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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo fazer uma breve análise sobre a evolução da 
questão fundiária no Brasil e no estado de São Paulo ao longo do Império e na 
passagem para a República Velha. A reconstrução dos debates governamentais acerca 
da terra e o processo de elaboração da legislação fundiária no período permitirá 
compreendermos melhor a relação entre políticas de terras e imigração, e como a 
política imigratória no final do século XIX e começo do século XX entendeu a questão 
do acesso à terra pelos imigrantes em São Paulo, o que ainda não está totalmente 
explicado pela literatura. Além da bibliografia relevante, para a confecção deste 
trabalho foi feito uso de fontes primárias como os anais da Câmara dos Deputados, 
Anais da Assembleia Constituinte de 1891, Relatórios Governamentais e a legislação do 
império e república velha. 
 
Palavras-chave: Política de terras; Lei de Terras; Imigração; República Velha, São 
Paulo. 
 
 
Abstract 
The present article aims to conduct a brief analysis on the development of the land issue 
in Brazil and on the state of São Paulo throughout the Empire and in the passage to the 
Old Republic. The reconstruction of the governmental debates over the land and the 
process of elaboration of land legislation in the period will allow a better 
comprehension of the relation between land and immigration policy, and how the 
migratory policy from the end of the 19th century and begin of the 20th century 
understood the issue of land access by the immigrants in São Paulo, which is still not 
totally explained by the literature. Apart from the relevant bibliography, for the 
elaboration of this work, primary sources as the annals of Chamber of Deputies, annals 
of the Constituent Assembly of 1891, governmental reports and legislation of the 
Empire and Old Republic.  
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Ao longo de todo o século XIX, a expansão do setor agroexportador e a gradual 

extinção da escravidão levaram a debates sobre promoção da imigração europeia com o 

objetivo de suprir as necessidades por braços para as lavouras e por colonos para povoar 

os territórios brasileiros. Como resultado desse processo, os significados atribuídos à 

propriedade da terra mudaram, demandando uma política fundiária que se adequasse à 

nova realidade que se apresentava ao país.2 

Ainda que sem muito sucesso, o governo tentou ativamente regulamentar a 

situação fundiária do Brasil e lidar com a concentração de terras, e mostrou uma 

evolução considerável na política de terras durante o período, principalmente durante o 

reinado de D. Pedro II (1840-1889). No entanto, essa evolução, marcada pela aprovação 

da Lei de Terras de 1850 e seu regulamento em 1854, não se se mostrou tão notável ao 

longo da República Velha (1889-1930). Ainda que a constituição aprovada em 1891 

passasse o controle das terras devolutas para os estados e permitisse que estes 

legislassem sobre elas conforme desejassem, o que se viu foi uma continuidade das 

políticas do período anterior. 

A inserção da economia agroexportadora brasileira na rede mundial de comércio 

intensificou e ampliou o uso da terra e do trabalho no campo. A cada ano a área ocupada 

pela produção cafeeira se expandia. Com isso, acentuava-se a necessidade de os 

fazendeiros legalizarem suas propriedades e obterem mão de obra em um cenário em 

que a forma tradicional de trabalho – a escravidão – estava sendo ameaçada. Isso, aliado 

à caótica situação da propriedade rural, levou os setores da elite brasileira a reavaliar as 

políticas de terras e trabalho (COSTA, 1999, p. 176). O fomento à imigração e, a partir 

de 1891, a política de terras em São Paulo estiveram intimamente relacionados.  

A necessidade de imigrantes para povoamento dos espaços vazios no interior do 

país e como mão de obra nas lavouras voltadas para a exportação, aliados às pressões 

para o fim do tráfico de escravos eà questão das terras devolutas – quem deveria ocupá-

las e como isso deveria ocorrer – nortearam importantes debates nas esferas do governo 

brasileiro ao longo de todo o século XIX. A primeira lei a tentar organizar a estrutura 

fundiária no país foi a Lei de Terras de 1850. Lei de Terras de 1850 ditou as regras da 

                                                           
2 No começo da colonização no Brasil, a terra era vista como parte do patrimônio pessoal do imperador e, 
para se adquirir um lote de terra, tinha-se que solicitar uma doação pessoal, deixando a aquisição de 
terras, ao arbítrio real. Por volta do século XIX, o conceito foi modificado. A terra tornou-se patrimônio 
da nação. A Lei de Terras de 1850 regularia a maneira de se adquirir propriedades. A partir de então a 
única maneira seria através da compra. A relação pessoal existente entre o imperador e o pretendente 
tornou-se uma relação impessoal entre o Estado e o pretendente (COSTA, 1999, p. 172).   
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ocupação territorial do país durante toda a segunda metade do século XIX e serviu como 

arcabouço jurídico para as leis de terras estaduais implantadas na República Velha.  

As pressões da Inglaterra para o fim do tráfico, ocorrendo desde o começo do 

século XIX, motivaram os legisladores a debaterem sobre as mudanças na mão de obra 

vigente no país. A discussão principal girava em torno da transição da mão de obra 

escrava para a livre e da necessidade de se encontrar um substituto para os escravos, 

cenário onde a imigração europeia teve grande importância. Criou-se todo um contexto 

social de mudanças que influenciariam os debates sobre a posse e o acesso às terras 

durante toda a década de 1840, culminando na aprovação da Lei de Terras em 1850. 

Nesse mesmo ano foi aprovada a lei Eusébio de Queiroz, pondo fim do tráfico 

internacional de escravos; esperava-se, com isso, melhores resultados nas políticas de 

imigração.  

A Lei de Terras tinha como objetivo acabar com a maneira desordenada como 

vinha ocorrendo a ocupação das terras desde o tempo da Colônia, através da 

demarcação das terras devolutas e da normalização do acesso à terra por particulares. 

Ao estabelecer que a única forma de alienação das terras devolutas seria por meio da 

compra, a lei atuava também sobre a imigração tanto espontânea quanto subsidiada. Era 

esperado que a criação de um mercado de terras com títulos garantidos atraísse 

imigrantes espontâneos com condições para se tornarem pequenos propriedade. Já renda 

obtida com venda das terras públicas serviria para financiar a imigração por meio do 

subsídio de passagens. No entanto, esses ideais encontraram resistência nas elites 

latifundiárias. Os fazendeiros, interessados em garantir o suprimento de braços para 

suas lavouras e as boas terras para suas plantações, buscaram limitar o acesso às terras 

devolutas aos escravos libertos e aos imigrantes que viriam substituir o trabalho 

escravo. São Paulo é o caso mais exemplar desse fato.  

No estado de São Paulo a questão da terra esteve ligada diretamente com a 

questão imigratória e com a economia cafeeira. Entre 1886 e 1930, o estado de São 

Paulo foi a região agroexportadora mais importante do Brasil e o principal destino dos 

estrangeiros, tendo atraído aproximadamente 55% dos imigrantes que chegaram ao 

Brasil. É ao longo desse período também que a expansão da fronteira agrícola para o 

interior do estado intensificou-se, aumentando a oferta de terras disponíveis para cultivo 

e fazendo com que São Paulo assumisse a liderança mundial na produção cafeeira. A 

agricultura de exportação em ascensão e a demanda por braços para as lavouras, aliadas 
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à terra abundantemente disponível e a esperança das famílias de se tornarem 

proprietárias, atuavam como fatores de atração de imigrantes para São Paulo. Foi 

também durante os períodos de expansão da produção cafeeira que ocorreram as mais 

importantes produções legislativas sobre a questão do acesso e da posse de terras no 

estado.  

Nesse sentido, o objetivo principal do presente artigo é estudar a evolução da 

questão fundiária no Brasil e no estado de São Paulo ao longo do Império e na 

passagem para a República Velha, através da análise da legislação produzida e dos 

debates governamentais do período. O presente artigo está divido em três seções, além 

desta introdução e das considerações finais. A primeira seção traz uma análise da 

situação fundiária durante o Império, mais especificamente durante o Segundo Reinado, 

e os debates que levaram à aprovação da Lei de Terras de 1850 numa tentativa de se 

normatizar a questão do acesso à terra no país e incentivar a imigração. Dando 

continuidade, a segunda seção descreve como foi tratada a questão das terras na 

Assembleia Constituinte, onde o novo modelo de governo adotado passou o domínio 

das terras devolutas para os estados brasileiros. Por último, mostraremos como o Estado 

de São Paulo, principal produtor de café do país no período estudado, tratou a questão 

da posse de terras com a autonomia que lhe foi dada.  

 

 

A situação fundiária no império e a lei de terras 

 

Conforme dito, a partir do século XIX, o Brasil passou por uma mudança 

considerável na política de terras, principalmente diante da expansão do setor 

agroexportador e da gradual extinção da escravidão.3 

Durante todo o Império, o estado se mostrou engajado com a questões da terra e 

da imigração, ainda que muitas das tentativas de se organizar a situação fundiária do 

                                                           
3 Tanto Warren Dean (1971) quanto Michael R. Trochim (1983) chamam a atenção para o fato do Brasil, 
comparado a outros países da América Latina, ter se destacado por sua estabilidade, força e liberalismo 
durante o período imperial e em especial durante o reinado de Dom Pedro II (1840-1888). No que tange à 
questão da terra, Dean afirma que “o predomínio das grandes propriedades de terra do período colonial 
não foi eliminado pelos governos das nações recém independentes na América Latina do século XIX, 
apesar das evidências observadas na Europa ocidental e nos Estados Unidos da superior viabilidade 
econômica das pequenas propriedades. Os liberais latino-americanos, durante a maior parte do século 
XIX, permitiram que seus países experimentassem um aumento na concentração da posse de terras”, 
tendo o Brasil, em contrapartida, empreendido esforços – ainda que fracassados – visando mudar essa 
situação (DEAN, 1971, p. 606). 
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país tenham sido frustradas. O Primeiro Governo Imperial tinha consciência que a 

política de doações de sesmarias adotada durante o período colonial não atendia à 

necessidade de colonizar o interior do país e procedeu a discutir novas maneiras de 

alienar as terras da coroa (TROCHIM, 1983, p. 72). 

O início da imigração no Brasil, e consequentemente, de uma maior atenção à 

questão da terra, começa com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. 

D. João VI tomou uma série de medidas que refletiam o interesse da Coroa portuguesa 

na imigração europeia para o Brasil. O Decreto de 25 de novembro de 1808 previa a 

concessão de sesmarias a estrangeiros residentes no Brasil, visando atrair imigrantes 

europeus para o Brasil. Tal decreto foi o primeiro ato de caráter geral a favor da 

colonização, permitindo a concessão de sesmarias aos estrangeiros residentes no Brasil 

buscando, com isso, aumentar a lavoura e a população do país.4O governo português 

pretendia ocupar e cultivar as terras despovoadas por meio da vinda de imigrantes e de 

seu estabelecimento em núcleos coloniais. Os imigrantes colonos também se tornariam 

responsáveis por abastecer os centros urbanos e os latifúndios agrícolas com a produção 

de gêneros alimentícios. Além disso, a localização estratégica de imigrantes em 

determinadas regiões serviria como forma de proteção das fronteiras e das terras contra 

os ataques indígenas.  

Em 1811, através de uma carta régia, houve a tentativa fracassada de 

estabelecimento de uma colônia irlandesa no Rio Grande do Sul, por meio da doação de 

terras de sesmarias. A primeira tentativa de colonização bem-sucedida ocorreu em 1818 

com o estabelecimento de uma colônia suíça em Nova Friburgo.5 Entre 1818 e 1920 

foram baixados instrumentos legais regulamentando essa colônia, prevendo a compra de 

terra, a organização e direção, as condições de estabelecimento e subsídios para as 

colônias (CERVO, 1981, p. 135). 

                                                           
4 Decreto de 25 de novembro de 1808. Segundo consta no decreto, firmado pelo Príncipe Regente, “sendo 
conveniente ao meu real serviço e ao bem público aumentar a lavoura e a população, eu se acha muito 
diminuta neste Estado; e por outros motivos que me foram presentes: hei por bem, que aos estrangeiros 
residentes no Brasil se possam conceder datas de terras por sesmarias pela mesma forma, m que segundo 
as minhas reais ordens se concedem aos meus vassalos, sem embargo de quaisquer leis ou disposições em 
contrário” (IOTTI, 2001, p. 42).  
5 Através da Carta Régia de 02 de maio de 1818, ficava autorizado o estabelecimento de famílias suíças 
no Brasil (IOTTI, 2001, p. 44-45). Em 1818, um alvará previu o aumento das tarifas sobre a entrada de 
escravos africanos em uma vez e meia. Parte dessa renda tributária seria reservada para a compra de ações 
do novo Banco do Brasil e dos rendimentos dessas ações ocorreria o sustento da colônia suíça de Nova 
Friburgo, composta por colonos brancos e católicos (ALENCASTRO E RENAUX, 1997, p. 292).  
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Com a proclamação da Independência em 1822 e promulgação da Constituição 

de 1824, D. Pedro I, Imperador do Brasil, reservou para si a questão da colonização, 

buscando ordenar a situação das terras herdada da época Colonial. Ao longo da década 

de 1820, foram estabelecidas sete colônias oficiais e uma colônia particular, sob a tutela 

do imperador. O governo instituiu também um novo processo para reconhecimento de 

grandes posses de terra irregulares desde que o requerente provasse que essa terra estava 

sendo cultivada.  

Trochim (1983) afirma também que logo em 1823 surgiram as primeiras ideias 

sobre uma reforma agrária. José Bonifácio de Andrade e Silva propôs que negros 

libertos recebessem pequenas porções de terras públicas e auxílio governamental para 

cultivá-las. No entanto, essa proposta se perdeu com a queda de Pedro I em 1831. 

Qualquer que fosse a política de terras do governo central seria impossível 

aplicá-la se esta contrariasse os interesses dos donos de terras. O que estes desejavam 

era uma revalidação incondicional e sem formalidades da posse das sesmarias. Os que 

queriam absorver novas posses não desejavam novas leis. Desejavam apenas o 

reconhecimento dos direitos dos posseiros (DEAN, 1971, p. 609). 

A política colonizadora de D. Pedro I, segundo Iotti (2001), não agradou a elite 

latifundiária, contrária ao financiamento da colonização por considera-la um pesado 

encargo para os cofres do estado. Isso se comprova com a aprovação, em15 de 

dezembro de 1830 da Lei de Orçamento, suspendendo os créditos para colonização 

estrangeira e marcando o início de uma década de abandono em relação às políticas 

voltadas para a colonização estrangeira.  

A década de 1830 foi um período turbulento, marcado pela abdicação de D. 

Pedro I e a estagnação das políticas de colonização e imigração.6 Somente no começo 

da década de 1840 os debates sobre a questão da posse de terra foram retomados.  

 

 

A Lei de Terras de 1850 

 

                                                           
6 Década de 1830 foi marcada pelos conflitos constantes entre províncias e o governo central; tensão 
permanente entre o poder centralizador e os interesses senhoriais e latifundiários provinciais. Negociações 
levaram à reforma da Constituição de 1824 com o Ato Adicional de 1834 e, com isso, à criação das 
Assembleias Legislativas Provinciais, oferecendo autonomia legislativa às províncias. Ato Adicional 
comprometeu as províncias com a construção do Estado, reprimindo as rebeliões separatistas. 
Legisladores não puderam se dedicar aos debates sobre acesso à terra.  
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A posição de vários representantes nas discussões na Câmara dos Deputados na 

década de 1840 sobre o projeto da Lei de Terras partia da premissa de que, sendo o 

acesso à terra relativamente fácil até então, poucos trabalhadores livres estariam 

dispostos a trabalhar para outros donos de terras. Seria necessário criar obstáculos ao 

acesso à propriedade rural de modo que o trabalhador livre fosse obrigado a trabalhar 

nas fazendas. A maneira tradicional de acesso à terra, através da ocupação, do 

arrendamento ou meação, seria extinta. As terras desapropriadas ou não utilizadas 

deveriam voltar à posse do Estado e deveriam ser vendidas por um preço 

suficientemente alto para dificultar sua compra pelos estrangeiros recém-chegados. O 

dinheiro advindo dessas vendas seria utilizado para subsidiar a imigração, trazendo 

europeus para o Brasil com o fim de substituir os escravos nas fazendas (COSTA, 1999, 

p. 176-177).   

Com adoção do sistema parlamentarista em 1841, as questões relacionadas às 

terras e colonização, e orçamentos passaram a ser de competência do parlamento e 

revistas pelo legislativo. Nesse mesmo ano, o poder ficou sob o recém constituído 

Partido Conservador, liderado por Joaquim José Rodrigues Torres, e que tinha como 

seus constituintes os fazendeiros mais tradicionais, estabelecidos nas áreas costeiras. As 

novas propostas para uma legislação fundiária advindas desse gabinete atendiam aos 

interesses dessa elite latifundiária.  

Em 1842, o Ministro do Império Cândido José de Araújo Viana solicitou à 

Seção dos Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado que fosse elaborada 

propostas sobre regularização das sesmarias e a política de colonização estrangeira. Em 

agosto de 1842 Bernardo Pereira de Vasconcelos e José Cesário de Miranda Ribeiro 

apresentaram um projeto que englobava as duas questões, por julgarem que estas 

estavam intimamente relacionadas. O objetivo central do projeto apresentado seria 

promover imigração de trabalhadores pobres para suprir a falta de mão de obra 

ocasionada pela cessação do tráfico de escravos (MOTTA, 1998, p. 102). Este projeto 

viria a se tornar o embrião da Lei de Terras aprovada em 1850.  

O projeto previa a alienação das terras da coroa apenas por meio da venda e a 

preços acima do valor de mercado, criando assim um sistema autossuficiente para a 

introdução de imigrantes agricultores europeus, já que a renda obtida das vendas seria 

usada no subsídio à imigração. Desse modo, os imigrantes necessariamente teriam que 
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trabalhar por um período de tempo nas grandes fazendas já que seriam incapazes de 

comprar terras logo de sua chegada no país (DEAN, 1971, p. 613).  

Após longos debates no Conselho de Estado, o projeto sofreu diversas mudanças 

em sua essência antes de ser finalmente apresentado à Câmara dos Deputados, por 

Joaquim José Rodrigues Torres, em 10 de junho de 18437, onde fui discutido por mais 

dois meses antes de ser remetido ao Senado, em outubro de 1843. A versão apresentada 

por Rodrigues Torres era mais completa e detalhada que sua predecessora. O projeto 

advogava pelo estabelecimento do direito à terra. Seria necessário, em um primeiro 

momento, estabelecer critérios para regularizar os direitos daqueles que já estavam 

ocupando as terras, no caso, os sesmeiros e os posseiros, para então poder se estabelecer 

a compra como única forma de aquisição de terras devolutas. A proposta de lei previa o 

estabelecimento do registro e validação dos títulos de terras, permitindo ao governo 

determinar quais terras eram do governo e quais eram de privadas. O projeto versava 

também sobre a taxação da terra não cultivada, que serviria para limitar o tamanho da 

mesma e financiar a vinda de imigrantes ao Brasil, e sobre os limites no tamanho das 

posses, o que impediria o registro futuro de quantidades excessivas de terras por 

requerentes individuais. 

As discussões na Câmara foram intensas, principalmente devido ao fato do 

projeto, em seu artigo segundo, garantir os direitos dos posseiros em detrimento a dos 

sesmeiros. Isso ocorria, pois, os autores do projeto davam preferência a quem cultivava 

a terra de fato, que seriam os posseiros.  

No Senado, o projeto passou por mais discussões, que se arrastaram por todo o 

restante da década de 1840, sofrendo oposição até mesmo dos Liberais no tocante à 

taxação das terras. Com a saída do Partido Conservador do poder em 1844 e ascensão 

dos Liberais, o projeto sofreu mais mudanças e adiamentos. Os debates só foram 

concluídos em 23 de agosto de 1850, quando o Senado reenviou à Câmara o projeto 

com modificações, que foi aprovado definitivamente em 18 de setembro de 1850 dando 

origem à Lei n. 601/1850. 

A Lei de Terras visava a demarcação das terras devolutas e a normalização do 

acesso à terra por particulares daquela data em diante, proibindo a livre ocupação das 

                                                           
7 Para o texto do projeto apresentado na Câmara, ver: Coleção de Anais da Câmara dos Deputados, 
Sessão em 10 de junho de 1843, disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/dc_20b.asp?selCodColecaoCsv=A&Datain=10/6/1843  Acesso em 10 mar. 
2017.  
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terras, promovendo a demarcação, taxação e venda pela Coroa. A aprovação da Lei de 

Terras foi motivada também pela perspectiva do fim iminente da escravidão, 

principalmente visto que no mesmo ano a Lei Eusébio de Queiróz foi aprovada, pondo 

fim ao tráfico internacional de escravos e levando os fazendeiros a agir com vistas a 

limitar o acesso à terra pelos libertos e pelos imigrantes que deveriam vir justamente 

para substituir o trabalho escravo. A Lei seria uma forma de garantir o suprimento de 

braços para suas lavouras. Nesse sentido, a Lei de Terras não dispunha apenas acerca 

das terras devolutas, mas estava, também, intimamente relacionada com a imigração e a 

colonização do país.  

Logo no seu artigo primeiro, a Lei n. 601/1850 estabelecia: “Ficam prohibidas as 

acquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra”. Ao extinguir 

as doações e determinar que ficavam proibidas as aquisições de terras devolutas por 

outro título que não fosse o de compra, a lei dava um novo caráter para a propriedade da 

terra. Esta agora passa a ser uma mercadoria e ter valor como tal. Em um contexto como 

o que se viveu na segunda metade do século XIX, com o fim do tráfico de escravos e a 

gradual abolição da escravidão, a terra passa a ter uma importância crescente para a elite 

latifundiária agroexportadora. 

Em seus art. 4º e art. 5º, a lei revalidava as sesmarias e concessões feitas pelos 

governos Imperial ou Provincial e as posses mansas e pacíficas, desde que se 

encontrassem cultivadas ou com morada habitual. A lei também punha fim no que havia 

sido motivo de grandes discussões ao longo da década de 1840 tanto na Câmara quanto 

no Senado pelo art. 5º, a lei deixava claro a preferência do posseiro sobre o sesmeiro nas 

disputas pelas terras devolutas. 

Ao mesmo tempo em que a Lei possibilitava a qualquer indivíduo 

independentemente de sua nacionalidade a posse da terra, ao estabelecer a compra como 

única forma de aquisição ela também atuava como uma barreira ao acesso aos lotes pela 

maioria dos lavradores. Nesse ponto, a nova legislação fundiária definia o perfil do 

imigrante desejados pelos governantes e pela elite agrária: pobres, desprovidos de 

recursos e dispostos a se tornarem braços para as lavouras, vindos com a esperança de 

um dia acumularem capitais suficientes para se tornarem proprietários de terras.  

 A Lei incentivava a colonização, pretendendo-se assim acabar com a ocupação 

de terras mediante posses ou doações e preservava a ampla e barata disponibilidade de 

trabalhadores para a lavoura agroexportadora. A justificativa que se tinha é que o acesso 
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à terra deveria ser conquistado pelo trabalho, pelas economias que conseguissem reunir 

com seu próprio trabalho e não com a concessão pura e simples feita pelo governo.8 

 Até a proclamação da República, todas as questões relacionadas com a posse de 

terras, imigração e colonização ficaram a cargo e foram direcionadas segundos os 

interesses do Império os quais, por sua vez, refletiam os desejos da elite 

agroexportadora.   

Diversos políticos, ao longo do XIX, tentaram propor políticas mais abertas de 

democratização da terra.Um exemplo foi Joaquim Nabuco, que em 1884 defendia a 

reforma agrária.Da mesma forma, André Rebouças, com sua política de democracia 

social propunha a expropriação de grandes porções de terras não utilizadas nas fazendas 

e terras situadas junto às ferrovias e rios navegáveis a fim de destiná-las à colonização. 

Parece que essa ameaça de reforma uniu os fazendeiros no apoio à desestruturação do 

antigo regime político em 1889. O fracasso final desses esforços de mudanças na 

situação territorial do país é um exemplo da dificuldade de se realizar verdadeiras 

reformas dentro de um sistema político dominado pela elite latifundiária 

agroexportadora.9 Tais dificuldades se estenderam durante a República Velha. 

 

 

Questão de terras no Congresso Constituinte  

 

Ainda que a queda do Império brasileiro em 1889 tenha sido acompanhada por 

mudanças significativas na realidade social e política do país, as transformações 

ocorridas na transição para a República Federativa foram insuficientes para romper com 

a antiga ordem tradicional conservadora (GUIMARÃES COSTA, 1992, p. 387). 

A constituição promulgada em 1891 instalou o sistema federativo como forma 

de governo no Brasil e concedeu autonomia aos estados para criarem suas próprias leis, 

desde que respeitados os princípios constitucionais do governo central. Em matérias de 

                                                           
8 Essa visão era defendida, nos debates governamentais, pelo Senador Vergueiro, que no decorrer do 
século XIX seria o pioneiro na criação das colônias de parceria e na promoção da vinda de colonos sob 
esse tipo de contrato para as fazendas de café. Vergueiro se mostrava contrário à ideia de tornar os 
colonos proprietários de terras e acreditava que o principal propósito das políticas de imigração deveria 
ser suprir o país com “braços para a lavoura”. As colônias de parceria seriam, na visão de Vergueiro, uma 
maneira de atender as solicitações das lavouras e ensinar aos estrangeiros os fundamentos da agricultura 
antes que estes se tornassem proprietários. Sobre esse tema, ver: Forjaz (1924, p. 34-36); Holanda (1951, 
p. 13); Costa (1999, p. 176-180). 
9 Sobre essa discussão, ver: Dean (1971), Trochim (1983), Andrade (2002) dentre outros.  
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terras a constituição dispôs, pelo art. 64, que os estados se tornariam detentores das 

terras devolutas localizadas em dentro de seus limites territoriais e passariam a ter poder 

decisório sobre as mesmas. Na prática, cada estado poderia legislar livremente sobre 

suas terras devolutas, como melhor os conviesse. A possibilidade de venda das terras 

devolutas garantiria aos estados uma receita extra, utilizada para arcar com os novos 

encargos atribuídos a eles com o federalismo. Além disso, estando as terras devolutas 

em poder dos estados, cada unidade federativa poderia organizar e manter da forma que 

melhor conviesse sua política de terras e colonização. Os estados que possuíam recursos 

suficientes eram beneficiários dessa medida (PETRONE, 1997, p. 98-99). No entanto, o 

que se nota foi uma continuidade das práticas adotadas no Império. Cada estado legislou 

à sua maneira no tocante à discriminação das terras devolutas, revalidação de sesmarias 

e legitimação de posses, mas suas políticas mantiveram-se similares, dado que a Lei de 

Terras de 1850 e seu regulamento de 1854 serviram de arcabouço para os sistemas 

legislativos estaduais de terras.10 

Antes de analisarmos melhor a política de terras empreendida pelo estado de São 

Paulo, é interessante reconstituirmos os debates que levaram ao estabelecimento do art. 

64 da Constituição de 1891, que garantiu a autonomia estatal em matéria das terras 

devolutas.  

Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada e decretada a República Federativa 

do Brasil, regida pelo governo provisório até que ocorresse a eleição do Congresso 

Constituinte. Em 3 de dezembro de 1889 o Decreto n. 29 estabelecida a Comissão dos 

Cinco, incumbida de preparar o anteprojeto de constituição a ser apresentado ao 

Congresso Nacional Constituinte. A Comissão estava formada por Joaquim Saldanha 

Marinho – que viria a presidi-la, Américo Brasiliense de Almeida Melo, Antônio Luís 

dos Santos Werneck, Francisco Rangel Pestana e José Antônio Pedreira de Magalhães 

Castro. Os membros eram antigos membros do Partido Liberal convertidos às ideias 

republicanas. A comissão iniciou seus trabalhos em janeiro de 1890 e a cada membro, 

com exceção do presidente, deveria apresentar individualmente seu projeto, dando 

início às discussões. Comissão discutiu cada projeto em detalhes, aprovando-o ou 

rejeitando-o, e em 30 de maio de 1890 entregou um projeto aprovado unanimemente. 

O anteprojeto elaborado e apresentado pela Comissão dos Cinco possuía um viés 

centralizador, outorgando pouca autonomia política e financeira aos estados da união, já 

                                                           
10 Sobre a política de terras nos estados ver, dentre outros: Silva (1996); Petrone (1997); Sanches (2008). 
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que previa a posse das terras devolutas pela união, oferecia a esta um leque maior de 

fontes de rendas e ditava a que a união tinha poder sobre os assuntos de interesse dela e 

dos estados.  No projeto do Governo Provisório as terras devolutas seriam reservadas à 

União e a esta caberia distribuí-las aos Estados de forma condicional, com prazo para 

que fossem colonizadas ou cedidas para terceiros.11O projeto encontrou diversas 

manifestações contrárias nas discussões durante a segunda Assembleia Nacional 

Constituinte, iniciada em 15 de novembro de 1890. A tendência que se percebe pelos 

debates era a de entregar a propriedade das terras devolutas aos Estados. 

Em 22 de novembro de 1890a Assembleia elegeu uma Comissão Especial, 

composta por 21 membros - um de cada estado e um do Distrito Federal - para dar um 

parecer sobre o projeto de Constituição elaborado pelo governo provisório e os 

trabalhos do Congresso suspensos até que a Comissão Especial elaborasse o parecer 

sobre a Constituição aprovada pelo Governo Provisório. O parecer e a Constituição 

seriam submetidos a duas discussões, com possibilidade de uma terceira, caso as 

emendas apresentadas na segunda discussão fossem aprovadas. Após discussões, o 

presidente da Assembleia Nacional Constituinte enviaria o texto aprovado e suas 

emendas para a comissão especial para dar nova redação e, em seguida, voltaria para a 

revisão na Assembleia, sendo permitidas, nessa fase, novas emendas caso os 

parlamentares apontassem incoerências, contradições ou abusos no texto. As possíveis 

emendas aprovadas na revisão seriam encaminhadas para a Comissão Especial para 

nova redação final, a qual seria votada na Assembleia e, recebendo maioria dos votos, 

seria adotada como a Constituição da República. 

Em 10 de dezembro de 1890, a Comissão dos 21, em decisão não unânime, 

alterou o projeto do Governo Provisório, sugerindo mudanças que tendiam à concessão 

de uma maior autonomia política e financeira aos estados.12 

                                                           
11 Na sessão do Congresso Constituinte de 21 de novembro de 1890, foram distribuídas trezentas cópias 
da Constituição aprovada pelo Governo Provisório e publicada pelo Decreto n. 914A de 23 de outubro de 
1890. Nesta, lê-se no art. 63: “Uma lei do Congresso Nacional distribuirá aos estados certa extensão de 
terras devolutas, demarcadas á custa delles, áquem da zona de fronteira da Republica, sob a clausula de as 
povoarem e colonizarem dentro em determinado prazo, devolvendo-se, quando essa resalva se não 
cumprir, á União a propriedade cedida. Paragraphounico. Os estados poderão transferir, sob a mesma 
condição, essas terras, por qualquer título de direito, oneroso ou gratuito, a indivudos, ou associados, que 
as proponham a povoal-os e colonizal-os.” (ANNAES DO CONGRESSO CONSTITUINTE DA 
REPÚBLICA, 1924, v. I, p. 328). 
12 O parecer apresentado em 10 de dezembro de 1890 afirmava que haviam sido “objetos de longa 
discussão os artigos da Constituição relativos á discriminação das rendas provenientes de impostos”. De 
fato, o próprio parecer sobre esse ponto é extenso e mostra o apoio da comissão para uma maior 
autonomia dos governos estaduais na cobrança ou extinção de impostos, de acordo com suas 
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A alteração que mais interessa a este estudo, proposta pela Comissão, foi no 

tocante às terras devolutas. A maioria da comissão levou em conta a ideia de que o 

direito às terras devolutas localizadas dentro dos limites dos Estados era parte integrante 

da autonomia dada aos Estados pela nova forma de governo, e propuseram que a posse 

destas fosse passada aos estados. À União caberiam as terras devolutas existentes nas 

fronteiras e as necessárias para construção de estradas de ferro federais:  

A maioria da Commissão, convencida de que da autonomia 
reconhecida aos estados pelo novo regimen decorre o direito ás terras 
devolutas ompreendidas dentro de seus respectivos limites, como 
parte que são, dos seus territórios, opinou que o art. 63 da 
Constituição fosse substituido pelo seguinte: 
“Pertence aos estados as terras devolutas situadas nos seus respectivos 
territórios, cabendo somente á União as que existem nas fronteiras 
nacionais comprehendidas dentro da receita dos estados, a emenda em 
questão, de alguma sorte as estradas de ferro federaes” (ANNAES DO 
CONGRESSO CONSTITUINTE DA REPÚBLICA, 1924, v. I, p. 
360). 

 

As justificativas apresentadas pela a Comissão dos 21 para defender a passagem 

do domínio das terras devolutas para a esfera estadual foram centralizadas em dois 

argumentos: 1) seria através da venda das mesmas que os estados garantiriam a renda 

necessária para cobrir as novas despesas advindas com o federalismo; 2) Estadualização 

das terras devolutas era necessária visto que se ficassem a cargo do governo federal, 

este poderia ou não as conceder aos estados. A colonização, que afetava diretamente os 

estados, por sua vez, também ficaria dependente desse tratamento discriminatório:  

Sendo incontestável a necessidade de alargar as fontes de receita dos 
Estados, a emenda em questão de alguma sorte attende a essa 
necessidade, facultando aos estados a venda de suas terras devolutas, 
da qual tirarão elles abundantes recursos para ocorrer aos seus pesados 
encargos futuros.  
Os interesses da colonização, que affectam mais diretamente aos 
estados, ficam também melhor garantidos pela nova disposição, que 
ainda tem a vantagem de evitar a desigualdade com que a União 
poderia occupar-se desse importante ramo do serviço (ANNAES DO 
CONGRESSO CONSTITUINTE DA REPÚBLICA, 1924, v. I, p. 
360). 

 

Após as mudanças sugeridas pela Comissão dos 21 no artigo 63, calorosos 

debates sobre a estadualização das terras devolutas ocorreram no Congresso 

Constituinte, encontrando tanto defensores fervorosos quanto críticos ferrenhos.  

                                                                                                                                                                          

necessidades. Para o parecer completo desse ponto, ver: ANNAES DO CONGRESSO CONSTITUINTE 
DA REPÚBLICA, 1924, v. I, p. 357-359. 
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Em 08 de janeiro de 1891, Lauro Sodré, representante do estado do Pará, 

apresentou a emenda ao art. 63, onde propunha que terras devolutas pertenceriam aos 

estados em que se encontrassem, com exceção das indispensáveis para o governo 

federal. Na mesma sessão, Antão de Faria, deputado do Rio Grande do Sul, juntamente 

com Muniz Freire, se mostravam favoráveis à estadualização das terras, propondo que 

as terras e minas fossem de domínio dos estados, cabendo à União as terras necessárias 

para defesa das fronteiras, fortificações e construções em geral para quaisquer serviços 

públicos que dependam direta e exclusivamente de sua autoridade (ANNAES DO 

CONGRESSO CONSTITUINTE DA REPÚBLICA, 1926, v. II, p. 286-287). Antão de 

Faria fez um longo discurso na Assembleia defendendo sua emenda e rebatendo os 

argumentos dos que defendiam as terras devolutas nas mãos da a União.13 Antão de 

Faria clamava também que os estados passassem a receber apenas imigrantes 

espontâneos, “porque estes trazem capitaes para fazer aquisição de terras, o que 

demonstra intuitos de fixação de residência, estabelecendo conosco comunhão de 

interesses” (ANNAES DO CONGRESSO CONSTITUINTE DA REPÚBLICA, 1926, 

v. II, p. 297). 

Diversos outros políticos se mostraram favoráveis à estadualização das terras 

devolutas, alguns com propostas incisivas e outros em tom mais conciliatório14.  

                                                           
13 O discurso e o debate todo podem ser consultados em: ANNAES DO CONGRESSO CONSTITUINTE 
DA REPÚBLICA, 1926, v. II, p. 287-298. Algumas partes merecem destaque, como o trecho onde rebate 
o argumento de que havia estados que não possuíam terras devolutas: “Senhores, que se quer, que se 
pretende fazer das terras públicas? Aproveital-as no sentido do bem público. Qual o intuito daquelles que 
reclamam para os estados a posse dessas terras? É o de promover o seu povoamento. Si ha estados onde 
não há terras devolutas é porque têm a felicidade de têl-as todas povoadas, e esses, evidentemente, estão, 
a este respeito, em melhores condições que aquelles que as têm devolutas, não ocupadas, não utilizadas”. 
Antão de Faria também argumentava que a posse das terras nas mãos dos estados aliviaria o encargo da 
União com o serviço de colonização e imigração. 
14Dentre tais senadores, podemos destacar: João Barbalho, ao afirmar que “as terras são dos estados; não 
é a Constituição, não é a União, não é a Federação que lhes dá o território, que já é delles mesmo. Não 
posso, além disso, comprehender, dentro da circunscripção territorial dos estados, territórios que 
pertençam a um poder extranho, ainda que seja esse poder a União, salvo desapropriados por esta para 
serviços federaes”. Homero Baptista que propôs uma emenda ao art. 63 na qual união teria 5 léguas de 
largura em toda zona fronteiriça; João Barbalho, defendendo que os territórios estaduais deveriam 
pertencer apenas aos Estados salvo os desapropriados para serviços federais. Para Assis Brasil nenhuma 
das emendas apresentadas era precisa o suficiente, mas afirmava que votaria em qualquer uma que 
estipulasse o domínio das terras devolutas pelos estados onde estivesse situadas, podendo a União fazer 
uso das terras que lhe fossem indispensáveis.  Nina Ribeiro tinha um tom mais conciliador ao afirmar que 
o art. 63 seria um atentado contra os princípios federalistas; estados não poderiam existir sem ter direito 
aos seus territórios, mas, ao mesmo tempo, o parecer da Comissão dos 21 restringiria demais o direito da 
União, além de não ser possível determinar com precisão quais as necessidades futuras da União que 
demandem porções das terras devolutas. Nina Ribeiro propôs que os estados detivessem o poder sobre as 
terras devolutas localizadas dentro de seus respectivos limites e que à União coubesse apenas as terras 
necessárias para os serviços federais. Nessa mesma linha, Gabino Besouro e Valladão também 
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Em 10 de janeiro de 1891, pela primeira vez, a Assembleia Constituinte teve um 

discurso defendendo a posse de terra pela União, proclamado por Américo Lobo que 

declarava preferência pelo Projeto do Governo Provisório. Finalmente, na sessão do dia 

12 de janeiro de 1891 ocorreu a votação da redação do Art. 63. Foram rejeitadas as 

redações tanto do Projeto do Governo Provisório quanto da Comissão dos 21, bem 

como a emenda apresentada por Lauro Sodré. A emenda vencedora foi a de Antão de 

Faria e Muniz Freire (ANNAES DO CONGRESSO CONSTITUINTE DA 

REPÚBLICA, 1926, v. II, p. 430). 

Na sessão do dia 26de janeiro de 1891 houve a nova discussão do art. 63. 

Novamente ocorreram entraves entre os federalistas e os unionistas no tocante à questão 

das terras.Theodoreto Souto partiu em defesa da propriedade das terras devolutas pela 

União, considerando absurda a emenda apresentada e aprovada na primeira discussão do 

projeto de constituição. Segundo o constituinte, pretendia-se fazer “uma pátria sem 

território, uma pátria abstracta, sem elementos materiaes, sem domínio nacional”. O 

constituinte foi além, afirmando que a emenda aprovada atacava a soberania do país, 

pois “sem território não há soberania. Soberania sem território é uma abstração inane, é 

uma ideia oca, é um sonho (...) o Estado é e deve ser o proprietário de todo o território 

não occupado; e a União brasileira, a Nação, o Poder Central (...) é o único proprietário 

das terras devolutas”. O discurso de Souto encontrou diversos opositores. Várias vezes 

o constituinte foi acusado de anti-federalista. Um representante não identificado o 

interrompeu afirmando que em questão de terras, Souto estava mais atrasado do que a 

Monarquia – fazendo referência à lei de orçamentária de 24 de novembro de 1888, que 

transferia às províncias os recursos obtidos com a venda das terras; outro dizia que 

Souto desejava uma República sem Federação (ANNAES DO CONGRESSO 

CONSTITUINTE DA REPÚBLICA, 1926, v. III, p. 144-149). 

Apesar dos esforços contrários, a emenda proposta por Júlio de Castilhos, 

membro representante do Rio Grande do Sul na Comissão dos 21, com o mesmo teor da 

apresentada na primeira discussão do projeto por Antão de Faria e Muniz Freire, foi 

aprovada. O artigo constitucional foi renumerado para Art. 64 com a seguinte redação:  

Art 64 - Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas 
nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do 

                                                                                                                                                                          

apresentaram uma proposta mais conciliadora, na qual os estados teriam direito sobre as terras devolutas e 
a União poderia reavê-las quando necessário.  
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território que for indispensável para a defesa das fronteiras, 
fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. 
Parágrafo único - Os próprios nacionais, que não forem necessários 
para o serviço da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujo 
território estiverem situados. 

 

Com isso, ficava marcada a vitória dos federalistas na questão de terras, 

passando para o domínio dos Estados as terras devolutas, e descentralizando totalmente 

a política de terras.  

Após 1891, os Estados passaram a reger a questão das terras por meio de suas 

próprias leis, da maneira como melhor entendessem e lhes fosse de interesse. Cada 

estado passou a ter ampla liberdade para legislar sobre suas terras devolutas.No entanto, 

mesmo dispondo dessa autonomia garantida pela constituição, e apesar do federalismo e 

da possibilidade de legislarem livremente sobre suas terras, o que se viu foi uma política 

de continuidade com a política de terras do Império. Segundo Guimarães Costa (1992, 

p. 388), o poder estadual ter continuado nas mãos da elite latifundiária, tendo suas 

políticas ditadas de acordo com os dos senhores de terras, contribuiu para a 

sobrevivência da antiga estrutura fundiária. 

Apesar das diferenças marcantes entre os novos estados da federação, e mesmo 

tendo cada um legislado à sua maneira no tocante à discriminação das terras devolutas, 

revalidação de sesmarias e legitimação de posses, suas políticas se mantiveram 

similares. De acordo com Silva (1996, p. 252), havia mesmo uma “regularidade e uma 

semelhança nas diferentes unidades da federação”. A explicação para isso se encontra 

no fato dos legisladores estaduais terem usado a Lei de Terras de 1850 e seu 

regulamento de 1854 como arcabouço para suas leis. 

Silva (1996, p. 252-253) aponta três fenômenos que, embora de natureza 

diferente, estavam relacionados e agiram no sentido de imprimir as características 

fundamentais da história da apropriação territorial no período: 1) a adaptação da lei de 

terras aos interesses dos posseiros, alterando a data de validade das posses para efeito de 

legitimação – de fato, em nenhum Estado manteve-se a data limite de 1854 para a 

validação e legitimação das posses, sendo esta data frequentemente prorrogada; 2) as 

ocupações e invasões das terras devolutas continuaram acontecendo sem impedimento 

dos poderes públicos; 3) o processo de privatização das terras devolutas deu origem ao 

coronelismo. A política de terras durante a República Velha moveu-se entre a existência 
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de ou não de uma política de ocupação de terras devolutas do governo federal e a 

existência de uma legislação favorável ao apossamento. 

Outra possível explicação para se ter continuado seguindo os preceitos da Lei de 

1850, mesmo após os estados conseguirem trazer as terras devolutas para seu domínio, 

pode ter sido o fato de permanecerem válidas as motivações que levaram ao 

estabelecimento daquela lei. Uma dessas motivações era a alienação da terra apenas por 

meio da venda, o que dificultaria a posse da terra aos escravos libertos e imigrantes 

recém-chegados. Outro objetivo da Lei de terras era a legitimação das posses, 

transformando os simples posseiros em proprietários legítimos, processo esse feito por 

via administrativa. Com isso, os processos de legitimação seriam julgados, em última 

instancia, pelos governadores do estado, que passariam a ocupar uma posição central 

nas questões relacionadas à terra. A classe agrária dominante, atuando ativamente nos 

governos, não tinha interesse em retirar de seu alcance a capacidade de decidir sobre a 

legitimação das posses. O estado de São Paulo talvez seja o melhor exemplo dessa 

afirmação. 

 

Terras, legislação e imigração em São Paulo 

No estado paulista, a propriedade da terra esteve ligada diretamente com a 

questão cafeeira. A história da ocupação territorial em São Paulo ao longo do século 

XIX e começo do século XX está intimamente relacionada com a economia cafeeira e o 

que torna mais interessante o estudo da legislação fundiária paulista é justamente a 

complacência da política de terras e a forma que a legislação dela decorrente trataram os 

casos de posses ilegítimas no estado.  

De acordo com Sanches (2008, p. 136), “as duas principais intervenções estatais 

paulistas em matéria de terras, bem como os dois momentos de maior produção 

legislativa dispondo sobre o tema, coincidem com as duas grandes ondas de expansão 

cafeeira”. A expansão dos cafezais no final na última década do século XIX e após a 

Primeira Guerra Mundial foi acompanhada da expansão demográfica e do surgimento 

de dezenas de novos municípios e das intervenções do governo estadual paulista na 

questão da propriedade territorial. 

Ao longo da República Velha, três importantes leis de terras foram promulgadas 

no estado. A primeira delas foi a Lei nº 323 de 22 de junho de 1895, dispondo sobre o 

tratamento jurídico dado às terras devolutas, sua medição, demarcação e aquisição e 
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sobre a legitimação das posses e concessões de terras. Esta lei baseou-se na Lei de 

Terras de 1850. Mesmo assim, a lei foi considerada muito rigorosa com os donos de 

terras, possivelmente porque tanto os pequenos posseiros quanto os grandes 

latifundiários desejavam leis mais amenas, que permitissem se apossarem das terras 

devolutas do Estado.15 Após pressões sobre o governo, foi aprovada a Lei nº 545 de 02 

de agosto de 1898, compatível com os interesses de quem visava a apropriação das 

terras públicas. Segundo a nova lei, posses com título anterior a 1878 e que tivessem 

moradia e cultura efetiva estabelecidas desde 1868 seriam automaticamente legitimadas, 

sem necessidade de qualquer processo.16 

Em 1900 foi publicado o regulamento sobre a Lei de 1898 pelo qual criou-se o 

Registro Público das Terras, instalado nas sedes das comarcas. Esse órgão tornou-se 

responsável por registrar a propriedade imobiliária das terras do território paulista e 

onde deveriam ser efetivados os registos de legitimação de posses e revalidação de 

sesmarias, assim como o registro de títulos de aquisição de terras devolutas (como os 

lotes vendidos aos colonos). O parágrafo Primeiro do Artigo 25 do Regulamento ditava 

que o estado deveria registrar as suas terras, o que mostra que, na visão dos governantes 

paulistas, as terras devolutas deveriam ter tratamento idêntico às propriedades 

imobiliárias particulares, sendo regidas pelo direito civil comum e o estado, na 

qualidade de proprietário, não se diferenciaria do proprietário particular.17 A obrigação 

do estado em registrar as terras, no entanto, não foi cumprida, pela razão, conforme 

observa Silva (1996, p. 284), de que o estado nem sabia ao certo onde se localizavam 

suas próprias terras e tinha pouco interesse em saber onde estas se encontravam. Já os 

proprietários particulares se preocuparam com o registro, estando esse interesse ligado 

ao surto cafeeiro pelo qual o estado passava, fazendo com que a terra se valorizasse e a 

legitimação da mesma fosse necessária como segurança jurídica. O café parece ter sido 

então o diferencial do estado paulista. O interesse econômico dele advindo fez com que 

o registro das propriedades de terras fosse tomado com mais seriedade, o que não se viu 

com a mesma intensidade nos outros estados, que não conseguiram resultados tão 

eficazes nessa questão.  

                                                           
15 Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1895/lei-323-22.06.1895.html 
16 Lei nº 545 de 02 de agosto de 1898, disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1898/lei-545-02.08.1898.html. 
17Decreto nº 734, de 5 de janeiro de 1900, disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1900/decreto-734-05.01.1900.html.  

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1895/lei-323-22.06.1895.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1898/lei-545-02.08.1898.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1900/decreto-734-05.01.1900.html
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Após a Primeira Guerra Mundial, um novo surto de produção cafeeira fez com 

que o governo estadual interviesse novamente na legislação de terras, modificando a Lei 

de 1898 e seu regulamento. Em 27 de dezembro de 1921 foi promulgada a Lei nº 1844, 

regulamentada em agosto de 1922, com o objetivo de legalizar a situação dos posseiros 

irregulares, prevendo a regularização dos títulos de terras das posses que tivessem sido 

ocupadas entre 1895 e 1921. Um diferencial importante desta lei, indo na contramão do 

que previa a Lei de Terras de 1850 e que havia servido de arcabouço para a legislação 

estadual de terras até então, foi a previsão de concessão gratuita de terras devolutas a 

nacionais ou estrangeiros que as cultivassem, o que é um aspecto interessante para esta 

pesquisa no sentido de saber se houve aumento no número de propriedades de 

estrangeiros após a promulgação dessa lei. 

De 1886 até 1928, o governo paulista passou a atuar diretamente na promoção 

da imigração por meio do sistema de subsídios.18 A entrada de estrangeiros acelerou-se 

a partir de 1886. Até 1885 haviam entrado em São Paulo 43.521 imigrantes 

estrangeiros. No quinquênio seguinte, a entrada de imigrantes aumentou para 161.164 

estrangeiros. O ano de 1888 sozinho registrou a chegada de mais de 92.000 imigrantes 

na província. Durante a República Velha, 3.546.500 estrangeiros entraram no Brasil, 

sendo que mais de 2.067.000 dirigiram-se ao estado de São Paulo. O sistema de 

subsídios foi responsável por quase 55% dos estrangeiros entrados no estado (LEVY, 

1974, p. 71-73; RSASP, vários anos).19 A política imigratória paulista caracterizou-se 

por privilegiar as famílias de imigrantes rurais pobres, visto que o interesse principal 

dos cafeicultores, como dito antes, era providenciar um contingente de braços para as 

lavouras. 

 

 

A historiografia sobre imigrantes e acesso às terras  

 

Mesmo havendo uma ampla bibliografia relacionando a imigração com o acesso 

à terra, ainda restam vários aspectos pouco explorados e conhecidos. Muitos trabalhos 

tratam do assunto de maneira regional, outros analisam apenas imigrantes que se 
                                                           
18 Sobre a pressão dos cafeicultores pela política de subsídios ver, dentre outros: Holloway (1984, p. 252-
253), Vangelista (1991, p. 51). Sobre a política de subsídios ver: Gifun (1972); Stolcke e Hall (1983); 
Petrone (1997).  
19 RSASP – Relatórios da Secretaria dos Negócios da Agricultura, Indústria e Commercio do Estado de 
São Paulo. 
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tornaram cafeicultores bem-sucedidos.20 No entanto, ainda há controvérsias sobre a 

ascensão dos imigrantes à qualidade de proprietários de terras e como isso teria 

ocorrido.  

Alguns trabalhos relacionam o acesso à terra pelos imigrantes com as crises 

pelas quais a economia cafeeira passou. Por exemplo, em seu trabalho clássico sobre a 

história econômica do Brasil, Caio Prado Jr. ressalta que, em regiões imigrantistas como 

São Paulo, a pequena propriedade sofreu com a concorrência dos latifúndios, que viriam 

a absorver a grande parte dos imigrantes, e com as pressões dos cafeicultores paulistas 

diante do iminente fim da escravidão e o temor crescente do que a falta de braços para 

as lavouras pudesse significar para a economia cafeeira.21 Para Prado Jr (1945) a 

ascensão dos imigrantes à condição de proprietários estaria relacionada com as 

sucessivas crises do café, que levariam os grandes proprietários a fragmentarem e 

venderem parte das suas terras (sobretudo depois de 1930) modificando o perfil do 

agricultor em São Paulo ao ampliar a presença das pequenas propriedades. O autor 

também atribui às grandes aglomerações urbanas e industriais a responsabilidade pelo 

surgimento das pequenas propriedades, que teriam a função de abastecer esses centros 

com a produção de gêneros alimentícios.  

Verena Stolcke, seguindo a mesma linha que Caio Prado Jr, afirma que as crises 

na economia cafeeira e a queda no lucro com as grandes lavouras contribuíram para a 

desintegração dos latifúndios e crescimento das pequenas propriedades em muitas 

regiões do Brasil. Os compradores desses novos lotes seriam imigrantes de primeira ou 

segunda geração oriundos do regime de colonato nas fazendas cafeeiras nas regiões de 

antiga ocupação, motivados pelo sonho de se tornarem proprietários (STOLCKE, 1986, 

p. 92). Essa visão nos leva a questionar se imigrantes chegados no começo da onda de 

imigração subsidiada, ainda no século XIX, como os italianos, tiveram mais facilidade 

para comprar lotes de terras e se tornar proprietários do que, digamos, os espanhóis ou 

portugueses que entraram massivamente no estado na segunda metade da década de 

1910. 

                                                           
20 Ver, por exemplo, os trabalhos de: Dean (1977) sobre Rio Claro; Monbeig (1941) sobre Marília; Gifun 
(1972), Bacellar e Brioschi (1999) para Ribeirão Preto; Tosi, Faleiros e Teodoro (2007) para Franca; 
Abrahão (2015) para Campinas. Ver também os trabalhos de Giovanetti (1951) sobre GeremiaLunardelli 
e Moraes (1980) sobre Francisco Schmidt. 
21 PRADO Jr, Caio. História Econômica do Brasil. 1945. Para as demais referências a esta obra neste 
projeto, utilizaremos a edição de 1983.  
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Outros autores, como por exemplo Warren Dean (1977), adotam uma visão 

pessimista quanto à ascensão social dos colonos ao status de proprietários de terras. 

Dean, em seu trabalho sobre o município Rio Claro no período de 1820 a 1920, dedica-

se ao estudo da organização das fazendas sob trabalho escravo, à experiência do sistema 

de parcerias e à crise do escravismo. O autor, ao tratar do tema do trabalho assalariado, 

o faz analisando dados como a renda anual dos colonos entre 1885 e 1911, a 

nacionalidade dos proprietários rurais segundo o Censo de 1905 e o valor de remessas 

do Brasil para a Itália anteriormente à Primeira Guerra Mundial. As condições de vida e 

os níveis de renda das famílias de colonos miseráveis e as poucas oportunidades de 

acumulação de riqueza impediam que esses imigrantes se tornassem pequenos 

proprietários. Os que conseguiram adquirir lotes de terra, na visão do autor, não seriam 

os imigrantes de origens agrícolas vindos para o trabalho no campo, mas sim aqueles da 

classe média urbana em seus países de origem (DEAN, 1977, p. 177-182).  

Apresentando uma visão mais otimista, Thomas Holloway (1984) analisa as 

relações entre sociedade e agricultura de exportação no estado de São Paulo entre 1886 

e 1934 e os imigrantes entrados nesse período. O autor sustenta que as relações vigentes 

de trabalho no colonato, aliadas às dificuldades de obter-se uma reserva de braços no 

campo e a disponibilidade de terras, foram responsáveis pela ascensão dos grupos 

imigrantes em um processo que pode ser detectado desde o início do século XX. 

Holloway destaca a importância que a renda não monetária, ou seja, a derivada das 

roças, culturas intercalares e criação de animais, teria nesse processo. Os proprietários 

das novas fazendas de pequeno e médio porte, oriundas da divisão das antigas zonas 

produtoras, teriam começado como colonos de café ou eram estrangeiros bem-sucedidos 

no meio urbano que buscavam investir seus ganhos no meio rural. Ainda que 

concordando com a visão de Warren Dean de que alguns imigrantes bem-sucedidos na 

indústria ou no comércio vieram a se tornar proprietários rurais, o autor ressalta que é 

menos provável que esses imigrantes tivessem se voltado à lavoura como ocupação 

(HOLLOWAY, 1984, p. 212). Fazendo uso das estatísticas agrícola e zootécnica de 

1904-1905 e de 1934 e do censo de 1920, de registros de imóveis e de relatórios 

consulares da época, Holloway afirma que “há claras evidencias de que muitos 

imigrantes de primeira geração chegaram a se transformar de colonos do café em 

lavradores independentes” apesar dos muitos casos das péssimas condições de vida e 

remuneração nas fazendas cafeeiras (HOLLOWAY, 1984, p. 216). Os imigrantes que se 
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tornaram proprietários conseguiram adquirir desde pequenas e médias propriedades, de 

caráter familiar voltadas para a subsistência ou para a agricultura de gêneros primários 

para o abastecimento do mercado interno, até enormes latifúndios agroexportadores de 

café. Entre 1905 e 1920, o número de propriedades de terras pertencentes a estrangeiros 

aumentou significativamente se comparado com as propriedades em mãos de 

brasileiros. No período, a quantidade de propriedades dos italianos aumentou em 126%, 

a de portugueses em 139% e a de espanhóis em 642% enquanto as dos brasileiros 

cresceu apenas 11%. Em 1905, estrangeiros possuíam 66% das propriedades da zona 

Noroeste, 47% da Araraquarense. No entanto, o valor médio das propriedades dos 

estrangeiros era inferior ao das pertencentes aos brasileiros (HOLLOWAY, 1984, p. 

210-248). 

Outro trabalho nesta mesma linha otimista é o de Maurício Font (1982). Em seu 

trabalho, Font sustenta que, ao final dos anos 1920, um grupo emergente de pequenos 

proprietários imigrantes cultivando café em pequena escala passou a ameaçar o controle 

dos grandes fazendeiros paulistas sobre o setor exportador. Font identifica o acesso dos 

imigrantes à terra como resultado da alta dos preços do café e da expansão da economia 

cafeeira nos anos 1910 e 1920, quando então teriam se tornado pequenos proprietários 

rurais e não antes dessa data, como argumenta Holloway. Com a expansão cafeeira dos 

anos 1920, Font afirma que os colonos lograram acumular capital vendendo o excedente 

de suas produções de gêneros alimentares para subsistência, produzidos nas fazendas 

cafeeiras sob condições de plantio mais favoráveis.22 Segundo o autor, em 1934 cerca 

de 48% das propriedades rurais do estado de São Paulo estavam nas mãos de 

estrangeiros de primeira ou segunda geração (FONT, 1982, p. 15). 

Os trabalhos baseados na análise dos censos demonstram a crescente 

participação dos imigrantes como proprietários de terras. Boris Fausto, ao compilar a 

historiografia da imigração em São Paulo, afirma que a ascensão dos imigrantes a donos 

de propriedades rurais é um movimento de longa duração onde os imigrantes foram se 

tornando donos de pequenas e médias propriedades, chegando em alguns casos a se 

tornarem grandes proprietários. Para o autor, tal movimento não foi consequência direta 

                                                           
22 Sobre a remuneração dos colonos no sistema de colonato, ver: Stolcke e Hall (1983, p. 100) e Fausto 
(1986, p. 780). Stolcke (1986, p. 81-82) refuta o argumento apresentado por Font, afirmando que nos 
momentos em que o preço do café se elevara, “em particular depois de 1910, os fazendeiros proibiam o 
plantio intercalado a fim de proteger os rendimentos do café”. 
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da crise de 1929, como sugerem alguns autores citados anteriormente, mas teria apenas 

acelerado com ela (FAUSTO, 1991, p. 23-24).  

 

 

Considerações Finais 

 

No presente trabalho, buscamos reconstruir brevemente a história da legislação 

de terras no Brasil e em São Paulo, nos séculos XIX e primeiras décadas do século XX. 

Vemos que ao longo do Império, o governo brasileiro tentou ativamente, ainda que sem 

muito sucesso, regularizar a situação fundiária do país, primeiro com as políticas 

coloniais de D. João VI e depois com a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras se 

mostrou um marco na legislação fundiária do país. Juntamente com a Lei Eusébio de 

Queiroz, também de 1850 e que pôs fim ao tráfico de escravos, a lei de terras buscou 

incentivar a imigração para o país. Ao estabelecer que o acesso à terra se daria apenas 

por meio da compra, a lei conferia um novo caráter para as terras devolutas. Com o fim 

do tráfico de escravos e a gradual abolição da escravidão, a terra, como mercadoria, 

passa a ter uma importância crescente para a elite latifundiária agroexportadora. Além 

disso, a lei buscava atrair imigrantes com condições de adquirir seus próprios lotes e 

financiar a vinda de imigrantes pobres, que serviriam de braços para as lavouras até que 

lograssem acumular capital o suficiente para ascenderem à condição de proprietários.  

Todas as questões relacionadas com a posse de terras, imigração e colonização 

ficaram a cargo e foram direcionadas segundos os interesses do Império os quais, por 

sua vez, refletiam os desejos da elite agroexportadora. Com a proclamação da República 

e promulgação da nova Constituição, houve a descentralização da política de terras. A 

estadualização das terras devolutas não promoveu, ao menos de maneira direta e 

sistemática, a pequena propriedade. Ainda que os estados tivessem total autonomia para 

deliberarem sobre suas políticas de terras, o que se nota nas legislações estabelecidas foi 

umapolítica de continuidade com a política de terras do Império.  

O estado de São Paulo é um exemplo emblemático disso. O poder estadual ter 

continuado nas mãos da elite agroexportadora, tendo suas políticas ditadas de acordo 

com os dos senhores de terras, contribuiu para a sobrevivência da antiga estrutura 

fundiária. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Política fundiária no Brasil e em São Paulo: do Império à República Velha, apontamentos 

iniciais 

 

 

24 

A política imigratória paulista, como visto, caracterizou-se por privilegiar as 

famílias de imigrantes rurais pobres, visto que o interesse principal dos cafeicultores era 

conseguir um contingente de braços para as lavouras. A política de terras do estado de 

São Paulo também foi marcadamente influenciada pelos interesses da elite 

agroexportadora.  

É interessante notar como, entre os estudiosos do acesso à terra pelos imigrantes, 

pouco ou quase nada foi dito a respeito da legislação de terras adotada no estado de São 

Paulo no período e sua relação com os imigrantes que se tornaram proprietários. Vale 

ressaltar que não há consenso na literatura para se explicar como esses imigrantes 

conseguiram comprar suas propriedades rurais: teriam sido colonos que acumularam 

capital com o trabalho nas fazendas de café? Seriam imigrantes que já chegaram ao país 

com algumas economias? Seriam imigrantes que se estabeleceram primeiramente no 

mundo urbano para posteriormente adquirirem terras? Outro aspecto importante a ser 

destacado é que, apesar do tom mais pessimista ou mais otimista, todos os autores 

apresentam, de alguma forma, evidências da mobilidade social dos imigrantes no meio 

rural.  
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