneficiaram e reproduziram a exploração 
colonial” (MOTTA, 2014, p.102).   
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Caio Prado (2008) considera o processo de retalhamento da propriedade fundiária como um dos 
mais significativos da moderna fase da economia brasileira, e que era inviável a sua existência 
numa economia voltada exclusivamente para a exploração em larga escala e baseada no 
trabalho escravo, por este motivo inviabilizara uma organização democrática e a repartição da 
propriedade fundiária. Caio Prado alerta que a expressão pequena propriedade é definida “para 
contrastar, com a grande propriedade tradicional fazenda, a exploração rural em reduzida escala 
em que o proprietário intervém pessoal e diretamente nas atividades produtivas, secundado 
quando muito por um reduzido número de auxiliares” (PRADO JUNIOR, 2008, p.249). De acordo 
com o autor, a pequena propriedade irá exercer o papel de produtora de gêneros para o 
abastecimento interno na medida em que era impraticável “com os padrões clássicos da grande 
propriedade extensiva e monocultora” (PRADO JUNIOR, 2008, p.251). O autor, entretanto, 
identifica a política integracionista a partir de 1870, além da dissolução da escravatura, como 
componente na constituição da pequena propriedade. 

Ao atribuir o surgimento a eclosão de uma nova economia de caráter camponês fundada na 
pequena propriedade como “o fator imediato e mais importante que inicialmente condicionará 
o estabelecimento e progresso desse novo tipo de organização agrária, será a grande imigração 
europeia do século passado, reforçada no atual pela asiática (japoneses)” (PRADO JUNIOR: 2008 
p.249) defende que foi o imigrante e não nacional responsável pela transformação na 
organização agrária.    

A realidade do processo de formação territorial da baia da Babitonga desmente essa 
interpretação. Em texto intitulado Considerações acerca da distribuição de terras na região da 
Baía da Babitonga, publicado em 2012, ressaltei que uma das características da região 
meridional da colônia e diferenciadora da racionalidade que permeou a concessão de terras 
geradora de uma estrutura fundiária marcada pelo signo da grande propriedade, e concentrada 
nas mãos de poucos proprietários, os mais ricos, reside justamente na dimensão das datas de 
terras concedidas aos solicitantes.  E que as informações obtidas em acervos de arquivos 
públicos confirmam no processo de povoamento da região da baía da Babitonga, as terras 
doadas em sesmaria e, também às requeridas, mediam no mínimo 70 braças e no máximo 1.500 
braças, com exceção daquelas cujos requerentes já ocupavam a terra desde o século XVII. 
(FINDLAY, 2012, p 145). 

 Ao final do século XVIII a Vila de Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco (São Francisco 
do Sul), conforme os dados contidos no relatório de 1796, enviados pelo Governador da 
Capitania de Santa Catarina, Cel. João Alberto Ribeiro, ao vice-rei do Brasil, tinha as seguintes 
características: 

a) Dos engenhos e fábricas: 19 engenhos de aguardente, 14 engenhos de mandioca (não 
possuía engenhos de açúcar, fabricas de açúcar, engenho de pilar arroz, atafonas de 
moer trigo ou curtumes). 

b) Das embarcações: 2 sumacas pertencentes respectivamente ao capitão Leandro José de 
Araujo e a Inácio Jose da Silveira- Mestre da Ribeira. 

c) População: fogo (famílias)- 776. Total da população: 4.155 habitantes. Brancos livres: 
homens: 1.713, mulheres: 1847, totalizando 3.560. Forros: homens: 63; mulheres: 63; 
total- 116. Escravos: homens: 426; mulheres: 341, somando 767 indivíduos.  

d) Produção econômica: 60.000 alqueires de farinha de mandioca, 800 alqueires de arroz, 
100 alqueires de feijão, açúcar de cana- 4.140 medidas, 70 arroba de gravata, 96 dúzias 
de betas (grandes) 1.000, jambe (pequenas) 800, peixe seco- 30 milheiros. Não há 
informações sobre a produção de milho, favas, trigo, cevada, cachaça, melado, açúcar, 
algodão, café, fumo.  

e) No ano de 1796 entraram no Rio São Francisco 10 sumacas e 03 lanchas, totalizando 13 
embarcações.  
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f) Existiam as seguintes lojas: de oficinas: 7 Alfaiates; 3 sapateiros; 6 ferreiros; 1 tanoeiros, 
curtume de couro-1(não havia lojas de barbeiros, marceneiros,serralheiros, funileiros, 
enlatadores, pintores , casa de pastos, óticas); casas de fazenda: 8. (FARIAS, 1998, p. 
263). 

A produção econômica da Vila baseava-se principalmente na produção de farinha de mandioca, 
prática rotineira dos lavradores do litoral catarinense em decorrência da facilidade do plantio e 
pelas condições do terreno arenoso. Em muitas propriedades tal atividade se desenvolvia com 
a utilização do trabalho escravo, caso de São Francisco do Sul, já que na colônia Dona Francisca, 
por determinação contratual, o trabalho escravo era proibido. 

Pode-se afirmar que a organização da produção da região do litoral nordeste catarinense pode 
ser descrita como voltada à policultura, com o predomínio da mandioca, cana de açúcar, arroz, 
milho, tubérculos. Coexistindo, aqueles que podem ser identificados em decorrência das 
especificidades regionais de grandes proprietários que se dedicavam a produção da farinha de 
mandioca, com pequenos lavradores pobres que organizavam a produção visando à reprodução 
social de suas existências, alheios a lógica da reprodução do capital comercial predominante no 
país.    

Desde o século XVIII uma das formas de acesso à terra utilizada pelos homens brancos pobres 
na Vila Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco (São Francisco do Sul), diante da 
dificuldade de obtenção de carta de sesmarias, foi a posse pacífica das terras publicas. Prática 
comum na história territorial, como nos lembra Ruy Cirne Lima (1990, p.51)  

 Apoderar-se de terras devolutas e cultivá-las tomou-se cousa corrente entre   
 os nossos colonizadores, e tais proporções essa prática atingiu que pôde, com   
 correr dos anos, vir ser considerada como modo legítimo de aquisição do  
 domínio, paralelamente a princípio, e, após, em substituição ao nosso tão   
 desvirtuado regime das sesmarias.  

Como a região da baia da Babitonga, no período colonial e imperial, pode ser considerada de 
fronteira aberta as posses eram, por vezes, ignoradas pelas autoridades que entendiam que tal 
prática possibilitava, além do povoamento, uma expansão da ocupação territorial.  

4. Conclusão   

Esse texto buscou mostrar a importância do ordenamento jurídico para a compreensão da 
formação da propriedade na região da baia da Babitonga no litoral nordeste de Santa Catarina.  
Evidentemente que a legislação que contribuiu para a conformação da estrutura fundiária não 
pode ser descolada dos múltiplos elementos que estruturam a realidade social, afinal como nos 
ensinou Maria Yedda Linhares (1997), o sistema econômico, as condições de acesso à terra, o 
meio geográfico entre outros elementos devem ser considerados no estudo da historia agrária.  

 

A partir dessa perspectiva se discorreu sobre o regime de propriedade de terras brasileiras, para 
tanto, diferentes concepções produzidas pela historiografia nacional alinhada à corrente de 
pensamento marxista relativa às diferentes e divergentes teses que explicam a formação da 
propriedade e a questão agrária brasileira foram objeto de análise. As respostas produzidas 
pelos diferentes autores permitiram a identificação dos elementos constitutivos para o 
surgimento das pequenas propriedades, de economia de policultura e orientadas para produção 
interna.  

No processo de formação da propriedade nacional e local tem-se um entrelaçamento entre o 
ordenamento jurídico e a estruturação fundiária que os estudiosos enfatizaram em suas obras, 
demonstrando como os moldes jurídicos nos diferentes períodos históricos possibilitaram ou 
impediram o acesso à terra aos homens brancos pobres. No caso específico dos municípios que 
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compõem o entorno da baia da Babitonga suas histórias agrárias e econômica indicam o 
predomínio das pequenas propriedades em decorrência da dimensão das sesmarias concedidas 
em decorrência das disposições estabelecidas pela lei sesmarial de 1375 e do Alvará de 1795. 
Além da posse de terras públicas como forma de conquista de um pedaço de terra para prover 
sua subsistência e de sua família.  

O estimulo ao povoamento de terras catarinenses pelo governo de Portugal resultou da 
necessidade de proteção das regiões de fronteiras, bem como o cultivo de terras para a 
produção de alimentos para aqueles que protegeriam a região. 

A posição de produtora de alimentos para o abastecimento para o mercado interno exercida 
pela economia catarinense permitiu aos pequenos proprietários a manutenção de suas terras, 
do sustento de suas famílias e a exportação do excedente quando essa possibilidade se fazia 
presente.  

Contudo, apesar da quase invisibilidade do pequeno produtor voltado para a produção de 
alimentos destinada ao consumo interno na historia agrária, fundiária e econômica, os 
indivíduos brancos livres e pobres participavam do mundo produtivo e deixaram sua marca na 
historia fundiária da região baia da Babitonga em Santa Catarina. 
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