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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção do espaço agrário 
sergipano no período de 1850 a 1925. Parte-se inicialmente de uma discussão sobre 
o espaço geográfico como objeto da Geografia, cujos fundamentos se baseiam 
principalmente nas obras de Milton Santos e Ruy Moreira. Além disso, tem como 
objetivo, mostrar as relações entre a Lei de Terras e a formação da propriedade 
fundiária em Sergipe, mostrando também, a efetividade da referida Lei através da 
análise do cadastro fundiário de 1854, apresentando o modo como a terra foi 
juridicamente apropriada (apossamento, herança, compra e venda) e as formas de 
propriedades (sítio, fazenda, posse etc.). Ademais, enfatiza-se aspectos da 
organização do espaço agrário sergipano nas primeiras décadas do século XX, 
principalmente no que se refere à sua estrutura agrária. Apesar de a literatura 
adotada mostrar que a mercantilização da terra legalmente se inicia a partir da 
vigência da Lei de Terras em 1850, consolidando a grande propriedade, parte-se 
das seguintes hipóteses: a) a Lei de terras não impediu a consolidação da pequena 
propriedade; pelo contrário, institucionalizou-a através do cadastro fundiário de 
1854, o que se infere que esta se agasalhou na lei em tela e, quantitativamente, não 
houve diferenciações comparando os dois períodos extremos, 1850 e 1925. O que 
pretendemos mostrar, por meio análise dos dados apresentados nesse estudo, é 
que o período de 1850 a 1925 foi um de transição da propriedade de domínio 
público - entendendo-se por domínio público o período de 1822 a 1850, quando o 
apossamento se tornou uma forma de acesso à terra - para o domínio privado. A Lei 
de terras foi apenas um marco de transição para a moderna propriedade capitalista 
e não a responsável, pois tanto a pequena como a grande exploração foram 
recriadas no decorrer da segunda metade do século XIX e início do século XX. 
Portanto, o período estudado é de transição do regime escravista de produção para 
o capitalista. Mesmo que a Lei de terras tenha imposto o princípio da compra como 
forma de aquisição, isto não significou a consolidação das relações capitalistas, uma 
vez que as relações não capitalistas de produção - a exemplo do trabalho familiar, a 
empreitada e o trabalho por tarefa - convivem lado a lado com relações assalariadas 
de produção, sem que uma dessas relações predomine no período. As elites 
agrárias sergipanas viam a ordem e o progresso como uma questão material, ou 
seja, por ordem entendiam o ordenamento do trabalho e por progresso a introdução 
de inovações técnicas no setor agrário. Nesse sentido, o processo de transição para 
o capitalismo, em Sergipe, se aproximou do modelo Latifundiário/Prussiano, tendo 
como responsável pela transição a aristocracia latifundiária. Metodologicamente, foi 
realizado um levantamento bibliográfico referente à categoria espaço, como também 
à propriedade da terra, tanto em nível nacional (Brasil) como local (Sergipe). Os 
dados obtidos nesta pesquisa foram trabalhados estatisticamente e apresentados 
em quadros, tabelas e figuras.  
Palavras Chaves: Espaço agrário. Propriedade da Terra. Lei de Terras. Elites 
agrárias 
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ABSTRACT 
 

The present work has as objective analyzes the production of the sergipano agrarian 
space in the period from 1850 to 1925. It breaks initially of a discussion on the 
geographical space as object of the Geography, whose foundations base mainly on 
Milton Santos works and Ruy Moreira. Besides, he/she has as objective, to show the 
relationships between the Law of Lands and the formation of the property fundiária in 
Sergipe, also showing, the effectiveness of the referred Law through the analysis of 
the cadaster fundiário of 1854, presenting the way as the earth was juridically 
appropriate (apossamento, inheritance, buys and sale) and the forms of properties 
(ranch, farm, ownership etc.). we will still emphasized aspects of the organization of 
the space agrarian sergipano in the first decades of the century XX, mainly in what 
he/she refers to your agrarian structure. In spite of the adopted literature to show that 
the mercantilização of the earth legally begins starting from the validity of the Law of 
Lands in 1850, consolidating the great property, he/she breaks of the following 
hypotheses : a) the Law of lands did not impede the consolidation of the small 
property, on the contrary it institutionalized it through the land cadaster  of 1854, what 
it infers that this, dressed warmly in the law in screen and quantitatively there were 
no differences comparing the two extreme periods, 1850 e 1925. The one that we 
intended to show with the analysis of the data presented in that study it is that the 
period from 1850 to 1925 was a period of transition of the property of public domain, 
understanding public domain the period from 1822 to 1850, when the apossession 
became a form access to land, for the private domain. The Law of lands was just a 
transition mark for the modern capitalist property and not the responsible, because 
as much the small as the great exploration, they were created again in elapsing of 
the second half of the nineteenth century  and beginning of the twentieth century . 
Therefore, studied period is of transition of the slave for the capitalist regime. Even if 
the Law of lands has imposed the beginning of the purchase as acquisition form, this 
did not mean the consolidation of the capitalist relationships, since the non -  
capitalist  production relations for example, the family work, the taskwork and the 
work for task live together side by side with salaried relationships of production 
without one of those relationships prevail at least in the period from 1850 to 1925, the 
mark storm of the research.  Another subject that we defended was that the 
sergipanas agrarian elites saw the order and the progress as a material subject, that 
is, by order they understood the organization of the work and for progress the 
introduction of technical innovations in the agrarian section.  In that sense, we 
considered that the transition process for the Capitalism in Sergipe, approached the 
Laird/Prussion model, tends as responsible for the transition the landowner 
aristocracy. Methodology, a bibliographical rising was accomplished regarding the 
category space, as well as to the property of the earth, so much in national level 
(Brazil) as place (Sergipe). The data obtained in this research they were worked 
statistics and presented in pictures, tables and illustrations. 
Key words: Agrarian space. Land property . Law of Lands. Agrarian elites   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Partindo dos arranjos espaciais que se configuraram tanto em nível 

nacional (Brasil) como em nível local (Sergipe), pretendemos, neste estudo, 

desenvolver uma análise sobre a propriedade da terra, em Sergipe, no período de 

1850 a 1925.  Considerar-se-á o espaço geográfico brasileiro e sergipano, no que se 

refere à sua materialidade dialeticamente articulada e historicamente produzida. 

Nesse sentido, entende-se o espaço geográfico como espaço de produção e 

reprodução das relações sociais. Para entender a formação social sergipana é 

necessário compreender como: “os modos de produção se produziram, foram 

superados e se reproduziram, com todas as suas manifestações contraditórias, 

centrada nas relações humanas coisificadas” (SILVA, 1991: 21). 

Nesse intervalo, dois momentos são significativos em particular, para a 

realidade sergipana: 1850, pela Lei de terras e 1854, pela realização do primeiro 

cadastro fundiário no qual consta o registro de todas as propriedades. O resultado 

desse levantamento consta em dezoito livros existentes no Arquivo Público do 

Estado de Sergipe. Por outro lado, o limite temporal de 1925 corresponde ao 

cadastro fundiário realizado pelo governo de Graccho Cardoso. 

A periodização é importante não apenas nos estudos históricos, mas 

também para a Geografia, na medida em que permite perceber o funcionamento das 

variáveis num determinado período, até o momento em que ocorrem rupturas que 

possibilitam a visualização do novo através desse processo (SANTOS ,1996). 

Metodologicamente, foi realizado um levantamento bibliográfico referente 

à categoria espaço, como também à propriedade da terra, tanto em nível nacional 

(Brasil) como local (Sergipe). Os dados obtidos nesta pesquisa foram trabalhados 

estatisticamente e apresentados em quadros, tabelas e figuras. Não restam dúvidas 

de que esse é um período de duração quase secular (estrutural), todavia nos 

permitirá perceber as mudanças na forma de apropriação da terra, o que seria difícil 

se tentássemos apenas uma análise sincrônica, na qual perderíamos a essência da 

totalidade. 
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Na delimitação do objeto de estudo, foi estabelecida uma divisão regional 

(Região da Mata Sul, Cotinguiba, Agreste Sertão de Lagarto, Agreste Sertão de 

Itabaiana, São Franciscana), no sentido de compreendermos melhor as diversidades 

econômicas que caracterizaram a produção desse espaço. Nesta divisão, foi 

considerado o processo de ocupação e as atividades econômicas nelas 

apresentadas.  

A maior parte dos dados que compõem esta tese são provenientes de: 

a) Registros Paroquiais – Acervo documental existente no Arquivo Público do 

Estado de Sergipe (APES), com o registro de 10.445 propriedades; 

b) Inventários post-mortem – Existentes no Arquivo Geral do poder Judiciário do 

Estado de Sergipe (AGJES), de onde foram extraídas informações referentes 

à propriedade da terra, bens móveis e semoventes; 

c) Registros de terras de 1925 – Documentação existente no Arquivo Público do 

Estado de Sergipe (APES). Destes documentos, foram tabulados dados 

referentes: à distribuição das propriedades por estrato de área, percentual do 

número de propriedades, percentual da área das propriedades entre outros. 

Utilizamos como amostragem 3.893 propriedades o que corresponde a 37,2% 

do total indicado nos Registros Paroquiais de 1854 e 47,6% do total 

registrado no Censo Agrícola de 1920. 

d) Censo Agrícola de 1920 – Censo realizado pelo Ministério da Agricultura, no 

qual constam informações sobre: Utilização das terras, produção vegetal, 

produção animal, valor das propriedades, dentre outros dados apresentados 

no decorrer deste estudo. 

e) Falas e Relatórios dos Presidentes da Província de Sergipe – Possibilitaram 

uma análise do discurso, principalmente na segunda metade do século XIX, 

quando se discutiam questões referentes às inovações técnicas, à 

colonização e à situação da agricultura sergipana. 

f) Revista Agrícola - Publicada no período de 1902 a 1905, que apresenta 

discussão das questões também referentes às inovações técnicas e aos 

problemas que afetavam o setor agropecuário de Sergipe. 

g) Atas do Imperial Instituto Sergipano de Agricultura – Acervo documental 

existente no Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES – A1). 

Esta tese está estruturada em seis capítulos. 
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O primeiro capítulo trata de uma discussão sobre a questão da categoria 

espaço, fundamentada, principalmente, nas obras de Milton Santos. Além disso, traz 

uma discussão sobre o conceito de região na Geografia, a relação entre Geografia e 

História, a propriedade da terra no processo de formação do espaço agrário 

brasileiro e a transição para o capitalismo. 

No segundo capítulo, é descrita a ocupação do espaço agrário sergipano, 

tanto em termos gerais como particulares (regional), sendo apresentada uma síntese 

sobre a evolução do quadro econômico, demográfico e físico por região. 

O terceiro capítulo trata da aplicação da Lei de Terras em Sergipe, com 

observações acerca da tipologia das propriedades, as formas de aquisição e a sua 

distribuição regional. 

Os elementos da produção do espaço agrário sergipano no início do 

século XX foram discutidos no capítulo quatro, Nesse momento, com a 

apresentação da questão da utilização das terras, da distribuição das propriedades 

rurais por estrato de área, da produção animal e vegetal, das inovações técnicas da 

agricultura e da condição do produtor. 

No quinto capítulo, tratar-se-á dos rendimentos e do valor da terra, 

enfatizando-se a remuneração na agricultura, os rendimentos da terra e seu valor 

diferencial. 

Por fim, apresenta-se o discurso das elites agrárias, tanto no século XIX 

como no XX, as idéias referentes à necessidade de inovações técnicas para a 

agricultura sergipana e as soluções apresentadas por seus representantes.  

Nas considerações finais, pretende-se mostrar que o período de 1850 a 

1925 se configurou como uma transição da propriedade de domínio público - 

entendendo domínio público o período de 1822 a 1850, quando o apossamento se 

tornou uma forma de acesso a terra - para o domínio privado. A Lei de Terras foi 

apenas um marco de transição para a moderna propriedade capitalista e não a 

responsável, pois tanto a pequena como a grande exploração foram recriadas no 

decorrer da segunda metade do século XIX e início do século XX. Portanto, o 

período estudado é de transição do regime escravista de produção para o regime 

capitalista. Mesmo que a Lei de terras tenha imposto o princípio da compra como 

forma de aquisição, isto não significou a consolidação das relações capitalistas, pois 
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as relações não capitalistas de produção após a abolição da escravidão, a exemplo 

do trabalho familiar, a empreitada e o trabalho por tarefa, convivem lado a lado com 

relações assalariadas de produção, sem que uma dessas predomine, pelo menos no 

período de 1850 a 1925, marco temporal da pesquisa. O processo de transição, 

portanto, aproximou-se tanto em nível de Brasil como de Sergipe, da via latifundiária. 

Outra questão que apresentada foi que as elites agrárias sergipanas viam a ordem e 

o progresso como uma questão material, ou seja, por ordem entendiam o 

ordenamento do trabalho e por progresso a introdução de inovações técnicas no 

sentido de atender os seus interesses econômicos.  
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CAPÍTULO I 

 

 

ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE O ESPAÇO 
 

 

1.1. A QUESTÃO DO ESPAÇO ENQUANTO CATEGORIA NA GEOGRAFIA 

 

 

Neste início de discussão, convém levantar os seguintes questionamentos: 

qual é, de fato, o objeto da Geografia? A sociedade? O espaço geográfico? Ou a 

sociedade inserida no espaço?  

De acordo com Corrêa (1986)  

 

O longo processo de organização da sociedade deu-se 
concomitantemente à transformação da natureza primitiva em 
campos, cidades, parques [...]. Estas obras do homem [...] 
organizadas espacialmente, constituem o espaço do homem, a 
organização espacial da sociedade ou, simplesmente o espaço 
geográfico. A objetivação do estudo da sociedade pela geografia faz-
se através de sua organização espacial, enquanto as outras ciências 
sociais concretas estudam-na através de outras objetivações (p. 52) 
 

O autor percebe, ainda, que a geografia estuda a sociedade a partir da 

sua organização espacial que se constitui em uma “materialidade social” (Ibid., 

p.53). 

Seguindo esse raciocínio, Ruy Moreira (1994) vê o espaço geográfico 

como “a materialidade do processo de trabalho” através da relação estabelecida 

entre homem–meio (Ibid., p. 84). Portanto, o espaço geográfico se constitui na 

aparência, e o processo de trabalho é a essência. Porém, o processo de trabalho 

produz o espaço geográfico, humanizando a natureza. O espaço é o espelho da 

sociedade na medida em que reflete a história dos homens no processo e nas 

diversas relações de produção e reprodução e no desenvolvimento das forças 

produtivas. Diz Moreira, 
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A história dos homens é a história dos homens concretos e o espaço 
geográfico é um espaço historicamente produzido. O que nele vemos 
é a própria História. O espaço é a sociedade e a revela por inteiro 
[...]. O espaço é a sociedade pelo simples fato de que é a história dos 
homens produzindo e reproduzindo sua existência por intermédio do 
processo de trabalho (Ibid., p. 89 e 90).  

 

Dollfus (1991) analisa o espaço partindo da percepção da paisagem, 

porém como processo histórico. Afirma: 

 

Toda paisagem que reflete uma porção do espaço ostenta as marcas 
de um passado mais ou menos remoto, apagado ou modificado de 
maneira desigual, mas sempre presente [...] o espaço geográfico se 
acha impregnado de História (p. 11). 

 

A autora Lenyra Rique da Silva, apesar de tecer críticas a Ruy Moreira, 

considerando que este autor reduz o espaço geográfico à paisagem, entende 

também que a realidade do espaço geográfico 

 

[...] se revela no processo produtivo, seja espaço urbano ou agrário, 
um espaço capitalista ou não capitalista [...] A produção capitalista do 
espaço se concretiza no trabalho alienado, materializado nas 
construções, nas edificações que nos cercam, no material de 
trabalho de que a sociedade dispõe, enfim, em tudo que é produzido, 
seja para consumo produtivo ou para consumo direto (SILVA, 
1991:19).  

 

Portanto, o espaço é visto como um lugar onde a atividade humana é 

desenvolvida quer seja econômica, social ou politicamente. Enfim, “o espaço 

geográfico é o espaço da produção e da reprodução das relações sociais” (Ibid., 

p.55); ele é diversificado e heterogêneo, sendo assim, os fenômenos variam de 

acordo com o lugar. Esta assertiva ajuda, de certo modo, a compreender a formação 

social sergipana. 

Enquanto Ruy Moreira reduz o espaço geográfico à paisagem, Santos 

(2002) vai mais além, agora buscando historiar a paisagem como fenômeno que 

forma momentaneamente o espaço como categoria-chave: 

: 

 
Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de 
formas que, num dado momento exprimem as heranças que 
representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
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natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima (p. 
103). 
 

Santos (2002) entende que a expressão “o espaço” abarca uma situação 

singular. Uma das diferenças reside no fato de que enquanto a paisagem é 

transtemporal, incorporando objetos passados e presentes, o espaço é o presente, 

resultante da ação da sociedade (ou em outras palavras, produto do trabalho 

humano). Ademais, “a paisagem existe através de suas formas, criadas em 

momentos históricos diferentes”, enquanto que no espaço “as formas de que se 

compõe a paisagem preenchem, no momento atual, uma função atual, como 

resposta as necessidades da sociedade” (Ibid., p.104). 

Em outro estudo, anterior ao supracitado, Santos (1996) reafirma que a 

paisagem não é o espaço, embora ambos se constituam num “par dialético”, pois, 

enquanto a paisagem é a “materialização de um instante da sociedade”, o espaço: 

 

[...] resulta do casamento da sociedade com a paisagem. O espaço 
contém o movimento. Por isso paisagem e espaço são um par 
dialético. Completam-se e se opõem. Um esforço analítico impõe que 
se separem como categorias diferentes (p. 72). 

 

Outra abordagem estabelecida pelo eminente filósofo-geógrafo está entre 

espacialização, espaço e paisagem. Santos entende que a paisagem é permanente, 

ao passo que a espacialização encarna o poder da mudança. A paisagem possui 

história passada e presente; a espacialização é história presente. O espaço é a 

soma da paisagem com a espacialização. (Ibid., p. 73). 

Soja (1993), em um estudo sobre a reafirmação do espaço na teoria social 

crítica, entende que a questão do espaço geográfico deve ser repensada dentro de 

uma perspectiva dialética. Para ele, o espaço é heterogêneo e contraditório. Essa 

noção de heterogeneidade do espaço é percebida, inclusive, no pensamento de 

Foucault (apud SOJA, 1993), ou seja: 

 

O espaço em que vivemos, que nos retira de nós mesmos, no qual 
ocorre o desgaste de nossa vida, nossa época e nossa história, o 
espaço que nos dilacera e corrói, é também em si mesmo, um 
espaço heterogêneo (p.25). 
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Soja acredita que Foucault vê o espaço como uma espacialidade vivida e 

socialmente criada, concreta e abstrata, a contextura das políticas sociais. Nesse 

sentido, Soja chama a atenção para a necessidade de distinguir espaço, per si, o 

espaço como um dado contextual, a espacialidade de base social e o espaço criado 

da organização e da produção sociais. Afirma Soja : 

 

O espaço socialmente produzido é uma estrutura criada, comparável 
a outras construções sociais, resultantes da transformação de 
determinadas condições ao estar vivo, da mesma maneira que a 
história humana representa uma transformação social do tempo 
(Ibid., p. 102). 

 

A partir dos aspectos citados, é importante perceber as relações 

existentes entre o espaço criado e organizado e as demais estruturas no interior de 

um determinado modo de produção. Assim, Castells (1977) apud Soja (1993) vê o 

espaço como 

 

Um produto material relacionado com outros elementos – entre 
outros, os homens que entram, eles próprios em determinadas 
relações sociais, que conferem ao espaço (e aos outros elementos 
da combinação) uma forma, uma função e uma significação social 
[...] ele [o espaço] é uma expressão concreta de cada conjunto 
histórico em que uma sociedade é especificada (p. 105). 

 

Portanto, para se compreender o espaço é necessário levar em 

consideração a forma ou as formas como é produzido, isto é a partir das relações 

sociais de produção que define uma época no contexto da sua evolução conjuntural 

e estrutural. 

O espaço geográfico, além de conter a propriedade do mundo físico 

(natureza), é também resultado da prática humana. O espaço geográfico, portanto, é 

composto por dois ordenamentos: a) uma espacialidade universal, ligada a 

constituição e transformação da natureza e b) uma espacialidade histórica, ligada a 

constituição e transformação da sociedade (HEIDRICH, 2000, p. 23). 

Em uma perspectiva dialética, o espaço é concebido como sendo ao 

mesmo tempo, absoluto (com existência material), relativo (como relação entre 

objetos) e relacional (espaço que contém e que está contido nos objetos). O objeto 

existe somente na medida em que contém e representa, dentro de si mesmo, as 
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relações com outros objetos. O espaço não é nem um, nem outro em si mesmo, 

podendo transformar-se em um ou outro, dependendo das circunstâncias 

(SUERTEGARAV, 2001). 

Esses ordenamentos se relacionam, através do trabalho, com a 

intervenção na natureza pelo homem, o qual valoriza o espaço, transformando-o em 

mercadoria. E, como foi dito anteriormente, o espaço se humaniza; não é mais 

puramente natureza; passa a possuir, além do valor natural de uso, o seu valor de 

troca. 

Retornando, então, o autor Milton Santos (2002, p. 109), afirma 

literalmente: 

 
Quando a sociedade age sobre o espaço, ela não o faz sobre os 
objetos como realidade física, mas como realidade social, formas-
conteúdo [...] A ação se dá sobre os objetos já agidos, isto é portador 
de ações concluídas, mas ainda presentes. Esses objetos da ação 
são desse modo dotados de uma presença humana e por ela 
qualificados. 

 

Santos (2001, p. 28) distingue, também, formação social, modo de 

produção e espaço. Considera uma interdependência entre essas três categorias, 

apesar de que, juntas, formam o modo de produção. E este só se concretiza “sobre 

uma base territorial historicamente determinada”. Os modos de produção escrevem 

a história no tempo, as formações sociais escrevem-na no espaço. No entanto, a 

relação desenvolvida no interior das sociedades só pode ser compreendida no nível 

da totalidade, ou seja, 

 

o espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas 
transformações são determinadas por necessidades sociais 
econômicas e políticas. Assim o espaço reproduz-se ele mesmo no 
interior da totalidade [...] mas o espaço influencia também a evolução 
de outras estruturas e, por isso torna-se um componente 
fundamental da totalidade social (Ibid., p. 33). 

 

Por totalidade, Santos entende como sendo a realidade em sua 

integridade, isto é, a totalidade é o todo sempre em renovação, o conjunto de todas 

as coisas. 
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Em outro estudo, Santos (2002) afirma que o espaço é formado por um 

conjunto de objetos e sistemas de ações interagindo entre si.  O homem transforma 

a natureza e, nesse processo, cria os objetos que caracterizam as condições sociais 

de um dado momento histórico de forma funcional, isto é: 

 

[...] o enfoque geográfico supõe a existência dos objetos como 
sistema, sua utilidade atual, passada ou futura vem exatamente, do 
seu uso combinado pelos grupos humanos, que os criaram ou que os 
herdaram das gerações anteriores (Ibid., p. 73). 

 

Nessa linha, Santos argumenta que a Geografia insere também como 

enfoque epistemológico a correlação dialética entre os sistemas de objetos e de 

ações que formam, produzem e reproduzem o espaço. Os objetos se transformam 

no decorrer do tempo: de objetos naturais chegamos aos objetos técnicos artificiais, 

como, por exemplo: uma fazenda, portos etc. É importante distinguir, também, os 

objetos das coisas. Se tudo antes era coisa, com a transformação da natureza, estas 

se tornaram objetos. A criação dos objetos depende das condições sociais e 

técnicas. 

É importante lembrar que não são apenas os objetos móveis que 

interessam a análise geográfica, mas também os imóveis, que em linhas gerais, 

 

São tudo que existe na superfície da terra, toda herança da história 
natural e todo resultado da ação humana que se objetivou. Os 
objetos são esse extenso, essa objetividade, isso que cria fora do 
homem e se torna instrumento material da sua vida, em ambos os 
casos uma exterioridade (Loc. cit.). 

 

O sistema de objetos implica, também, num sistema de ações que se 

constituem em um processo de mudanças, mesmo que estas atinjam também os 

sujeitos sociais, ou seja, “quando através do trabalho, o homem exerce ação sobre a 

natureza, isto é sobre o meio, ele muda a si mesmo, sua natureza íntima, ao mesmo 

tempo em que muda a natureza externa” (Ibid., p. 78). O Homem é o sujeito das 

ações e estas surgem a partir das necessidades humanas (materiais, imateriais), 

possibilitando assim a criação dos objetos. 

Por outro lado, se o espaço é formado por um sistema de objetos 

resultante das ações do tempo, essas transformações só serão possíveis através da 
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técnica, tendo em vista que estas são um dado constitutivo do espaço e do tempo 

operacionais e do espaço e do tempo percebidos. A técnica possibilita, assim, a 

união entre o espaço e o tempo, isto é, 

 

A técnica entra como um traço de união, historicamente e 
epistemologicamente. As técnicas, de um lado, dão-nos a 
possibilidade de empiricização do tempo e, de outro lado a 
possibilidade de uma qualificação precisa da materialidade sobre a 
qual as sociedades humanas trabalham (Ibid., p.54). 
 

O autor considera ainda que as técnicas se constituem em um dos 

elementos explicativos da sociedade, cuja realização se dá no tempo. Deve-se 

analisar as formas como o trabalho estava organizado (se a análise referir-se ao 

passado) ou como está organizado (presente), considerando-se as relações sociais 

em cada período histórico, uma vez que cada sistema geográfico é composto por 

uma sucessão de fatos tanto no tempo como no espaço. Assim, a base da 

intervenção social sobre o espaço se materializa através do trabalho humano, no 

qual a técnica tem papel crucial nesse processo. Ainda sobre a questão da técnica, 

afirma Santos (1994: p. 67): 

 

 A base técnica da sociedade e do espaço constitui, hoje [e no 
passado], um dado fundamental da explicação histórica, já que a 
técnica invadiu todos os aspectos da vida humana, em todos os 
lugares. Diacronia e sincronia são, ambas, possíveis de explicação 
em termos de técnicas, ainda que nada se possa entender sem que 
se conheçam e avaliem as respectivas formas de organização. 

 

Retomando a conceituação de espaço, observa-se também que, para 

Santos (1978, p. 138; 145), é: 

 
[...] um testemunho: ele testemunha um momento de um modo de 
produção pela memória do espaço construído, das coisas fixadas na 
paisagem criada. Assim o espaço é uma forma, uma forma durável, 
que não se desfaz paralelamente à mudança de processos; ao 
contrário, alguns processos se adaptam às formas preexistentes 
enquanto que outros criam formas para se inserir dentro delas [...] o 
espaço não pode ser apenas um reflexo do modo de produção do 
passado. Ele sobrevive, pelas suas formas, à passagem dos modos 
de produção ou de seus momentos [...] a estrutura espacial, isto é, o 
espaço organizado pelo homem é, como as demais estruturas 
sociais, uma estrutura subordinada-subordinante. E como as outras 
instâncias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de 
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certa autonomia que se manifesta por meio de leis próprias, 
específicas de sua própria evolução. 
 

Considerando ainda o objeto de estudo, procurar-se-á apresentar algumas 

questões referentes à noção de produção do espaço. Para tanto, tomar-se-á como 

base para esta reflexão o texto de Paulo Godoy (2004, p. 29-43). 

De acordo com o autor, a expressão “produção do espaço”, foi 

provavelmente cunhada por Lefebvre no final dos anos 60. Esta expressão visa a 

responder os processos de reprodução das relações capitalistas de produção, ou 

seja, o espaço consiste, grosso modo, no lugar onde as relações capitalistas se 

reproduzem e se localizam com todas as suas manifestações de conflitos e 

contradições.  

A produção do espaço consiste, então, na realização prática de produção 

de objetos “geograficizados”, e destinam-se a cumprir funções diferenciadas em 

sintonia com as necessidades de reprodução das relações sociais de produção e da 

divisão social do trabalho e o desenvolvimento das forças produtivas. 

O autor mostra ainda que quando se fala em produção do espaço, deve-

se, primeiramente, entender que os conceitos que procuram explicá-la são 

organizados a partir de uma lógica interpretativa correspondente aos objetivos 

traçados pelo sujeito.  

Pautando-se em conceitos marxistas, o autor observa que, na análise da 

produção do espaço, a idéia de produção está ligada ao conceito de trabalho e às 

noções de transformação e mudança. A “produção” implica também em organização 

do trabalho e dos meios necessários para a sua realização enquanto produção de 

valor.  

Portanto, a justaposição dos dois conceitos produção/espaço fundamenta-

se no conceito material de trabalho. Este, por sua vez, é entendido como objetivação 

da síntese homem-natureza através das correlações: estrutura normativa dos 

intercâmbios sociais e as rugosidades exteriorizadas do capital fixo no processo de 

desenvolvimento das forças produtivas. Tal síntese acaba produzindo objetos que se 

articulam e se organizam, em suas funções específicas, envolvendo o trabalho e a 

produção. O espaço seria, neste caso, a materialidade e a mediação entre os 
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sistemas de produção, de controle e reprodução do trabalho, em sua dimensão 

técnica e material. 

A organização das ações que produz o espaço emerge, por sua vez, de 

uma estrutura normativa e reguladora, cujo movimento é dado pelos processos de 

transformações resultantes das relações entre trabalho e capital. Isto significa que 

as formas espaciais produzidas contêm elementos das partes e do todo, como 

também elementos novos surgidos da generatividade dessas relações. A natureza 

mutante das relações sociais traz, por sua vez, mudanças na organização dos 

“sistemas de ações” e, portanto, na eficácia da funcionalidade das formas, nos 

“sistemas de objetos”.  

 

 

1.1.1.  A Região na História do pensamento Geográfico: elementos introdutórios 

 

 

Na evolução da história do pensamento geográfico, a definição de região 

se constitui em objeto polêmico. Dessa forma, procuraremos apresentar algumas 

posições acerca do conceito de região.  

De acordo com Corrêa (1986, op. cit., p.23), a partir do final do século 

XIX, a corrente clássica determinista desenvolveu o conceito de região natural que 

consistia na busca da homogeneidade dos fenômenos geográficos, ou seja,  

 

 

Uma parte da superfície da terra, dimensionada segundo escalas 
territoriais diversificadas e caracterizadas pela uniformidade 
resultante da combinação ou integração em áreas dos elementos da 
natureza: o clima, a vegetação, o relevo, a geologia e outros 
adicionais. 
 

Ao contrário do determinismo1, o possibilismo, tendo como principal 

expoente Vidal de La Blache desenvolveu o conceito de região humana/geográfica. 

Para os defensores dessa corrente, a região era “o resultado de uma síntese entre o 

homem e o meio natural”. Assim,  

                                                 
1 De acordo com o possibilismo, o homem é um produto do meio e para sobreviver deveria adaptar-se 

ao ambiente em que vivia. 
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A região seria um espaço em que as características naturais e 
culturais (ou físicas e humanas) se interpenetravam de tal forma, 
como resultado de uma evolução histórica, que conferiam a um 
determinado espaço características de homogeneidade que o 
diferenciavam de qualquer outro espaço contíguo (BEZZI , 2004, p. 
65). 
 

Ao romper com a geografia tradicional (descritiva), a Nova Geografia (que 

valorizou o empirismo) foi responsável pelo enriquecimento do conceito de região ao 

“aglutinar o dualismo lógico (quantitativo) ao abstrato (qualitativo)”, e, com isso, a 

região se tornou uma categoria de análise, um objeto científico (Idem, p. 104).  

Para a Nova Geografia, em que a organização espacial é um de seus 

objetos de estudo, destaca dois tipos de regiões, a saber: a) as homogenias, região 

relacionada às características físicas, econômicas, sociais, culturais; e b) as 

polarizadas, cujo estudo procura analisar as relações do “capital sobre o espaço”.  

Nesse sentido, 

 

A região deixa então de ser um fenômeno único, singular. Ela passa 
a fazer parte de um sistema no qual diversas variáveis se articulam, 
segundo as necessidades de ajustamento as novas condições. 
Assim, as organizações espaciais refletem um conjunto organizado, 
cujas estruturas resultam de decisões e fluxos de acordo com a 
escala dos fenômenos analisados (Idem, p. 135).  

 

Ao contrário da Nova Geografia Quantitativa, a Geografia Crítica 

(Geografia Nova), fundamentada no Materialismo Histórico e dialético, procurou 

destacar o papel da Geografia como ciência transformadora da sociedade, 

enfatizando principalmente as relações sociais de produção e, nesse contexto, a 

Região passou a ser interpretada de acordo com as teses do marxismo. A Região, 

 

[...] teria, com isso, em termos gerais, a sua configuração 
determinada pelos processos e relações sociais de produção, 
perpetuados ao longo da história, assumindo assim estas partes 
características do movimento geral das formas de produção e 
reprodução da sociedade, ou seja, da totalidade social reproduzida 
espacialmente (RIBEIRO; GONÇALVES, 2001, p. 91).  
 

Contrapondo-se à Geografia Crítica, Diniz Filho (2002, p. 144), ao fazer 

uma avaliação dos limites e possibilidades da abordagem marxista sobre os estudos 
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regionais, mostra que os instrumentos de análise marxista não possibilitam a 

elaboração de um conceito de região, pois esta “não constitui uma categoria 

fundamental da teoria econômica marxista”.  Conclui o autor (Ibid., p. 159): 

 

O marxismo não auxilia em nada as tentativas de demonstrar que as 
regiões seriam entidades objetivas, devido à incompatibilidade entre a 
teoria marxista do valor e as teses do “intercâmbio desigual. Sendo 
assim, mostra-se mais coerente pensar no conceito de região como 
um instrumento para a análise da expressão espacial das relações 
econômicas capitalistas.  

 

Cunha (2005, p. 6) percebe a região como produção cultural e produção 

histórica e, nesse sentido, não se pode desprezar que a região representa: 

 

Validades marcadas tanto pelas continuidades, quanto pelas 
mudanças, no sentido que também a paisagem natural se transforme 
pela ação antrópica, sejam pela corrupção e finitude dos elementos, 
naturais, mas, sobretudo, decisivamente, pela dinâmica histórica 
como transformação de relações políticas, econômicas, sociais, 
culturais e tecnológicas. Assim, veja-se a região como realidade 
histórica e geográfica em que movimento e transformação estão 
presentes. 
 

Portanto, é importante analisar a região a partir da sua diversidade, da 

sua diacronia, com o objetivo de perceber o que Frémont (1980) chama de “o 

espaço vivido”. Ao analisar uma região, portanto, devemos levar em conta a sua 

historicidade para compreendermos a sua dimensão espacial. 

Portanto, a região deve ser entendida, 

 

Pelo viés da estrutura social e econômica. Essas estruturas 
embutidas no processo das relações homem-natureza sombreiam e, 
às vezes, alteram essas relações [...]. Assim no momento em que as 
economias se globalizam e que os Estados perdem poder, resta, aos 
olhos do geógrafo, a mais pura estrutura, ou seja, a cultura e a 
natureza, os verdadeiros alicerces da região (BEZZI, op. cit., p. 
256). 

 

Outra questão a ser destacada diz respeito à influência da fenomenologia 

na definição de região. Lencioni (1999, p. 154) nos mostra que, para a 

Fenomenologia aplicada aos estudos geográficos, o espaço é vivido pelos homens, 

sendo necessário o conhecimento das representações, do imaginário para saber 
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como estes se comportam em relação ao espaço. A Geografia fundamentada em 

bases fenomenológicas procura investigar as relações entre os homens e a região, 

ou seja, a organização dos elementos que constituem a região, a dinâmica regional 

e os aspectos estruturais e funcionais. Assim, a região é vista como lugar, pois,  

 

É o lugar, mais do que o espaço, que se relaciona à existência real e 
à experiência vivida. O lugar é visto não como um lugar em si, um 
lugar objetivo, mas como algo que transcende sua materialidade, por 
ser repleto de significados (Ibid., p.154). 

 

Na presente tese, a região será estudada para além de sua 

homogeneidade, funcionalidade; será priorizada, aqui, sua historicidade, isto é, a 

região será vista como um recorte espacial que se “estrutura e reestrutura em um 

determinado tempo de acordo com as transformações humanas/sociais, históricas e 

culturais” (Ibid., loc., cit.). Para tanto, lançaremos mão de variadas metodologias, a 

depender da categoria que estivermos discutindo: faremos uso da metodologia da 

geografia tradicional, da Nova geografia (quantitativa), da geografia nova (marxista) 

bem como da geografia histórica cultural. Convém esclarecer que tal diversificação 

se deve ao fato de entendemos que, apesar dessas denominações, não existem 

geografias e sim ciência geográfica. Nesse sentido, concordamos com Corrêa (Op. 

cit., p. 23), quando este afirma que “todos os conceitos de região podem ser 

utilizados pelos geógrafos. Afinal todos eles são meios para se conhecer a 

realidade, quer num aspecto espacial específico, quer numa dimensão totalizante”.  

 

 

1.1.2.  Geografia e História: uma relação simbiótica 

 

 

A construção do conceito de espaço geográfico implica em trabalharmos 

outras duas categorias: tempo e espaço. Estas também se apresentam sob 

concepções diferenciadas. Para Gomes (1991, p. 62), espaço e tempo fazem parte 

de uma mesma realidade: a materialidade do mundo. Afirma o autor: 

 

[...] a sociedade como sujeito histórico, levando-se em conta a base 
espacial concreta herdada do passado, imprime sobre a marca 
espacial a continuidade do processo de reprodução social em novas 
modalidades e inserido em um novo espaço por ela recriado 



34 

 

 

Portanto, o espaço faz parte de um processo histórico materializado de 

acordo com a produção social. O espaço é “a memória dos modos de produção do 

passado” (Ibid., p. 72). 

Santos (1980), ao referir-se a estas categorias espaço-tempo, coloca que 

"o espaço é acumulação desigual de tempos", o que significa conceber espaço como 

heranças. Em outro estudo, Santos refere-se ao espaço–tempo como categorias 

indissociáveis, permitindo-nos uma reflexão sobre espaço como sendo este uma 

coexistência de tempos. Desta forma, num mesmo espaço coabitam tempos 

diferentes, tempos tecnológicos diferentes, resultando, daí, inserções distintas do 

lugar no sistema ou na rede mundial (mundo globalizado), bem como distintos ritmos 

e coexistências nos lugares. Constituem-se, assim, diferentes formas de 

coexistência, materializações diversas; por conseqüência, espaço(s) geográfico(s) 

complexo(s) e carregado(s) de heranças e de novas possibilidades (Idem, 1997).  

O espaço não pode ser dissociado do tempo, logo, não podemos 

prescindir sua historicização. A espacialização da história e a temporalidade do 

espaço são experiências de uma mesma realidade – a formação econômica social 

como totalidade social concreta. 

Complementando a idéia acima, recorramos a Ruy Moreira (Op. cit., p. 

64), quando ele coloca que “somente através da dialética espaço-tempo podemos 

acompanhar os processos e os estágios de desenvolvimento das formações 

espaciais no interior das quais encontramos diferentes estágios da relação homem-

meio”. 

Não se pode negar que a questão do tempo quase sempre foi objeto 

secundário dos estudos geográficos. É necessário tratar o tempo e o espaço como 

categorias indissociáveis, como já foi colocado anteriormente. A história e a 

geografia realizam-se no tempo e no espaço. Santos (2002, p. 51), referindo-se à 

geografia histórica, levanta o seguinte questionamento:  

 

[a geografia histórica] pretende retraçar o passado, mas ela o faz 
assentada no presente, isto é, a partir do momento em que é escrita. 
Em que medida ela poder revelar o que arbitrariamente se chama de 
passado, mas ela o faz assentada no presente, isto é, a partir do 
momento em que é escrita. Em que medida ela pode revelar o que 
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arbitrariamente se chama de passado, quando em vez de mostrar a 
coerência simultaneamente espacial de um mesmo momento, 
apenas reúne instantes disparatados e distantes da mesma flecha do 
tempo?. 
 

Tanto a história como a geografia podem muito bem reconstituir o 

passado, pois, tanto uma como a outra se realizam no tempo e no espaço. O tempo 

é histórico e geográfico. Assim,  

 

Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser 
mutuamente conversíveis [...] em qualquer momento, o ponto de 
partida é a sociedade humana em processo, isto é, realizando-se. 
Essa realização se dá sobre uma base material: o espaço e seu uso; 
o tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas formas; as ações 
e suas diversas feições (Ibid., loc. cit.) 
 

Ora, uma vez que a sociedade evolui no tempo e no espaço e que, por 

isso, a análise dos objetos, das técnicas e das ações que possibilitam a produção do 

espaço no passado deva ser feita a partir de uma visão do presente, “seria 

impossível pensar em evolução do espaço se o tempo não tivesse existência como 

tempo histórico” (Ibid, p. 63). Não se pode isolar tempo de espaço, pois, se isolados 

“tempo é sucessão, enquanto o espaço é acumulação” (loc. cit.). O espaço é, 

portanto, uma acumulação de tempos, logo, ambos não podem ser analisados 

separadamente. 

A relação entre a Geografia e a História nos conduz a Geografia Histórica 

ou Geografia Cultural. Esta procurou envolver a História e a cultura na análise dos 

processos espaciais, tendo como principal objeto, a paisagem. Não a paisagem no 

sentido daquilo que se pode observar através do simples olhar e sim como “o 

conjunto das construções humanas sob a natureza” (PIRES, 2005). 

Pires define muito bem o que entende por Geografia Histórica ou, como 

ele também denomina Geografia do passado: 

 

[...] é o ramo da Geografia Humana que trata da análise das relações 
estabelecidas entre o homem e a natureza ao longo do processo 
histórico. Neste sentido, a Geografia fornece subsídios e materiais 
históricos para a investigação nas áreas da Geoeconomia, 
Geopolítica e especialmente da Geohistoria. Em síntese, pode-se 
afirmar que a Geografia Histórica estuda as características e 
evolução dos espaços históricos, sua morfologia, paisagem e 
organização territorial assim como sua formação social (Ibid.). 
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Tratando do mesmo assunto, ao abordar as relações entre a Geografia e 

a História, Lewis (1979 apud HOLZER, 2005), afirma: 

Ao tentar decifrar o significado de paisagens contemporâneas e do 
que ‘falam’ sobre nós [...], a História nos interessa. Ou seja, fazemos 
o que fazemos e produzimos o que produzimos, porque nossos 
fazeres e produtos são herança de nosso passado [...]. Grande parte 
da paisagem comum foi construída por pessoas no passado, cujos 
gostos, hábitos, tecnologia, opulência e ambição eram diferentes dos 
nossos. [...] Para compreender estes objetos é necessário entender 
as pessoas que os construíram — nossos ancestrais culturais — em 
seu contexto cultural, não no nosso. 

Para Capel (2006), o estudo do passado é importante pois, apesar de 

todo  o interesse pelo presente, este prepara o futuro. Porém,  o futuro é herdeiro do 

passado, na medida em que “hereda muchas cosas que proceden de él, está influido 

por circunstancias históricas anteriores, y decisiones que se tomaron en otros 

momentos”. Daí, a importancia da geografía histórica que, no dizer de Capel, se 

constitui em um dos campos mais sólidos, já que possibilita ao geógrafo uma visão 

através do tempo, com suas transformações  e os fatores responsáveis pela 

produção do espaço. Afirma o autor: 

El cambio no tiene siempre el mismo ritmo: unos elementos pueden 
transformarse más deprisa que otros. Y algunas formas del pasado 
pueden permanecer todavía hoy, en un presente en donde otros 
muchos elementos se han modificado, tanto materiales como 
inmateriales. El pasado, que es en cada momento una construcción,  
puede estar presente en el espacio de una u otra forma. El pasado 
deja, en efecto, restos diversos, permanece en este momento a 
través de ellos, y tenemos que dialogar con él, tomar actitudes 
respecto al mismo (Ibid.).  

Capel  aponta vários temas de interesse da História, mas que, também, 

muito podem interessar ao estudioso da Geografia. É através da Geografía histórica 

que tais temas podem ser desenvolvidos  a exemplo das festas, organização dos 

espaços dos cemitérios, a sexualidade dentre outros. Conclui que, 

La historia tiene un valor por sí, para entender el pasado. Esa mirada 
al pasado siempre nos enseña mucho. Aunque en realidad también 
podemos decir que a veces no es el pasado propiamente lo que 
interesa. Son muchos los temas de gran actualidad que dan lugar a 
una reflexión histórica. Es sobre todo el presente lo que 
frecuentemente aparece en esos artículos de geografía historia. 
Desde el presente se hecha una mirada hacia atrás, para tener 
criterios, para reflexionar. En realidad, la historia se reescribe una y 
otra vez desde el presente, de acuerdo con nuevas preguntas que se 
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van formulando en relación con los cambios que la sociedad 
experimenta (Ibid.).  

Em outro artigo, o referido autor reforça a importância da pesquisa 

histórica para a Geografia, na medida em que contribui de forma significativa para o 

entendimento da produção do espaço, passado e presente. Capel (1989) afirma que: 

The history of geography was also related to historical geography, 
that is to the reconstruction of the geographies of the past, particularly 
-from a European viewpoint- the Greek, Roman and Jewish past. As 
a history of journeys, there was also in connection with the discovery 
of possible prior claims which would assure the juridical legitimacy of 
political possession of those territories Above all, an acceptance of 
the usefulness of historical research in the work of today's scientists. 
Faced with different and succeeding "new geographies"and faced 
with the diversity of theoretical and methodological options in our 
subject today, historical research, guided by well-defined theoretical 
goals and permanently and dynamically in touch with current scientific 
practice, offers a perspective that allows us to discriminate, evaluate 
and select among different approaches and methods, and allows us 
to compare the different theories that are put forward.  

Por último, convém destacar a importância do geógrafo norte-americano 

Carl Sauer, para a Geografia histórica e cultural. No seu prefácio para a Geografia 

Histórica (Foreword to Historical Geography), Sauer chama a atenção para o fato de 

que a cultura material está expressa na paisagem e cabe ao Geógrafo reconstruir as 

áreas de culturas passadas, ou seja, 

The reconstruction of past culture areas is a slow task of detective 
work, as to the collecting of evidence and weaving it together.  The 
reconstruction of critical cultural landscapes of the past involves a) 
knowledge of the functioning of the given culture as a whole, b) a 
control of all the contemporary evidences, which may be of various 
kinds, and c) the most intimate familiarity with the terrain which the 
given culture occupied ( SAUER, 1941) 

A Geografia Histórica é, de acordo com o autor, o estudo de áreas 

culturais através da reconstituição histórica, suas origens e processos. Sauer 

entende, por área cultural, a área onde um modo coerente de vida domina. Assim, 

The geographer cannot study houses and towns, fields and factories, 
as to their where and why without asking himself about their origins. 
He cannot treat the localization of activities without knowing the 
functioning of the culture, the process of living together of the group, 
and he cannot do this except by historical reconstruction (Ibid.). 
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Para SAUER, uma das fontes de pesquisa do Geógrafo histórico é o 

documento, por meio do qual é possível reconstituir as fases passadas. Porém, é 

necessária também a habilidade em comparar o achado nos documentos e a área 

objeto de estudo através do trabalho de campo e completa: 

It may be objected that such inquiries are technologic and not 
geographic. However, every organized activity is a skill that has been 
learned or developed by a group or community, without the 
understanding of which the geographer cannot interpret the 
productive occupation of his area. If there is no such thing as direct 
adaptation in human geography, there can be no human geography 
that does not concern itself with communities as associations of skills. 
The field geographer then must observe the expression of such skills 
in the cultural objectives of a group occupying a given site, and the 
historical geographer must recover the survivals of old skills that 
explain older dominant forms of land occupation (Ibid.).  

O mapeamento dos eventos é um dos objetivos da Geografia Histórica e 

Cultural e os fenômenos devem ser entendidos através da sua espacialização. De 

acordo com Lourenço (2002), o qual faz uma excelente síntese da obra de Sauer, 

“tanto os espaços produzidos no passado quanto o espaço contemporâneo são 

objetos igualmente legítimos de investigação geográfica”. Na Geografia, não existe o 

método de investigação, mas os métodos apropriados pela Geografia de outras 

ciências como a Antropologia, demografia, Economia dentre outras. 

 

1.2. A LEGALIDADE DA PROPRIEDADE DA TERRA  

 

No início do século XIX, o sistema capitalista mundial passou por 

transformações significativas: de uma economia comercial para uma economia 

industrial. As nações industrializadas buscavam, a partir dessas transformações, 

expandirem seus mercados, impondo às nações pobres a adequação ao sistema. 

Em nível social, o Brasil passava por um processo de mudanças que se refletia 

principalmente na transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Essa transição 

evidenciava também as necessidades do capitalismo. 

Nesse sentido, várias questões entraram na pauta das discussões 

mundiais, dentre as quais estava à questão da terra. As terras foram incorporadas à 
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economia comercial, transformando-se em mercadoria e contrapondo-se ao status 

social característico do Brasil escravista. 

Portanto, havia uma necessidade de ordenação jurídica, pois era 

necessário revalidar as concessões de sesmaria e legitimar a posse, prática que 

crescia desordenada no final período colonial. Ao lado dessas preocupações, havia 

outra, conseqüência da escassez do braço escravo. 

Para o nosso objeto de estudo, torna-se necessária uma visão geral sobre 

o processo de formação da propriedade mercantil da terra e as formas de 

propriedade fundiária no Brasil, destacando-se o período de 1850 a 1925. 

De acordo com Smith, o entendimento da formação da propriedade da 

terra no Brasil parte da percepção das formações singulares na estruturação da 

sociedade e como essas formações vão se transformando dentro de um processo 

no qual temos, de um lado, o Estado e, do outro, a estrutura jurídica que tutela a 

propriedade (SMITH, 1990, p. 99). 

Por outro lado, o debate sobre a formação social brasileira se direcionou, 

pelo menos até a década de 1970, em duas concepções, ou seja: 

a) O regime de propriedade instituído pela Metrópole era feudal; 

b) O capitalismo esteve presente desde os primórdios da colonização. 

Em relação à primeira concepção, destaca Oliveira Viana (1933) que, no 

Brasil, houve um tipo de sociedade cujos laços feudais, típicos da sociedade 

portuguesa, estavam presentes. 

Seguindo essa linha defendida por Oliveira Viana, Alberto Passos 

Guimarães (1981, p. 23) reconhece que, apesar das práticas mercantilistas 

predominarem em Portugal, 

 

A grande ventura para os fidalgos sem fortuna seria reviver aqui os 
tempos áureos do feudalismo clássico, reintergra-se no domínio 
absoluto de latifúndios intermináveis como nunca houvera, com 
vassalos e servos a produzirem com suas mãos e seus próprios 
instrumentos de trabalho, tudo o que ao senhor proporcionava 
riqueza e poderio. 
 

Mesmo reconhecendo a existência do trabalho escravo, o referido autor 

reforça que: “O regime de trabalho escravo, se misturava com o regime medieval de 
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renda trabalho e da renda produto, além de outras variantes da prestação pessoal 

de trabalho” (Ibid., p. 29). 

Ao contrário de Oliveira Viana e Passos Guimarães, Simonsen (1947) 

refutou a tese feudal considerando que Portugal, na época da ocupação do Brasil, já 

se constituía em um Estado capitalista. Para esse autor, no processo de ocupação 

do espaço agrário brasileiro, a busca do lucro foi o que moveu a empresa colonial. 

Nessa mesma linha de raciocínio, de defesa da tese capitalista, Prado Júnior (1987) 

afirma que, apesar da existência da grande propriedade, o que se produzia, assim 

como os objetivos da produção estavam vinculados ao capitalismo comercial. Sendo 

assim, não existiu, de fato, um feudalismo brasileiro. 

No final da década de 1970 e durante a década de 1980 do passado 

século, o debate sobre feudalismo ou capitalismo na formação social brasileira foi 

refutado por Gorender (1978, p. 54), que defendeu a tese do escravismo colonial, 

afirmando que, 

 

O modo de produção escravista colonial é inexplicável com síntese 
de modos de produção preexistentes no caso do Brasil [...] O 
escravismo colonial, surgiu e se desenvolveu dentro de 
determinações sócio-econômica rigorosamente definido no tempo e 
no espaço [...] O escravismo colonial emergiu como um modo de 
produção de características novas, antes desconhecido na história 
humana. 

 

Para Ruy Cirne Lima (2002, p. 14), a História territorial do Brasil começou 

em Portugal “dentre as quais a das sesmarias foi o tronco de que se ramificou a 

nossa propriedade”. Esta seria, portanto, a origem do regime de terras no Brasil. 

Com base nas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, que por 

longo tempo regeram concessões de terras no Brasil, adquiriu o nosso país feição 

peculiar e estruturou todo um regime de propriedade da terra. Durante todo período 

colonial se promulgou uma vasta e conflitante legislação subsidiária sobre a 

concessão de terras (cartas régias, alvarás, avisos, disposições, ordens, provisões). 

Até a segunda metade do século XIX, a formação social brasileira 

caracterizou-se pela não absolutização da propriedade fundiária, característica esse 

herdada da metrópole. 

Jose de Souza Martins (2004, p. 24), em um estudo pioneiro, afirma: 



41 

 

 

[...] na vigência do trabalho escravo a terra era praticamente 
destituída de valor. Genericamente falando, ela não tinha a 
equivalência de capital, alcançando às vezes um preço nominal [...] A 
ocupação da terra obedecia a dois caminhos distintos: de um lado o 
pequeno lavrador que ocupava terras presumivelmente devolutas; de 
outro, o grande fazendeiro que por via legal, obtinha cartas de 
sesmarias, mesmo em áreas onde já existiam posseiros. 

 

Também, Silva (1996) mostra-nos que o regime sesmarial promoveu 

vários efeitos na formação da propriedade da terra no Brasil, ou seja, contribuiu para 

a formação do latifúndio brasileiro.  

No Brasil, à medida que o capital propriamente dito supera, com o 

assalariamento, o capital mercantil, a propriedade da terra vai tornando-se moderna 

propriedade da terra, principalmente a partir de 1850, com a Lei de Terras. O 

processo de transição para a propriedade capitalista da terra, adquirindo valor de 

uso e valor de troca, oferece uma perspectiva dialética, isto é: 

 

Pela primeira – o capital ao se firmar superando o capital mercantil – 
a propriedade se torna moderna propriedade, isto é, a propriedade 
capitalista da terra [...] a antítese é a negação da propriedade privada 
da terra como monopólio que rebaixa a taxa de lucro do sistema, 
como ônus social, do qual de beneficia a classe de proprietários de 
terra (SMITH, 1990, p. 137). 

 

Sobre essa questão, ou seja, a transformação da terra em mercadoria, 

adquirindo preço monetário no mercado, Marx mostra que esse processo é uma 

conseqüência do modo de produção capitalista no seu estágio limitado sem  

 

[...] desdobrar todas as suas características; pois repousa 
exatamente no fato de que a agricultura já não está, ou ainda não, 
sujeita ao modo de produção capitalista, mas a um modo de 
produção herdado de formas sociais já extintas” (1988, p. 249). 
 

Através da Resolução de 17 de julho de 1822, teve fim o regime das 

sesmarias no Brasil. A partir dessa data, é bem verdade, sucederam-se 

demarcações de terras públicas, transformadas em imensos latifúndios, mas 

também ganham impulso as ocupações de glebas menores por parte de pequenos e 

médios agricultores, na proporção em que a “civilização dilatava a sua expansão 

geográfica” (SMITH, 1990, p. 137). 
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No período de 1850 a 1925, assiste-se no Brasil um processo considerável 

de transição, ou seja, a passagem da propriedade mercantil da terra para a 

propriedade capitalista. Este é um período de mudanças significativas tais como: 

 

1. O trabalho escravo se metamorfoseia numa diversidade horizontal 
de camponeses;  
2. A divisão de trabalho interna surge na forma tripartite da 
monocultura, policultura e indústria; 
3. A classe senhorial se moleculariza territorialmente para se 
transformar nas oligarquias rurais regionais (MOREIRA, 1994, P. 35). 
 

É importante perceber que, anterior a 1850, o regime de propriedade da 

terra no Brasil se apresentava difuso e incerto. Os latifundiários ocupavam a maior 

parte das terras asfixiando o cultivador independente, o lavrador livre. Com a 

abolição do sistema sesmarial, em 1822, o acesso à terra se tornou, relativamente, 

pelo menos em tese, mais “democrático”, através do apossamento como mecanismo 

de apropriação. De acordo com Lima (2002, p. 51), “depois da abolição das 

sesmarias, então, a posse passou a campear livremente, ampliando-se de zona em 

zona, à proporção que a civilização dilatava a sua expansão geográfica”. 

Portanto, a procura por terras no Brasil e a preocupação do governo com o 

controle das mesmas respaldaram-se nas ideias que ocorriam na Europa, a exemplo 

das difundidas por Adam Smith, mostrando a importância da agricultura e da 

propriedade fundiária para o desenvolvimento econômico. Isso implicava na 

formação de uma política de desenvolvimento agrícola por parte do governo, política 

esta que facilitaria as relações comerciais, principalmente com a Europa. Convém 

lembrar, ainda, que se iniciava na Europa a 1a fase do capitalismo industrial, e o 

Brasil inseria-se numa economia primário-exportadora, em que a terra era o principal 

recurso no que se refere à divisão internacional do trabalho. 

Era necessária uma legislação que tutelasse e legitimasse a propriedade 

da terra, bem como atendesse aos interesses dos latifundiários e impedisse o 

acesso à terra por parte dos ex-escravos, imigrantes e os homens livres pobres. 

Nesse contexto, foi promulgada a Lei de Terras de 1850, estabelecendo a proibição 

da aquisição de terras devolutas, a não ser através da compra, ao tempo em que o 

governo se responsabilizaria pela demarcação e medição, dando provimento 
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administrativo com objetivo de separar o domínio público do privado (SMITH, 1990, 

p. 321 e 322).   De acordo com o artigo 1º da referida Lei,     

 

Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro  título 
que não seja o de compra. Excetuam-se as terras situadas nos  
limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 
léguas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente.  
 

Faoro (1979, p. 408) chama a atenção para o fato de que, graças a essa 

lei, “a propriedade particular se extremou da terra devolutas, gozando a primeira 

além de um título certo para garantia de sua empresa, de um registro paroquial, 

capaz de separar o senhor da terra do mero pretendente”. 

Eram consideradas terras devolutas todas aquelas que não estavam sob 

os cuidados do poder público em todas as suas instâncias (nacional, provincial ou 

municipal) e aquelas que não pertenciam a nenhum indivíduo.  

Revalidavam-se as sesmarias e legitimavam-se as posses desde que o 

processo tivesse ocorrido de forma “mansa e pacífica” 2, conforme estabelece o 

artigo 5º: 

 

Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por 
ocupação primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se 
acharem cultivadas, ou com princípio de cultura e morada habitual do 
respectivo posseiro ou de quem o represente. 

 

No caso da posse, seriam regularizadas todas as terras cultivadas ou com 

algum princípio de cultura e que constituíssem a morada habitual do posseiro. Era 

também necessário demarcar e medir suas terras, em prazo a ser fixado. No caso 

de não cumprimento dessas determinações, a legitimação da posse não seria 

efetuada. O posseiro apenas recebia o título da posse, porém não se tornava o 

proprietário. Se houvesse posses localizadas no interior ou nas limitações de alguma 

sesmaria, seria reconhecido como proprietário aquele que realizou as benfeitorias. 

De acordo com Cavalcante (2005), a Lei de Terra de 1850 é significativa 

no que se refere à ocupação da terra no Brasil, pois, a partir dela, a terra deixou de 

                                                 
2 O apossamento de forma mansa e pacífica no período atual dar direito ao adquirente da posse o 

título da propriedade através da ação de usucapião. 
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ser apenas um privilégio e passou a ser encarada como uma mercadoria capaz de 

gerar lucros. 

A Lei de Terras só foi regulamentada e executada quatro anos depois, 

através do decreto 1318, de 30 de janeiro de 1854. O regulamento determinava que, 

a partir de um prazo a ser fixado, todos os possuidores deveriam registrar suas 

terras. Para realizar esse registro, deveriam procurar a paróquia próxima às suas 

terras. Esse procedimento é observado no diploma legal em tela, no art. 97, ipso 

literis: 

 

Os Vigários de cada uma das Freguesias do Império são os 
encarregados de receber as declarações para o registro das terras, e 
os incumbidos de proceder a esse registro dentro de suas 
Freguesias, fazendo-o por si, ou por escreventes, que poderão 
nomear, ou ter sob sua responsabilidade.   
 

Na verdade, o que pretendia o Governo Imperial era a demarcação das 

terras com objetivo de mapear as terras devolutas, porém não surtiu os efeitos 

desejados. Da mesma forma, a proibição da posse que não fosse “mansa e pacífica” 

não surtiu efeito, pois a ocupação continuou mesmo no período posterior à 

monarquia, quando o controle das terras devolutas passou para o Estado. 

Para sistematizar e organizar a posse das terras públicas, o governo 

imperial criou a Repartição Geral das Terras Públicas – órgão responsável por dirigir 

a medição, dividir e descrever as terras devolutas e prover sua conservação. Afirma 

Silva (1996, p. 168) que nas 

 

Províncias onde existissem terras devolutas seriam divididas em 
tantos distritos de medição, quantos necessários, compreendendo 
cada distrito parte de uma comarca, uma ou mais comarcas ou ainda 
a província inteira, dependendo da quantidade de terras devolutas 
existentes. 

Quanto às terras particulares, “o regulamento previu a possibilidade dos 

seus proprietários quererem obter um título passado pela Repartição Geral das 

Terras Públicas, determinando que isso fosse feito, contanto que as terras tivessem 

medidas” (Ibid., p. 170). 
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Essa repartição era subordinada ao Ministério da Agricultura do Império. O 

regulamento também determinava a criação de um órgão responsável para tais 

realizações nas províncias. 

A Repartição Geral de Terras Públicas e as repartições especiais nas 

províncias foram extintas em 1861, quando foi criado o Ministério de Agricultura, 

Comércio e Obras. Em 1874, cria-se uma comissão do Registro Geral e de 

Estatística das Terras Públicas, que pouco realizou e logo foi extinta. Somente em 

1876, foi criada a Inspetoria de Terras e Colonização, que perdurou até o final do 

Império (SILVA, 1996, p. 175). 

A idéia que se tem é que, no Brasil escravista, a terra era desprovida de 

valor. O trabalho era o gerador de riquezas, trabalho esse personificado na figura do 

escravo. No entanto, a Lei de Terras vai possibilitar uma alteração na formação 

social brasileira na medida em que o acesso à terra, a partir daquela data, só seria 

possível através da compra. Porém, alguns estudos de caso, mostram que o 

processo de mercantilização da propriedade da terra em algumas regiões antecede 

a lei de 1850. 

Castro (1987, p. 16) afirma que o mercado de terras existiu “paralelamente 

à concessão de sesmarias e mesmo posteriormente, na primeira metade do século 

XIX, sem uma regulamentação oficial mais elaborada”. Com base nos registros 

paroquiais de Capivary (Rio de Janeiro), mostra que 122 das 299 datas de terras 

declaradas foram adquiridas por compra. 

Gorender (2002, p. 23) reforça que a propriedade da terra no Brasil, 

 

Desde que foi distribuída em sesmarias, no século XVI pelos 
colonizadores portugueses, sempre foi uma propriedade alodial, quer 
dizer. Livre de encargos feudais, quem adquiria essa terra, por via de 
sesmaria, ou depois, de compra (grifo nosso) não ficava vassalo de 
ninguém [...] a propriedade da terra desde o início da colonização 
brasileira, era alienável, quer dizer, podia ser comprada e vendida 
sem obstáculos jurídicos. 

 

Para Marx, a propriedade da terra é produto do capital a partir das 

transformações das antigas relações de produção em relações de trabalho 

assalariado, com as desvinculações dos laços que prendem o homem à terra. 

Portanto, conforme o teórico, a propriedade fundiária “pressupõe que certas pessoas 
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têm o monopólio de dispor de determinadas porções do globo terrestre”, 

subordinando a agricultura ao capital. Esse monopólio absoluto possibilita uma 

extração de renda que é o pagamento ao proprietário ao explorar a terra. 

Sobre a questão da renda da terra no Brasil, Jacob Gorender, 

fundamentado em Marx, afirma que a renda da terra é resultante do sobreproduto do 

trabalho agrícola quando apropriado a título exclusivo de propriedade da terra, e 

sobre esta é gerada também renda diferencial.  Esta, no Brasil, se apresentava 

quando o arrendatário pagava uma taxa ao senhor de engenho, que correspondia 

entre 12,5% a 16,6%. Esta relação apresentava especificidades, pois, 

 

A renda que o arrendatário pagava era renda escravista da terra, 
parcela de um sobreproduto criado por escravos no trabalho 
agrícola... No Brasil, a renda da terra surge desde muito cedo, já no 
primeiro século da colonização. As melhores terras pela fertilidade a 
localização, nunca foram de livre apropriação, mas se concederam 
gratuitamente a um círculo restrito de privilegiados 
(GORENDER,1978, P. 408) 

 

Não restam dúvidas de que o processo de mercantilização da propriedade 

da terra promoveu alterações significativas, como nos mostra Martins ao analisar a 

metamorfose da renda capitalizada. Verifica-se que, anterior a mercantilização da 

terra, a renda era capitalizada no escravo, ou seja: “num regime de terras livres, o 

trabalho tinha de ser cativo; num regime de trabalho livre, a terra tinha de ser cativa” 

(MARTINS, 2004, p. 32). 

Na medida em que o escravo era substituído pelo trabalhador livre, a 

renda capitalizada no escravo transformou-se em renda territorial capitalizada, 

sendo resultante: 

 

[...] da crise do trabalho escravo como meio para garantir a sujeição 
do trabalho ao capital. A renda territorial surge da metamorfose da 
renda capitalizada na pessoa do escravo [...] a propriedade do 
escravo se transfigura em propriedade da terra como meio par 
extorquir trabalho e não para extorquir renda (Ibid., loc. cit.). 
 

Suzuki (2006) afirma: 
 

A transição do escravo para a terra, como referencial de riqueza, 
revela uma significativa alteração na reprodução das relações sociais, 
cuja determinação principal encontrava-se na transição do trabalho 
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escravo ao trabalho livre, moldando a terra como fundamento de 
riqueza e a sua mercantilização como legítima com a promulgação da 
Lei N° 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida co mo a Lei de 
Terras. 

 

Moura (1994) afirma que a Lei de terras foi um mecanismo “regulador e 

controlador que tinha como objetivo preservar os interesses dos senhores 

fundiários”. Se, anteriormente, o acesso à terra era visto como uma dádiva real, uma 

relação pessoal entre o Rei e o pretendente, com a Lei, a terra poderia ser adquirida 

por qualquer pessoa, desde que tivesse capital suficiente para adquiri-la pelo ato de 

compra. 

O referido autor entende que a Lei de terras tinha como objetivo, em 

primeira instância, impedir o acesso à terra por parte dos ex-escravos. Afirma ainda 

que, do ponto de vista sociológico, 

 

Ao propiciar possibilidade aquelas  camadas que poderiam adquirí-la 
através da compra – populações livres – poderemos concluir que, à 
medida que se afastou o poder público do dever social de doar aos 
ex-escravos parcelas de terras, as quais tinham direito por serviços 
prestados e nas quais pudessem intergrar-se, como proprietários, na 
conclusão do processo abolicionista, criou as premissas da sua 
marginalização social (Ibid., p. 70 e 71). 

 

De certa forma, nessa mesma linha de raciocínio, Costa (1987, p. 141), 

afirma que, anterior a Lei de terras, a propriedade conferia apenas prestígio social 

ao beneficiário. Com a Lei, “A propriedade da terra representa prestígio social 

porque implica poder econômico. No primeiro caso o poder econômico derivava do 

prestígio social. No segundo caso o prestígio social derivava do poder econômico”. 

Para Marx, o fato de o preço ou valor da terra dar a esta o sinônimo de 

renda capitalizada – pelo menos na visão de alguns –, o mesmo valeria para o 

escravo, pois, “o senhor que pagou dinheiro pelo escravo, o rendimento do trabalho 

deste representa apenas os juros do capital investido em sua compra”. 

No entanto, a renda fundiária refere-se a todo pagamento feito em dinheiro 

pelo arrendatário ao dono da terra e o que Martins chama de renda capitalizada – 

como vimos acima – é, na verdade, um tributo, como afirma Marx (1988, p. 118): 

 

Na prática, naturalmente, aparece como renda fundiária tudo que é 
pago em forma de dinheiro de arrendamento pelo arrendatário ao 
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dono da terra em troca da permissão de cultivar o solo...Esse tributo 
tem em comum com a renda fundiária propriamente dita, o fato de 
que ele determina o preço da terra, que, é apenas a receita 
capitalizada do arrendamento do solo. 
 

Marx identifica quatro formas de renda: a absoluta, a do monopólio, a 

diferencial I e a diferencial II. A renda absoluta depende das características físicas 

do solo; a renda do monopólio é determinada pela relação entre a terra e o mercado; 

a renda diferencial I independe do capital aplicado na terra e, sim, da fertilidade e 

localização das terras; a renda diferencial II depende do capital empregado na terra 

(Ibid., p. 136-151). 

Com a Constituição de 1891, iniciou-se uma fase de transição, com a 

passagem da responsabilidade sobre as terras para os Estados que, através das 

suas constituições, procuraram manter os objetivos da Lei de terras de 1850, 

possibilitando uma série de reformas inclusive dentre elas ampliando o prazo de 

legitimação das posses para o ano de 1889 (esse prazo deveria expirar no ano de 

1854). Em todos os Estados o processo de privatização das terras públicas 

continuou através do apossamento puro e simples (Ibid., p. 233). 

 

Em relação à Lei de terras, os estados em geral foram adotando os 
princípios básicos estabelecidos pela lei de 1850 e por seu 
regulamento de 1854. Cada estado legislou, portanto à sua maneira 
no tocante à discriminação das terras devolutas, revalidação de 
sesmarias e legitimação de posses, observando, porém as normas e 
os princípios assentados na lei de 1850 e respectivo regulamento 
(Ibid., loc. cit.). 

 

Com relação à formação da propriedade da terra no Brasil, conclui Silva 

(Ibid., p. 342) que, 

 

[...] os processos de ocupação e apropriação territorial foram partes 
integrantes do processo de consolidação do Estado Nacional e na 
formação das classes. O desempenho do Estado, no geral, 
direcionou-se no sentido de atender aos interesses mais imediatos 
dos representantes da aristocracia açucareira, os cafeicultores do 
Rio de Janeiro e os cafeicultores de São Paulo. 

 

Com a proclamação da República, as terras devolutas passaram para o 

controle dos estados. Cada estado regulou, por meio de sua constituição ou 
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legislação específica, o problema da terra. Durante toda a segunda metade do 

século XIX, até a década de 1920, a questão da terra moveu-se em dois eixos: de 

um lado, a existência ou não de uma política de ocupação de terras devolutas; de 

outro, a existência de uma legislação favorável ao apossamento, cujas condições 

estiveram vinculadas às condições sociais e econômicas predominantes no campo 

(SILVA, 1996, p. 253). Na primeira República, não houve transformações 

significativas no que se refere à propriedade da terra, pois a grande propriedade 

continuou predominando. 

Para Andrade (2002, p. 143), a República proclamada em 1889 herdou do 

império um sistema fundiário que se consolidara desde a invasão do Brasil pelos 

portugueses. 

Até a década de 1920, apenas 20,6% das terras do Brasil estavam 

ocupadas e, dessas, somente 0,8% desenvolviam atividades agrícolas. Com relação 

às terras devolutas, estas totalizavam 79,6% (BASBAUM, 1975). Considerando, 

ainda, o censo de 1920, para uma população de 30 milhões de habitantes, apenas 

10% concentravam a totalidade das terras agriculturáveis.  

Como se pode perceber, de acordo com a literatura até então 

apresentada, a grande propriedade foi à base da produção e reprodução do espaço 

agrário brasileiro. No entanto, deve-se considerar que, ao lado da grande unidade de 

produção, a pequena propriedade aqui considerada como unidades de produção 

camponesa desempenhou também, desde o início da colonização, um papel 

importante na produção do espaço agrário. Apesar de alguns autores considerarem 

insignificantes a existência de uma produção camponesa no nosso passado, 

entende-se que, na análise do espaço agrário, não se pode desprezar esse grupo. 

Prado Júnior (1989, p. 64), considerou que havia apenas “umas pobres 

culturas especializadas na produção de alimentos” que se constituíam somente em 

um setor subsidiário da economia colonial, pois era priorizada a grande propriedade 

voltada para o mercado externo. No entanto, o setor produtor de alimentos não pode 

ser desprezado, mesmo que este, em grande parte, estivesse inserido no interior 

das grandes unidades de produção. Afirma Prado Júnior (1987, p. 41 e 42) que 

estes setores, 

São em regra autônomos no que diz respeito à subsistência 
alimentar daqueles que o habitam e neles trabalham. Praticam-se aí 
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as culturas necessárias a este fim ou em terras à parte destinadas 
especialmente a elas [...] pode-se dizer que a população rural da 
colônia ocupada nas grandes lavouras, provê suficientemente a sua 
subsistência, com cultivos alimentares a que se dedica 
subsidiariamente. 

 
Conclui o autor que: 

 

Trata-se de pequenas unidades que se aproximam do tipo camponês 
europeu em que é o proprietário que trabalha ele próprio ajudado 
quando muito por pequeno número de auxiliares, sua própria família 
em regra, e mais raramente algum escravo (loc. cit.). 

 

Outro autor clássico enfatiza que a abundância de terras esteve presente 

no nosso passado colonial, pois, “cada indivíduo ou unidade familiar”, era 

responsável pela sua subsistência através do sistema de roças, mesmo que esse 

setor estivesse subordinado ao sistema de plantation (FURTADO, 1964, p. 22). 

Em um estudo sobre o campesinato no Nordeste, Forman (1978, p. 47), 

mostra que, ao lado da grande propriedade, desenvolveu-se a pequena produção. 

Essas unidades eram formadas por pequenos sítios assim, 

 

[...] ao lado do sistema brasileiro de plantation cedo desenvolveu-se 
um setor camponês que compreendia pequenos proprietários, 
rendeiros e parceiros, que atuavam tanto como produtores de 
mercadorias e como força de trabalho dentro daquele sistema, bem 
como fornecedora de alimentos. 
 

Esse campesinato, de acordo com Forman, estava organizado em regimes 

familiares, pois, além de produzirem para sua subsistência, vendiam o excedente em 

feiras locais. Dessa forma, essas famílias viviam em vilas no interior do país. 

Apesar da literatura sobre a formação da pequena propriedade vinculá-la à 

imigração européia na segunda metade do século XIX, Guimarães (1981) entende 

que a origem da propriedade camponesa tem como marco histórico e temporal a 

formação do Estado Nacional com o processo de independência. Afirma que  

 

Intrusos e posseiros foram os precursores da pequena propriedade 
camponesa. A princípio as invasões limitavam-se as terras de 
ninguém nos intervalos entre as sesmarias cultivadas, por fim 
dirigiram-se para as terras devolutas e não raramente, para as áreas 
internas dos latifúndios semi-explorados. (GUIMARÃES, 1981, p. 
113). 
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Esse argumento é reforçado por Lima, quando afirma que a sesmaria é o 

latifúndio inacessível aos lavradores sem recursos, porém, através do apossamento, 

estes passavam a ter acesso à terra, formando, assim, as pequenas unidades de 

produção e conclui que, 

 

Apoderar-se de terras devolutas e cultiva-las tornou-se cousa 
corrente entre os nossos colonizadores, e tais proporções essa 
prática atingiu que pode, com o correr dos anos, vir a ser 
considerada como modo legítimo de aquisição de domínio, 
paralelamente a princípio, e, após em substituição ao nosso tão 
desvirtuado regime de sesmarias (LIMA, 2002, p. 41). 

 

Gorender (2002, p. 21) reconhece que, além do modo de produção 

escravista colonial, desenvolveu-se no Brasil o modo de produção de pequenos 

cultivadores não escravistas.    

 
Baseado na economia natural e com um grau variável de 
mercantilização, baseado na pequena propriedade ou na pequena 
posse de terras. Aqui entram os sitiantes, pequenos proprietários 
minifundiários; os posseiros, meros ocupantes da terra; os agregados 
ou moradores. 
 

De certa forma, essa mesma posição é reforçada por Graziano da Silva, 

quando este indaga: “numa sociedade baseada em senhores e escravos, quais 

seriam as opções para a população livre da colônia?” Ressalte-se que muitos dos 

membros desta população livre eram vistos como vadios, ociosos e marginais: 

 

[...] sem escravos e na grande maioria das vezes sem a posse legal 
da terra [...] trabalhavam como suas próprias mãos e com precários 
instrumentos de trabalho, limitavam-se a produzir gêneros para sua 
própria subsistência, vendendo os excedentes no mercado interno 
(SILVA, 1978, p. 20). 

 

Moreira (1990, p. 37) entende que a Lei de Terras e a abolição do tráfico 

de escravos anunciam o surgimento do campesinato, apesar do seu controle por 

parte da classe senhorial. Observe: 

 

A forma social do campesinato em surgimento tem relação com 
espacialidade diferencial herdada do colonial-escravismo. Isto é, com 
o modo com que no interior de cada espaço da formação colonial a 
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metamorfose do escravismo desemboca no processo de acumulação 
primitiva. 

 

Portanto, para a análise da produção do espaço geográfico, é necessário 

perceber todos os tipos de relações que o envolvem. No caso em questão, o espaço 

agrário brasileiro não se constituiu apenas no espaço da grande propriedade. A 

pequena propriedade também desempenhou um papel importante na sua formação. 

Nesse sentido, concorda-se com Dolffus, pois também percebe que ao analisar o 

espaço é necessário saber: 

 

A que tipo de sociedade pertencem os homens que o estão 
moldando e que o moldaram no passado, explicar as relações tanto 
sociais como econômicas, em nível local e regional, nacional e 
internacional, conhecer as técnicas de organização do espaço, sem 
esquecer as modalidades de apropriação do solo (DOLFFUS, 1991, 
p. 27) 

 
 

1.3.  A TRANSIÇÃO PARA O CAPITALISMO 

 

 

Por último, convém destacar a idéia de transição, na medida em que 

consideramos que o período aqui analisado (1850 a 1925) significou a transição das 

relações escravistas de produção para o capitalismo. Procuraremos, pois, perceber 

as tipicidades que proporcionaram a emergência de novas estruturas que 

caracterizaram o Modo de Produção Capitalista, como afirma Poulantzas (1977, p. 

153): 

 

Os períodos de transição apresentam uma tipicidade própria, uma 
articulação específica das instâncias devidas a uma coexistência 
complexa, em uma formação em transição, dos diversos modos de 
produção, a um deslocamento contínuo, muitas vezes oculto, do 
índice de dominância de um modo de produção para outro.  
 

Naturalmente, a maior parte dos estudos que tratam da transição3 a 

situam entre os séculos XV ao XVIII. Apesar de uma periodização diferente da 

nossa, acreditamos que alguns aspectos dessa vertente serão úteis no que 

                                                 
3 A questão da transição para o capitalismo foi bem abordada por Perry Anderson na obra Linhagens 

do Estado Absolutista onde considera o absolutismo como fundamental para o surgimento do 
capitalismo .  
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concerne ao objeto: a produção do espaço agrário sergipano. Para tanto, tomar-se-á 

como fundamentos teóricos, principalmente, as obras de Nicos Poulantzas (1977), 

Ellen Meiksins Wood (2001), Cláudio Gontijo (1988). 

Para Poulantzas, o período de transição se caracteriza pela coexistência 

de diversos modos de produção, sem necessariamente a dominação de um sobre os 

outros. O autor considera que, 

O estado absolutista de transição é uma forma de Estado capitalista 
anterior a separação do produtor direto e os seus meios de 
produção, que é o pressuposto teórico das relações de produção 
capitalista -(Ibid., p. 155). 
 

Por outro lado, assinala o autor que, apesar do Estado absolutista ser 

caracterizado capitalista, não significa que houve uma aliança política entre a 

nobreza fundiária politicamente dominante e a burguesia economicamente 

dominante. No período de transição, apesar da existência de elementos 

característicos das relações capitalistas de produção, estas consistem apenas em 

condições históricas. Para Poulantzas, 

 
Uma teoria da transição não é uma genealogia dos elementos, mas 
uma teoria das origens, as estruturas capitalistas do Estado 
absolutista, tanto como a propriedade formal capitalista, não podem 
ser referidas em teoria à existência real dessas condições históricas. 
Elas não podem ser consideradas senão no interior da especificidade 
do período de transição (op, cit, p. 155). 
 

Assim, de acordo com o referido autor, o Estado absolutista possui 

estruturas do Estado Capitalista. No entanto, as suas bases capitalistas são formais, 

pois os elementos que estão se formando ou formados não são determinantemente 

capitalistas e, sim, de transição. 

Outro aspecto a destacar se refere às vias de transição para o 

capitalismo, que, de acordo com o objeto de estudo, serão considerados o modelo 

do capitalismo agrário e a via Prussiana. 

Ao contrário dos defensores do modelo mercantil, os quais procuram 

associar o surgimento do capitalismo às cidades, a partir do desenvolvimento do 

comércio, Wood (2001, p. 77) defende a tese de que o capitalismo nasceu no campo 

não precisando das relações de troca para se estabelecer e, sim, “das 

transformações das práticas humanas, e de um rompimento com antiqüíssimos 
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padrões de interação do homem com a natureza” . Para a autora, tomando como 

exemplo o caso inglês, não foi os comerciantes nem os fabricantes responsáveis 

pelo desenvolvimento inicial do capitalismo e sim o capitalismo agrário, uma vez que 

“A transformação das relações sociais de propriedade, enraizou-se firmemente no 

campo, e a transformação do comércio e da indústria inglesa foi mais resultado do 

que causa da transição na Inglaterra para o capitalismo” (Ibid., p. 102). 

A autora considera que a consolidação do capitalismo só foi possível a 

partir do desenvolvimento de um tipo de capitalismo específico, que teve no campo o 

seu nascimento e criou as condições necessárias para o surgimento da 

industrialização. Portanto,  

 

As condições de possibilidades criadas pelo capitalismo agrário – as 
transformações das relações de propriedades, do tamanho e da 
natureza do mercado interno, da composição da população e da 
natureza e extensão do comércio [...] foram mais substanciais e 
tiveram maior alcancedo que qualquer avanço puramente tecnológico 
exigido pela industrialização (WOOD, 2001, p. 110). 
 

Ao contrário da Inglaterra e da França, onde a implantação do 

Capitalismo foi possível graças a um processo revolucionário que consistiu na 

tomada do poder pela burguesia, a Alemanha teve a nobreza (proprietários agrários) 

como a responsável pelo desenvolvimento do capitalismo. Essa transição para o 

capitalismo teve por eixo, 

 

[...] a conciliação entre o novo emergente e o modo de existência 
social em fase fé perecimento. Inexistindo, portanto, ruptura 
superadora. Implica um desenvolvimento mais lento das forças 
produtivas, expressamente tolhe e refreia a industrialização, que só 
paulatinamente vai extraindo do seio da conciliação as condições de 
sua existência e progressão (CHASIN , 1978, p. 624). 
 

A via Alemã ou Prussiana foi responsável pela transição para o 

capitalismo sem, necessariamente, causar uma ruptura revolucionária. A aristocracia 

assumiu o poder e coordenou a passagem para o capitalismo, havendo, portanto, 

uma conciliação entre o velho (feudal) e o novo (capitalista), ou seja, uma 

conciliação pelo alto. Sem o apoio das classes populares, a burguesia foi obrigada a 

compactuar com a nobreza “preferindo ceder o poder político a realizar ela mesma 
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as tarefas que lhe eram impostas pela dinâmica da processualidade histórica” 

(MACENO, 2009). 

Sobre o modelo alemão, afirma Poulantzas (1977, p. 176) que não houve 

mudanças significativas nem, portanto, uma “viragem” no processo de transformação 

das relações de produção . Os proprietários de terra não perderam o controle do 

poder e, sim, o partilharam com a burguesia nascente, pois não houve mudança na 

superestrutura do Estado. 

No caso do Brasil, o processo de transição para o capitalismo, ao 

contrário da Europa, processou-se em duas fases. A primeira se deu a partir da 

abolição do tráfico intercontinental de escravos em 1850, processo esse que 

culminou no fim do escravismo em 1888 e, nesse intervalo, a transição para as 

relações assalariadas de produção. O segundo momento corresponde à segunda 

metade do século XIX, adentrando o período denominado de República Velha, 

caracterizada, no Oeste Paulista, pela conjugação entre trabalho assalariado e 

colonato; no Vale do Paraíba, a parceria; e, no Nordeste, onde as relações de 

trabalho apresentavam formas híbridas com características pré-capitalistas, tendo na 

sua base a grande propriedade latifundiária (GONTIJO, 1988, p. 79-80). 

Para Claudio Gontijo, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se 

aproximou da via prussiana, pois foi encabeçado pela grande exploração que 

substituiu o trabalho escravo pela parceria e pelo trabalho assalariado. Foi 

responsável também pela substituição dos métodos de exploração pré-capitalistas 

por métodos burgueses. O capitalismo no Brasil nasceu de um movimento de cima 

para baixo, encabeçado pelos senhores de terra (Ibid., p. 81 e 82). 
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CAPÍTULO II 

 

 

A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO SERGIPANO 

 

 

2.1. A OCUPAÇÃO DE SERGIPE 
 

 

A conquista e ocupação do espaço agrário sergipano já foram muito bem 

relatadas por vários historiadores, a exemplo de Freire (1977) e Nunes (1989; 1996). 

Porém, é importante destacar alguns pontos, para uma melhor compreensão do 

tema a ser abordado. 

Sergipe fazia parte da Capitania da Bahia, doada a Francisco Pereira 

Coutinho em 1534. Compreendia cinqüenta léguas da barra do rio São Francisco “à 

ponta da barra de todos os Santos” (FREIRE, 1977, p. 67).  

Somente a partir de 1575, foi despertado o interesse por Sergipe. Nesse 

momento, o governo português sentia a necessidade de integrá-lo ao movimento 

colonizador, visto que este pequeno território facilitaria maiores contatos entre o 

centro administrativo (Capitania da Bahia) e o econômico (Capitania de 

Pernambuco). 

A primeira tentativa de conquista partiu dos inacianos, mas estes não 

obtiveram o êxito desejado, no sentido colonialista. É bom lembrar que, 

paralelamente às ações dos Jesuítas, o Governador Luís de Brito estabeleceu uma 

aliança com Garcia D’Ávila, para iniciar a ocupação de Sergipe, porém não alcançou 

os resultados esperados. 

Em 1575, Luís de Brito toma para si a empresa da conquista, organizando 

uma expedição para tal feito, no entanto, “retirou-se do território sem deixar qualquer 

marco de colonização” (NUNES, 1989, p. 23). 
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Na última década do século XVI, iniciou-se a colonização de Sergipe, 

após a campanha de Cristóvão de Barros, em 1590. Como recompensa pelos 

serviços prestados, 

 

pelos quais não só a capitania da Bahia ficou isenta de uma invasão, 
como a colonização estendeu-se a novas paragens, donde o erário 
tinha muitos proventos que tirar para o futuro, o rei das Espanhas fez 
doação a Cristóvão de Barros do território que acabava de 
conquistar, com a ordem de vender essas terras ou reparti-las entre 
os colonos que quisesse e fosse de sua vontade, com a condição de 
estabelecer aí colônias” (FREIRE, 1977, p. 84).  

 

Após fazer doações de terras, Cristóvão de Barros entregou o governo da 

nova capitania a Tomé da Rocha. Estavam lançadas as bases da administração 

pública. 

Em tal contexto, os primeiros povoadores se estabeleceram no território 

sergipano, obedecendo não a um plano de povoamento pré-determinado, do ponto 

de vista geográfico, mas de acordo com interesses individuais. As sesmarias de 

Sergipe, comparadas com outras regiões eram de pequeno porte em média duas 

léguas em quadra4, como, por exemplo, a que foi concedida a Gaspar D`Almeida no 

Rio Piauhy. 

 

Diz Garpar dÀlmeida provedor da fazenda de sua magestade desta 
cidade de san cristovam e morador de cinquo annos a esta parte e 
não tem terras em que posa fazer seus mantimentos e criasões pede 
a vossa magestade lhe faça mercê de hua legoa de terras no rio 
piauhy [....] (Ibid., p. 230). 

 

O povoamento foi realizado de forma rarefeita e, em relação aos primeiros 

povoadores, afirma Thetis Nunes (1996, p.147) que “na maioria eram pessoas de 

poucos recursos [...] raríssimos deles visavam, nas solicitações, a construir engenho 

de açúcar. Muitos não tiveram condições de colonizar a terra recebida”. 

Em nível administrativo, vários órgãos foram criados, a exemplo da 

Provedoria, responsável pelos negócios da fazenda. Na administração de Diogo de 

Quadros (1595-1600), segundo relata Clodomir de Souza e Silva (1920, p. 12 e 13), 

                                                 
4 Uma sesmaria de 2 léguas em quadra correspondia a  8.712 hectares. 
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a vida econômica da capitania apresentava-se promissora. Contava, nesse período, 

com quatro engenhos de açúcar e 47 currais de gado. 

A criação de gado foi a primeira atividade econômica responsável pela 

ocupação do espaço agrário sergipano. Partindo do Rio Real, seguindo o curso do 

rio Vaza Barris, Cotinguiba, Sergipe, Poxim e, posteriormente, o São Francisco.  

 

Das 220 doações de sesmarias concedidas entre 1594 e 1625, 145, 
explicitamente, foram solicitadas para a pecuária, sob a rubrica de 
“gado vacum e demais criações”, “criações de gado vacum”, 
“mantimentos e criações de gado”, “criação de gado vacum e outras 
miúdas (NUNES, 1996, p. 97) 

 

Em 1603, a capitania foi entregue para exploração ao contratador Gabriel 

Ribeiro. Além do gado e das miunças5, contribuía Sergipe com a coroa portuguesa 

com as rendas provenientes do estanco do pau Brasil e dos dízimos. Nesse ano, a 

despesa anual de Sergipe foi de 396$000 e a receita aproximava-se de 600$000 

(SILVA, 1920, p. 13). Nove anos depois as despesas somavam 428$840, com uma 

receita de 580$000 (FREIRE, 1977, p.95 e 96). 

Às vésperas do domínio holandês, Sergipe possuía quatrocentos currais e 

oito engenhos de açúcar. Esse crescimento, num período de apenas quarenta anos, 

mais ou menos, foi barrado durante o domínio batavo. A capitania foi parcialmente 

destruída. Sua vida econômica estagnou-se; 

 

Os saques e devastações de que foi alvo Sergipe, pelos 
conquistadores e fugitivos, fizeram da capitania um deserto, de onde 
desapareceram completamente o trabalho agrícola e a atrasada vida 
administrativa encetada e mantida, sob os esforços dos primeiros 
colonizadores. Pelos seus campos pastava o resto do gado, que 
salvo da vingança dos fugitivos e da cobiça dos conquistadores, 
servia agora de alimento aos tigres (NUNES, op. cit., p. 132). 
 

Apesar da decadência, a capitania de Sergipe era obrigada a contribuir, 

anualmente, com o pagamento de tributos à coroa portuguesa – a exemplo da Finta, 

que correspondia a 1000 arrobas de tabaco – para o pagamento à Holanda6. A 

escolha dessa tributação sobre o fumo deveu-se ao fato de se constituir, nesse 

período, sua maior lavoura, com destaque no comércio externo colonial. 

                                                 
5 Animais de pequeno porte. 
6 Para a assinatura da paz com a Holanda Portugal pagou uma indenização de 4.000.000 cruzados 

em dinheiro, açúcar, tabaco e sal. 
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Cultivado pelos índios, divulgado na Europa, o fumo logo se estendeu à 

África, tornando-se produto importante na troca de escravos negros. O pesquisador 

André João Antonil (1950, p. 180) refere-se ao produto como: “Folha de antes 

desprezada, e quase desconhecida, tem dado, e dá atualmente grandes cabedais 

aos moradores do Brasil, e incríveis emolumentos aos erários dos príncipes” (grifo 

nosso). 

No decorrer do século XVIII, declina a produção de fumo em Sergipe, 

sendo superado, principalmente, pelo açúcar e algodão. Porém, até o final da época 

colonial, o fumo permaneceu na pauta das exportações sergipanas, apesar da sua 

posição secundária. 

Na segunda metade do século XVIII, a Capitania de Sergipe estava 

dividida em oito freguesias, a saber: Nossa Senhora da Vitória de Sergipe d’El Rei, 

Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba, Jesus Maria José e São Gonçalo do Pé 

do Banco, Nossa Senhora da Piedade da Vila de Lagarto, Santo Antônio de Vila 

Nova Real do rio São Francisco, Santo Antônio e Almas da Vila de Itabaiana, Nossa 

Senhora dos Campos do Sertão do rio Real de Cima e Santo Antônio do Urubu de 

Baixo. 

Até a segunda metade do século XVIII, do ponto de vista demográfico, o 

povoamento da Capitania de Sergipe se apresentava satisfatório, isto é, de duzentos 

moradores, em 1612, passa para 17.169, em 1707 (MOTT, 1986). Em 1757, já 

atingia 28.449 habitantes7. Em 1802, Sergipe tinha 55.668 habitantes e, ao término 

da era colonial, atingia 120.000 (MOTT, op. cit., 86). 

A Capitania de Sergipe exportava açúcar, algodão, fumo, cereais, entre 

outros produtos. Com uma produção em torno 233$500, somavam suas exportações 

93$500. Dependente da Bahia, o seu comércio importava, principalmente, fazendas 

de algodão, linho, ferragens, escravos entre outras, somando 351$631(FREIRE, 

1977, P. 219).   

No início dos novecentos, dois produtos significativos estavam na pauta 

das exportações sergipanas: o algodão e o açúcar. 

O algodão já era conhecido e utilizado no início da colonização de 

Sergipe. Primeiro, foi utilizado pelos índios tupinambás, que inclusive utilizavam 
                                                 
7 AHU. Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc. 2708. 
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como produto de troca com os franceses e, posteriormente, supria “as necessidades 

das populações interioranas humildes ou da orla marítima e dos escravos”.8 

Na segunda metade do século XVIII, o cultivo do algodão conheceu um 

período de florescimento, em decorrência da Revolução Industrial, principalmente 

com o desenvolvimento do setor têxtil. A produção algodoeira no Brasil e, 

particularmente, em Sergipe, foi favorecida pela guerra de Independência dos 

Estados Unidos, país que se constituía no principal fornecedor do produto para as 

indústrias britânicas. Consolidada a Independência americana, a produção 

sergipana, como, aliás, ocorreu em nível de Brasil, entrou em crise. Só voltou a se 

destacar na segunda metade dos novecentos, devido, principalmente, à retração do 

mercado exportador norte-americano, em decorrência da Guerra de Secessão. 

Iniciada a ocupação das terras portuguesas na América, era necessário 

viabilizá-las, do ponto de vista econômico, isto é implantar uma estrutura que 

justificasse o sentido da colonização. Nesse contexto, o açúcar viabilizou o 

empreendimento metropolitano, gerando altíssimos lucros para os cofres 

portugueses. 

A cana-de-açúcar era conhecida na Ásia e foi introduzida pelos árabes na 

Europa. Até a sua introdução nas ilhas atlânticas (Madeira, São Tomé, Açores e 

Cabo Verde,) pelos portugueses, o produto era considerado artigo de luxo. No 

Brasil, condições favoráveis possibilitaram a sua implantação: 

 
Portugal já possuía experiência em sua produção; dispunha de 
contatos comerciais que permitiam a colocação do produto no 
mercado europeu; seu relacionamento com o mundo financeiro de 
então, principalmente com banqueiros genoveses e flamengos, abria-
lhe linhas de crédito para os investimentos básicos; o Brasil possuía 
terras em abundância e o açúcar poderia, aqui, ser produzido em 
larga escala (FERLINE, 1994, p. 17). 
 

Em Sergipe, data do início da colonização o plantio das primeiras mudas 

de cana-de-açúcar. Primeiro, no Vale do rio Piauí, em Santa Luzia e, posteriormente, 

na região do Cotinguiba.  

 
[...] impulsionado pelos lucros, pela prosperidade geral, o engenho 
invadiu todos os vales dos rios sergipenses, partindo a princípio do 

                                                 
8 A Respeito do Algodão em Sergipe vide: FONTES, Nilton de Araújo. O Algodão em Sergipe: 
apogeu e crises.  Aracaju:Gráfica Editora J. Andrade, 1984. 
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Real, ao Sul da Capitania, atingindo depois o Piauí, o Vasa Barris, o 
Poxim, o Cotinguiba, o Sergipe, o Ganhamoroba, o Siriri e o 
Japaratuba. Vales férteis, ricos massapês, abundantes aguadas, 
eram requisitos exigidos pelos colonizadores para a fundação dos 
seus engenhos (DANTAS, 1944, p. 18). 

 

Em 1609, já funcionavam quatro engenhos em Sergipe, passando para 

oito, em 1637. Com a ampliação do mercado açucareiro, a partir do século XVIII, em 

1724, contava a Capitania com 25 engenhos, passando para 39 em 1759. No final 

dos oitocentos, conforme Nunes (1989, p. 133-140), tínhamos 140 engenhos. Ao 

término do período colonial, Sergipe já contava com 163 engenhos, subindo, em 

1852, para 680, conforme quadro 1. 

As duas primeiras décadas do século XIX caracterizaram-se por 

transformações sociais, políticas e econômicas na colônia portuguesa da América. 

No aspecto político, a vinda da família real portuguesa, em 1808, constituiu-se em 

um marco importante na emancipação política do Brasil, culminando no evento da 

independência, em 1822. 

Em nível econômico, a abertura dos portos às nações amigas, em 28 de 

janeiro de 1808, libertou o Brasil do isolamento imposto pela condição de colônia, ao 

determinar o fim do comércio exclusivo com a metrópole e abrir o país ao comércio 

internacional.  O sistema monopolista começa a ser condenado, defende-se o livre 

cambismo, pois as diretrizes do capitalismo impunham a necessidade de um 

mercado aberto, sem a presença dos monopólios e privilégios que caracterizaram a 

política econômica até então. A própria idéia de pacto colonial passa a ser 

questionada: 

 

Rompia-se,ao nível do sistema, a comunhão de interesses existentes 
entre o produtor colonial, o comerciante e a Coroa garantida pelos 
monopólios e privilégios [...] e o pacto colonial, de um pacto entre 
irmãos, passa a ser um contrato unilateral, visto pelos colonos como 
um acordo que devia ser desfeito [...] Os colonos rebelam-se contra 
os excessos fiscais, os desmandos dos administradores [...] 
manifestando sua repulsa às restrições à importação de escravos, à 
circulação ou aos excessos do fisco.” (COSTA, 1978. p. 72). 
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Quadro 1 – Número de engenhos matriculados por municípios na Província de Sergipe Até 5 de 
fevereiro de 1852. 

COMARCAS MUNICÍPIOS No. TOTAL 

SÃO CRISTÓVÃO 

Capital 

Socorro 

Itabaiana 

35 

19 

28 

 

 

82 

LARANJEIRAS 

Laranjeiras 

Maroim 

Divina pastora 

Rosário 

Santo Amaro 

68 

21 

51 

57 

12 

 

 

 

 

209 

ESTÂNCIA 

Estância 

Santa Luzia 

Itabaianinha 

Espirito Santo 

Campos 

Lagarto 

62 

67 

49 

05 

01 

25 

 

 

 

 

 

209 

VILA NOVA 

Vila Nova 

Propriá 

Capela 

48 

12 

120 

 

 

180 

TOTAL  680 

Fonte de Dados: Relatório do Presidente da Província, Dr. Antônio de Oliveira Silva. 8 de março de 
1852 

Pelo Decreto de 8 de julho de 1820, D. João VI declarava a Capitania de 

Sergipe independente da Bahia; porém, essa medida só foi efetivada em 3 de março 

de 1823, talvez porque “os senhores do açúcar estavam ligados por interesses 

comerciais e creditícios à praça da Bahia ou por parentesco aos administradores de 

Salvador” (FONTES, 1976, p.9). 

Segundo Thetis Nunes, para o governo da Bahia, interessava “manter a 

dependência política de Sergipe, dadas as rendas canalizadas para o Erário da 

Bahia, alcançando, na época 12 contos trienais” (NUNES, 1978, p. 41). 

Com uma população estimada em 100.000 habitantes, a economia 

sergipana apresentava-se, de certo modo, próspera, na medida em que as suas 

exportações somavam um milhão trezentos e treze mil cruzados. Essas eram 
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provenientes principalmente do açúcar produzido em 226 engenhos. Além do 

açúcar, Sergipe exportava aguardente, fumo e farinha de mandioca (Ibid., p. 26). 

O comércio se realizava através das barras do Cotinguiba e Vasa-Barris, 

porém em nível do comércio internacional, Sergipe dependia do porto de Salvador. 

O setor agrário era o que mais contribuía no que se refere às exportações de 

Sergipe, a exemplo do açúcar, aguardente, algodão em rama, sola, couros salgados 

e sal.  

Ao término do período monárquico a situação da Província era séria e de 

difícil solução; a cultura canavieira, seu esteio econômico, estava em crise, pois “os 

engenhos já não apresentavam perespectivas alegremente consumadas dos 

lavradores [...] o assucar sem preços nos mercados” 9. Crise nacional ocorria nesse 

momento, e, aqui, esta foi profundamente sentida, dada a pequena geração de 

recursos. A concorrência do açúcar da beterraba e conseqüente baixa dos preços do 

açúcar de cana, as secas constantes, a diminuição dos próprios provinciais, o 

decréscimo das rendas sobre os escravos em decorrência das leis abolicionistas e 

emigração da mão-de-obra para o sul cafeeiro foram alguns dos fatores que 

aceleraram as dificuldades econômicas que a Província enfrentou nesses últimos 

anos do segundo reinado. O algodão deixara marcas importantes nos anos 60 e 

começo da década de 70. Desde então, perdera seu mercado externo e procurava 

adaptar-se às necessidades do mercado interno. Havia uma desarticulação das 

estruturas produtivas. 

A literatura histórica sobre a propriedade da terra em Sergipe mostra-nos 

que, até a primeira metade do século XIX, a característica da estrutura fundiária de 

Sergipe era a concentração de terras, cujo modelo indicador dessa realidade era a 

predominância da propriedade açucareira, mesmo que em algumas áreas, a 

exemplo do sertão do São Francisco e o agreste a atividade pecuarista e a produção 

de subsistência se destacavam. 

Almeida, ao tratar da evolução do quadro fundiário de Sergipe, coloca que 

a concentração de terras em mão de uma mesma família se constitui em 

característica da estrutura fundiária de Sergipe até a 1ª metade do século XIX. No 

                                                 
9 Jornal a Reforma, Ano III, no. 108, 27 de janeiro de 1888 apud: Lourival Santana Santos. O Ideal 

Republicano em Sergipe . UFS/PDPH, 1986, p. 28 
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entanto, a partir da segunda metade do século XIX, segundo a autora, a terra 

fragmenta-se por conta das divisões sucessórias10. Afirma a autora que,  

 

O fracionamento da propriedade canavieira por herança fez perder 

sua capacidade produtiva [...] compra e venda de terras, nessa fase 

é a prática mais comum. E encobrem relações de posse bastante 

complexas (ALMEIDA, 1993, p. 132). 

 

Tendo como fontes inventários e testamentos do início século XIX, 

Almeida, referindo-se a origem da propriedade da terra em Sergipe afirma que “a 

grande maioria das propriedades canavieiras no século XIX formaram-se da 

subdivisão das sesmarias por herança, por venda ou por doação de qualquer 

natureza, por aforamento etc” (Ibid., p. 139). 

Mostra ainda a autora que, a partir da década de 1860, o quadro fundiário 

de Sergipe sofreu modificações significativas por conta da demanda do algodão no 

mercado internacional. Com isso, 

 

Pequenas faixas de terras antes ocupadas com a cana-de-açúcar e 
cujo domínio se estende para além da zona da mata, incorporando a 
frente agrestina, passam a cultivar algodão... integrando o centro da 
Província, até então domínio da criação e de algumas manchas 
cerealíferas (Ibid., p. 162). 

 

A partir da década de 1860, com a repercussão da Lei de Terras de 1850 

e da Lei de Hipotecas de 1864, no Brasil e, em particular, Sergipe, a terra além do 

valor de uso passa a possuir também valor de troca, transformando-se em 

mercadoria e, naturalmente, percebe-se o início de um período de desordens 

sociais, com práticas de apossamentos puro e simples. 

Nas primeiras décadas da fase republicana, a questão da terra em 

Sergipe, continuava como objeto de discussão e tentativas de solução por parte do 

Governo, que procurava desenvolver ações no sentido de solucionar a questão das 

terras principalmente as devolutas e aquelas não registradas. Na verdade, o objetivo 

                                                 
10Convém lembrar que a autora citada no seu estudo está tratando apenas da propriedade 

açucareira, basicamente aquela localizada na faixa litorânea. A grande propriedade também 
estava presente em outras regiões de Sergipe como: Agreste Sertão de Itabaiana, Região São 
Franciscana, Agreste Sertão de Lagarto, sendo que nestas predominava outras atividades 
econômicas a exemplo da criação de gado que exigia também grandes extensões de terras. 
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do governo era legalizá-las, principalmente aquelas ocupadas por pequenos 

proprietários (PASSOS SUBRINHO, 2000, p. 343). 

 

2.2. A OCUPAÇÃO REGIONAL 
 

 

Para efeito de análise, o território sergipano foi classificado em regiões, a 

partir das condições vigentes dos séculos, XVI ao XIX. Assim, considerando o 

processo de ocupação e as características físicas, econômicas de cada Região 

temos: Região da Mata Sul, Cotinguiba, Agreste Sertão de Lagarto, Agreste Sertão 

de Itabaiana, São Franciscana (Figura 1). Para essa classificação, foi considerado 

ainda, a estruturação e os arranjos espaciais na medida em que “o modo de produzir 

da sociedade produz simultaneamente uma organização peculiar do 

espaço”(GODOY, 1978, p.30).  

A ocupação do espaço agrário sergipano processou-se em duas direções: 

sul e norte ou sudoeste e noroeste, ou seja, do Rio Real ao São Francisco. Em 

direção ao ocidente, a ocupação foi possível graças aos tangedores de gado, a partir 

da serra da Cajaíba, onde tinham se estabelecido os Padres da Companhia  de 

Jesus (BEZERRA, 1950, p. 51). 

Do século XVI ao XVII, foram distribuídas sesmarias11 que seguiam o 

curso dos rios. Rio Real e Piauí, na Região da Mata Sul; Cotinguiba, Sergipe e 

Poxim, na Cotinguiba; o Vaza Barris, seguindo em direção ao Agreste Sertão de 

Lagarto e Agreste Sertão de Itabaiana até as matas de Simão Dias; e o Rio São 

Francisco como base geográfica para ocupação da Região São Franciscana.  

Os Rios desempenharam um papel fundamental. O autor Felte Bezerra, 

identifica dois grupos: o primeiro, representado pelos rios São Francisco (ao norte) e 

Real (ao sul), onde se desenvolveu em torno destes principalmente a pecuária. O 

segundo grupo formado pelos rios: Japaratuba, Sergipe, Piauí e Vasa Barris, onde a 

agricultura foi a base da ocupação. Estes 

 

 

                                                 
11 Para efeito de análise foram consideradas apenas as sesmarias que indicavam a sua localização. 
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Não foram apenas guias para penetração [...] muito mais importante 
foi a sua função de tornar sedentário o povoador, ao estabilizar-lhe a 
vida, ao determinar ambiente propício ao desenvolvimento da 
economia regional agrária (Ibid., p. 52). 

 

Além dos rios, o relevo, a exemplo das serras de Itabaiana, Cajaíba, 

Negra, Tabanga dentre outras, também era assinalado como marco identificador dos 

pedidos de sesmarias.  

A partir do século XVIII, as sesmarias doadas se diferenciavam das 

anteriores, ou seja, atingiam três léguas. Provavelmente, o objetivo, ao ampliar a sua 

extensão, era ocupar os espaços vazios existentes no território de Sergipe Del Rey. 

Espaços esses não ocupados devido às dificuldades encontradas pelos primeiros 

povoadores. Afirma Thetis Nunes (1978, p.23): 

 

Apesar do destemor, da ousadia na luta enfrentada pelos que 
viveram, a expansão colonizadora sergipana sofreria a influência da 
Geografia local – geomoforlogia, climatologia, hidrografia, 
geobotânica, na fixação dos grupos humanos e no êxito de sua 
atuação. 
 

2.2.1. A Região da Mata Sul 
 

A Região da Mata Sul, que hoje corresponde aos municípios de: São 

Cristóvão, Itaporanga, Estância, Santa Luzia, Indiaroba, Cristinapolis, Itabaianinha, 

Pedrinhas, Tomar do Gerú, Arauá, Boquim e Salgado, localizada entre os rios Real, 

Piauí e Vasa Barris foi à primeira região de Sergipe a ser ocupada (Figura 2).  

Um dos primeiros colonizadores foi Francisco Rodrigues que se 

estabeleceu no Porto das Pedras em 1596, conforme pedido de sesmaria abaixo: 

 

Diz Francisco Rodrigues morador nesta cidade de serigipe que ele 
he casado e tem mulher e filhos e não  tem  terras  onde  posa  fazer 
sua abitação e suas pose e criasois, hora no Rio Real estan terras 
devolutas as mais san de matos maninhos e estan por dar pede a 
Vm. Lhe fasa mercê de hua legoa de terra pelo rio piauhy asima 
donde ora tem Tomé Fernandes mimoso sua terra donde elle acabar 
pelo rio asima aonde se acha o porto das pedras. (FREIRE, 1977, p.  
329). 
 

No século XVI, estabeleceram-se nessa região trinta e um sesmeiros, 

cujos pedidos de sesmarias visavam principalmente à criação de gado e o 

estabelecimento de lavouras (Quadro 2).  
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FIGURA 2 
Sergipe:  Região da Mata Sul - Séculos XVI/XIX 

 
 

 
 

FONTE: - Atlas Sócio-econômico do Estado de Sergipe, 1996 
DESENHO: Silvania Couto – Adaptação de SANTOS, Lourival Santana 
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Quadro 2  - Sesmarias da Região da Mata Sul - Século XVI 

SESMEIROS DIMENSÕES LOCAL ATIVIDADES 

Thomé Fernandes 600 Braças Ilha patatiba * 
Francisco Rodrigues 1 légua Rio Piauí Pecuária 
Miguel Soares de Sousa 1 légua Aldeia Tajoaba Agricultura 
Domingos de Andrade 1 légua Rio Real Agricultura 
Domingos de Amorim Soares 1 légua Rio Real * 
Gaspar de Almeida 1 légua Rio Piauí Agricultura e Pecuária 
Salvador Fernandes 1 légua Rio Piauí Agricultura e Pecuária 
Manuel de Barros ½ Légua Rio Piauí Agricultura 
Gaspar Gomes ½ Légua Rio Piauí Agricultura 
Sebastião de Brito e Francisco de Barros12 3 léguas Rio Piauí- Serra do Bugio Pecuária 
Nuno do Amaral 2 léguas Rio Gracujaí Agricultura e Pecuária 
Calixto da Costa 2 léguas Rio Real Agricultura e Pecuária 
Estevão Gomes de Aguiar 2 léguas Rio Real Agricultura e Pecuária 
Damião da Mota ½  légua Rio Piauí * 
Jorge Coelho 2 léguas Rio Real Agricultura e Pecuária 
Gaspar de Amorim 1 légua Rio Piauí * 
Pedro Alves Aranha ½ légua Rio Real Agricultura e Pecuária 
Cristóvão Rabelo ½ légua Rio Real Pecuária 
Baltazar Ferreira ½ légua Rio real * 
Francisco Álvares 500 braças Rio Real * 
Cristóvão Dias 1.000 braças Rio Piauí Pecuária 
Domingos Fernandes Nobre 2.000 braças Rio jacaré * 
Antônio Gonçalves de Santana 500 braças Rio Piauí Agricultura 
Gaspar de Menezes 1.000 braças Rio Piauí Agricultura 
Pedro Domingues 800 braças Rio Real Agricultura e Pecuária 
Domingos Lourenço 600 braças Rio Piauí Agricultura 
Manoel Thomé ½ légua Rio Piauí Pecuária 
João Garcia 1.200 braças Rio Taimitiaia Agricultura 
Simão de Andrade 400 braças Rio Piauí Agricultura 
Salvador Fernandes 800 braças Rio Real Pecuária 
Fonte: Freire, Felisbelo.História Territorial de Sergipe. Aracaju:FUNDEPAH, 1995. 
__________________-. História de Sergipe. 2ª edição, Petrópolis:Vozes, 1977 
* Não Cita 

Geralmente, os pedidos de sesmarias tinham como marco um rio, um 

riacho, uma nascente. Sobre a hidrografia da região onde se estabeleceram os 

primeiros sesmeiros, além do rio Piauí e o Rio Real, destacavam-se: O Piapetinga, 

Cassenguê, o Arauá, o Beriba, Mocunanduba, Rio Fundo, Aritiguiba, Guararema, 

Mussununga, Sagui, Indiaroba. 

Iniciado o século XVII, trinta sesmeiros solicitaram sesmarias com 

destaque para Pedro Homem da Costa e Pedro Alves, que se estabeleceram no Rio 

Piauhy, iniciando, aí, além da criação de gado, lavouras de mantimentos, o cultivo 

da cana-de-açúcar e do algodão Seu pedido datado de 16 de setembro de 1621 

mostra bem. 

 

                                                 
12 Essa sesmaria estava localizada onde hoje é o Município de Arauá. 
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Dizem Pedro homem da costa e Pedro Alves ambos cunhados 
moradores nesta capitania que a muitos anos que nella san 
moradores com suas molheres e filhos e nella em todas as occazions 
que se ofereseram do serviço de sua magestade se acharão com 
suas  armas e cavallos e escravos e com muitos negros da terá e 
com  toda  e  mais  fabrica que  tem a presumiem e porque pera seus 
gados e outras  criasoins que não tem pastos nem matos para 
comerem e us escravos fazerem rozarias de mantimentos e 
prantarem cannas e algoduão e pertenderem fazer engenhos 
(FREIRE, 1995, p. 30). 

 

A grande maioria das sesmarias concedidas na região da Mata Sul no 

século XVI, tinha como atividade econômica a criação de gado. No caso da 

agricultura, estava voltada, basicamente, às “rozarias de mantimentos” para o 

abastecimento das fazendas. Somente no século XVII, alguns solicitantes 

apresentavam como justificativa o cultivo da cana-de-açúcar para a instalação de 

engenhos (Quadro 3).. 

Paralela à ocupação do espaço agrário da região, a urbanização também 

se destacava com a criação da vila de Santa Luzia, em 1698. Estância, apesar de 

constituir-se em um povoado, era o centro das decisões da região, morando lá 

“quase toda a representação oficial da vila de Santa Luzia” (FREIRE, 1995, p. 64).  

 
No século XVIII, apenas duas vilas existiam na região, com a elevação da 

aldeia de Gerú à categoria de vila, em 1758. Exceção para a Freguesia de Nossa 

Senhora da Victória da Cidade de Sergipe Del Rey, onde estava localizada a Cidade 

de São Cristóvão “Cabeça da Capitania”: 

 

A cidade tem fogos trezentos e noventa almas mil quinhentas e 
noventa e sinco, e a Freguesia toda novecentas e oitenta e tres 
fogos, e almas de Sacramentos quatro mil seis centas quarenta e 
quatro, dous conventos de Relligiozos hum de Cramilitas calssados e 
outro de Franciscanos Reformados, hua Capella do Roz dos pretos; 
tem no seo território seis Capellas filiais, e trz de Relligiozos hua de 
pessoas da Companhia e duas do Carmo; onze engenhos de fazer 
asucar a saber: quatro nas margens dos dous Poxins, e sete nas do  
Vaza barris13. 

 

D. Marcos Antônio de Souza, que foi vigário da Freguesia de Pé do Banco 

(hoje Siriri), informa sobre a população, produção e os melhoramentos de que eram 

capazes as vilas de Santa Luzia e Gerú no século XIX.  

                                                 
13 AHU.  Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc. 2698. 
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Quadro 3 : Sesmarias da Região da Mata Sul - Século XVII 

SESMEIROS DIMENSÕES LOCAL ATIVIDADES 

Bartolomeu Fernandes ½ légua Ariticuiba Agricultura e Pecuária 

Melchior Maciel 1.200 braças Rio Guitihiba * 

Melchior Maciel e Paulo Maciel 1200 braças 
Ipelempé (foz do Rio 

real) 
Pecuária 

Padre Bento Ferraz 1 légua Rio Piauí Pecuária 

Melchior Dias Moreira (Caramuru) 3 léguas Rio Guararema Pecuária 

João Martins Bretanha 2 léguas Rio Vasa Barris Pecuária 

Balthazar Luiz, Domingos Fernandes , 

Cristóvão Leal 
½ légua Rio Itapicurú Pecuária 

Sebastão Francisco Vieira ½ légua Rio Vasa barris * 

Nicolau de Lucas ½ légua 
Lagoa 

jaraputanema 
Pecuária 

Gaspar de Amorim e Francisco Borges 1 légua Rio Vasa barris Pecuária 

Fernão Correia * Rio Vasa barris Pecuária 

Sebastião da Silva, Francisco 

Rodrigues, Gaspar Fontes 
1 légua Vasa Barris 

Agricultura e 

Pecuária 

Antônio da Costa 1 légua Vasa Barris Pecuária 

Pero Chaves 500 braças Rio Piramopama Agricultura 

Domingos Antunes 1.000 braças Rio de Cahipe Agricultura 

Luís Alves 1 Légua Rio Guruaby Pecuária 

Bastião Alvares 1.200 braças Rio Gararema Açúcar 

Antônio Fernandes e Francisco Dias 3 léguas Rio Guararema * 

João Francisco 2.000 braças Caipe Pecuária 

Sebastião Dias 1.000 braças Rio Pitanga Agricultura 

Cristóvão de Araujo 1.000 braças Rio Pitanga Agricultura e Pecuária 

Pedro Homem da Costa e Pedro Alves 3 léguas Rio Piauí Cana-de-açúcar 

Fonte: Freire, Felisbelo. História Territorial de Sergipe. Aracaju:FUNDEPAH, 1995. 
__________________-. História de Sergipe. 2ª edição, Petrópolis:Vozes, 1977 
*Não Cita 

 
Na Vila de Santa Luzia, habitavam 1.600 pessoas. A produção de cana-

de-açúcar chegava a quinhentas caixas por safra, porém a atividade econômica 

principal era a produção de farinha de mandioca, que fazia  

o principal objeto de tráfico d’estes habitantes’, exportando-se, [...] 
em cada anno, mais de cem mil alqueires [...] Tem sido este termo 
não só o celleiro de Pernambuco, devastados por continuadas 
sêccas, como também tem favorecido todas as villas da sua comarca 
e ainda grande parte do sertão da Bahia” (SOUZA, 1944, p. 27). 
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Enquanto a vila de Santa Luzia, além da produção de farinha, produzia 

milho, arroz, feijão e açúcar, exportando para a Bahia 500 caixas produzidos nos 

seus 25 engenhos, a Vila de Tomar do Gerú possuía uma cultura diminuta, com 

“pouca criação de gado vaccum”, apesar da fertilidade dos seus terrenos. 

Na Freguesia de São Cristóvão, os habitantes, de certa forma, 

começavam a superar as diversidades do início da ocupação, pois, a natureza 

propiciava uma vida relativamente saudável. Os campos eram propícios para a 

criação de gado e montagem de lavouras, a exemplo do feijão e mandioca, 

cultivados nas terras férteis cobertas de húmus e massapê. Nos mangues, o 

complemento da alimentação com “várias espécies de mariscos” e “saborosos 

pescados: robalos, carapebas, piaus, tainhas e gostosas curimans”. Porém, a cultura 

mais considerável era, 

 

[...] a cana, que plantam nas margens do Vaza-barris e fazem a 
manipulação do assucar em dez engenhos situados nas campinas 
por onde dirige seo rápido curso o sobredito rio, que fertiliza os 
terrenos, que banha quando sahe do seo leito [...] Também se 
aplicam a esta lavoura nas várzeas do Poxim e seus contornos [...] 
Todo o fabrico deassucar chega a oitocentas caixas que exportam 
para a Bahia e em seo troco recebem escravos para os engenhos e 
mercadorias de Portugal (Ibid., p. 19). 
 

 

2.2.2. A Região do Cotinguiba 

 

A Cotinguiba que corresponde hoje aos municípios de: Aracajú, Barra dos 

Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Riachuelo, Maroim, Rosário do 

Catete, Santo Amaro das Brotas, Pirambú, General Maynard, Carmoópolis, 

Japaratuba, Divina Pastora, Santa Rosa de Lima, Nossa Senhora das Dores, Siriri e 

Capela, foi à segunda região ocupada após a conquista de Sergipe (Figura 3).  

Inicialmente, como as demais regiões, a atividade predominante foi a 

criação de gado,  onde  apenas  seis sesmeiros solicitaram terras para montagem de 

engenho de açúcar (Quadro 4). Não restam dúvidas de que a predominância da 

pecuária no início da ocupação estava vinculada aos interesses dos pecuaristas da 

Bahia. 

 



73 

 

FIGURA 3 
Sergipe: Região do Cotinguiba - Séculos XVI/XIX 

 

 
 

                    FONTE:  Atlas Sócio-econômico do Estado de Sergipe, 1996 
                    DESENHO: Silvania Couto. Adaptação por SANTOS, Lourival Santana 

 
Posteriormente, a cana-de-açúcar marcou a vida econômica da Região, 

favorecida por ser rica em recursos hídricos e solo, predominantemente, do tipo 

massapé. Portanto, há bastante tempo:  

A região do Cotinguiba, de maior extensão, fora escolhida para 

instalação de algumas centenas de engenhos de açúcar, dos tipos 

mais variados desde as bolandeiras de água, a cavalo e a bois 

(DANTAS, 1980, p. 29). 
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Quadro  4 : Sesmarias da Região do Cotinguiba - Século XVI-XVIII 

 
Fonte: Freire, Felisbelo.História Territorial de Sergipe. Aracaju:FUNDEPAH, 1995. 
__________________-. História de Sergipe. 2ª edição, Petrópolis:Vozes, 1977 

* Não Cita 

 

SESMEIROS DIMENSÕES LOCAL ATIVIDADES 

Tomé Fernandes 1.000 braças Rio Cotinguiba * 

Manoel Rodrigues 1.000 braças  Camandaroba Pecuária 

Gonçalo Alves 1 légua Barra da Ibura Pecuária/Engenho 

Antônio de Azevedo 1 légua Rio Sergipe Pecuária 

Manoel Rodrigues e Simão Lopes 2.000 braças Ibura Agricultura 

Padres de São Bento 1 légua Cotinguiba Agricultura 

Diogo Lopes Velho 3 léguas Cotinguiba Pecuária 

Melchior Maciel de Andrade ½ légua Entre Camandaroba e Ibura Pecuária 

Antônio Fernandes 1 légua Cotinguiba * 

Bernado Correia Leitão, Francisco de Souza, Antônio 

Fernandes Guindaste 
4 léguas Rios Japaratuba e Sergipe * 

Gaspar de Amorim e Manoel Tomé 1.200 braças Cotinguiba Pecuária/Engenho 

José Ferreira 3 léguas Cotinguiba Agricultura e Pecuária 

João Ferreira 1.200 braças Cotinguiba Agricultura e Pecuária 

Antônio Guedes 2 léguas Cotinguiba Pecuária/Engenho 

PeroCarneiro 2.000 braças Cotinguiba Agricultura e Pecuária 

João Garcez 1 légua Cotinguiba Pecuária 

Luis Alvares 1 légua Rio  Itaquandiba Pecuária 

Cosme Barbosa de Almeida ½  Légua Rio Camandaroba Agricultura/Engenho 

Francisco Rodrigues 2 léguas Cotinguiba Agricultura e Pecuária 

Pero Gonçalves 1.000 Rio Aracaju Agricultura e Pecuária 

Manoel Afonso 1.200 braças Cotinguiba Agricultura 

Hilário Ramos 1.000 braças Camandaroba Pecuária 

Sebastião de Pontes 1 légua Tapera Manylha Agricultura 

Rodrigo da Rocha ½ légua Rio Cotinguiba Pecuária 

Melchior Maciel e Baltazar Maciel 1 légua Cotinguiba Pecuária 

Cristóvão Dias ½  légua Camandaroba Agricultura 

Francisco Pinto 2 léguas Rio Cajabuta Pecuária 

Ambrózio Guardez 1.000 braças Rio Sergipe Pecuária 

Domingos Gonçalves * Rio Sergipe Agricultura e Pecuária 

Manoel Correia 1 légua Rio Sergipe Pecuária 

Gaspar Meneses ½ légua Rio Sergipe Pecuária 

Antônio do Amaral 1 légua Rio Sergipe Agricultura/ Pecuária 

Agostinho Monteiro 1 légua Rio Sergipe Agricultura 

Antônio Vieira Camello 1 légua Rio Sergipe Pecuária 

Baltazar Ferraz 2 léguas Rio Sergipe Pecuária/engenho 

Clemente Luiz ½ légua Rio Sergipe * 

Francisco de Barros e Sebastião de B.  Correia 4.000 braças Rio Sergipe Pecuária/engenho 

João Dias 5 léguas Rio Sergipe Pecuária e miunças 

Domingos Lourenço 4 léguas Rio Sergipe * 

Gaspar Maciel 2 léguas Rio Sergipe Pecuária/Agricultura 

Bernado Correa Leitão 2 léguas Rio Sergipe Pecuária 

Francisco de Souza 2 léguas Rio Sergipe Pecuária 

Antônio Fernandes 1 légua Rio Sergipe/Japaratuba * 

Manoel Carneiro de Sá 1/3 Rio Sergipe * 

Lourenço Correia Dantas 500 braças Sítio Cotinguiba Pecuária  

José de Góis Vieira 500 braças Porto dos Cedros * 

Manuel Nunes Coelho 1  légua Rio Sergipe * 

Manoel Martins Chaves 1/3 Rio Aracaju * 
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O primeiro sesmeiro a solicitar sesmaria na região foi Thomé Fernandes, 

no ano de 1594, cujo pedido justificava-se assim: 

 

[...] ele veyo ajudar a dar guerra em Sergipe d’el Rey em companhia 
de Cristóvão de Barros Capitão  geral  das entradas  com  suas 
armas e escravos a sua custa sem premio nenhum nen cousa algua 
Del Rei e depois da terra ganhada se for assim que nesse serviço de 
sua magestade gastou oito mezes, o quoal dahy a um anno tendo 
noticias vinham moradores apouvar não quis ser dos derradeiros, e 
não atendendo  ao muito trabalho que passão nas terras novas se 
veyo suacasa movida trazendo comsigo hua filha casada onde já 
nesta capitania a três anoos mora ajudando a pouvar assim na pás 
como na Guerra. Pede a vossa mercê havendo respeito a ser dos 
premeiros e por seu officio permanecer a terra com embarcacoens  
lhe  dê de sesmaria em Contemguiba  pêra  onde  se  acabam  os  
Mangues  Verdadeiros que chamão corropoiba, três mil brassas de 
terra pelo Rio asima e pero sul coatro mil brassas a qual terra se 
medirão d’onde se acabão os ditos mangues [...] (FREIRE, 1977, 
328) . 

 

A ocupação efetiva só ocorreu no início do século XVII, quando Gonçalo 

Alvares recebeu 1.000 braças de terras ao sul do Rio Camandaroba. Provavelmente, 

conforme o seu pedido foi o primeiro a montar engenho de açúcar da região. 

No século XVIII, duas Freguesias faziam parte da Região: Nossa Senhora 

do Socorro da Cotinguiba e Jesus Maria José e São Gonçalo do Pé do Banco. 

A Freguesia de Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba, localizada 

entre os rios do Poxim Mirim e Sergipe, era “povoada de várias fazendas apratadas 

(sic) huas das outras [...] tem de communham quatro mil duzentas, e vinte pessoas, 

e por todas de confissam cinco mil, novecentas, e cincoenta e tantas”14. 

Sobre a Freguesia de Jesus Maria José e São Gonçalo do Pé do Banco15, 

destaca o vigário João Cardoso de Souza: 

 

[...] entre o rio sergipe e o rio Siriri, mais encostada a este se acha a 
Igreja Matriz com muitos poucos moradores [...] para o Norte, 
distancia de quatro leguas pouco mais ou menos se acha povoada 
de poucos moradores, e dahi para sima nenhus por serem terras 
fragozas e inabitavesis [...] entre os dous rios Japaratuba grande e 
japaratuba Meirim tambem estão situados alguns moradores em 

                                                 
14 AHU. Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc. 2666. 
15 Sirirí 
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fazendas [...] a costa do mar se acha povoada de bastantes 
moradores [...] e nove engenhos de fazer assucar.16. 

 

A Freguesia de Jesus Maria José e São Gonçalo do Pé do Banco fazia 

limite com Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba e Santo Antônio e Almas de 

Itabaiana, separadas pelo Rio Sergipe. Separavam-se da Freguesia de Vila Nova e 

Santo Antônio do urubu de Baixo17 pelo rio Japaratuba Mirim. 

A hidrografia da região apresentava-se promissora tanto para a criação de 

gado, como para instalação de engenhos de açúcar. O Rio Sergipe, que nasce junto 

ao sertão de Porto da Folha entre o Rio São Francisco e Geremoabo, até receber as 

águas do Rio Jacarecica, no período de verão, possuía apenas duas braças de 

largura, encontrando-se com uma distância de cinco léguas com o Rio Cotinguiba. O 

Rio Pomonga “navegável pela sua capacidade de largo e fundo”, nas suas praias 

habitavam poucos moradores. O Japaratuba Mirim, com largura de três braças no 

inverno, possuindo uma extensão de oito léguas, deságua no Rio Lagamar. Entre os 

Rios Sergipe e Japaratuba Mirim, há mais dois rios: O Japaratuba Grande, cujo 

início apresenta águas apenas no inverno, é abastecido pelo rio Lagartixo e deságua 

no Lagamar; o Rio Siriri, tendo como principal afluente o riacho Jenipapo, com uma 

extensão de seis léguas desaguava no Rio Lagamar. O Lagamar era um rio 

“caudelozo, tanto de fundo, como “atoladisso pelas margens”, nasce na barra do 

Japaratuba no distrito de Vila Nova sendo “navegável pela sua capacidade, tanto de 

fundo com de largo, e só o deixa de ser pela incapacidade da sua barra, por ser esta 

muito raza e chea de penedos”18 

Na primeira metade do século XIX, a região apresentava um crescimento 

significativo, comparado com o anterior. Em Nossa Senhora do Socorro, parte dos 

seus sete mil habitantes viviam “do trafico de vender mercadorias de Portugal e de 

comprar os generos do paiz para exportar para a Bahia”. A grande maioria da 

população tinha como atividade, o cultivo da mandioca, feijão e cana-de-açúcar nos 

seus vinte engenhos que exportava mil caixas de açúcar. Além do açúcar, 

produziam o aguardente que era “consumido nas tavernas da comarca”. Na barra do 

                                                 
16 AHU. Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc. 2712 
17 Vila Nova atualmente Neópolis e Santo Antônio do urubu de Baixo, Propriá. 
18 AHU. Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc. 2712 
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Cotinguiba, ancorava os barcos que transportavam os produtos de Sergipe para os 

portos da Bahia, principalmente o açúcar (SOUZA, 1944, p. 21). 

No início dos novecentos do século XIX, na Freguesia de Pé do Banco, os 

seus sete mil e quinhentos habitantes (incluindo os escravos), viviam principalmente 

do cultivo da cana-de-açúcar, com uma produção de oitocentas caixas no período. 

No distrito de enforcados,19 cultivavam o algodão com uma produção de quatro mil 

arrobas (Ibid., p.38). 

De todas as Freguesias da Cotinguiba, destacava-se a vila de Santo 

Amaro com seus cinco mil e quinhentos habitantes e quarenta engenhos. Com 

terrenos férteis, “colhem [se] mais de quatro mil arrobas de algodão. [sendo] 

Abundantissima a colheta do feijão, milho e outros legumes dos quaes exportam 

para a Bahia mais de dous mil alqueires” (SOUZA, 1944, p. 36). 

 

2.2.3. A Região do Agreste Sertão de Itabaiana 

 
A ocupação do espaço agrário dessa região que corresponde hoje aos 

municípios de: Itabaiana, Campo do Brito, Pedra Mole, Moita Bonita, Ribeiropolis, 

Frei Paulo, Macambira, São Miguel do Aleixo, São Domingos, Malhador, Areia 

Branca, Nossa Senhora Aparecida, Carira, Pinhão (Figura 4), foi iniciado em 1601 

com a doação de uma sesmaria aos Padres da Companhia de Jesus20, conforme a 

carta de doação, datada de 10 de março de 1601 que, 

 

eles, vai em quatro anos pouquo mais ou menos que estão ajudando 
a povoar esta capitania sustentado a pasagem do Vasa Baris e vindo 
todos os anos a esta capitania ajudar o espirituall com muito trabaljo 
outro si aqui he moradores pera terra no que em tudo fasem muito 
serviso a deus e a sua magestade porque ora eles sopricantes tem 
metido muito fabríqua asin de gentes como de gado e suas criasoes 
e a terra. que lhe he dada não he capaz de sustentar a sua fabríqua 
o mais que querem meter por quanto não servem mais que de pastos 
e ora junto a serra de cayaiba que podem ser oito llegoas desta 
povoação esta huã tapera que se chama pixapoam a quall se se 

                                                 
19 Atualmente Nossa Senhora das Dores. 
20 De acordo com SANTOS, Maria Nele dos. A Vila de Santo Antônio e Almas de Itabaiana no 

século XIX (1850-1888). Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, UNICAMP, (1984), a primeira sesmaria do Agreste Sertão de Itabaiana foi a de Manoel 
da Fonseca, no ano de 1600. Porém FREIRE (1995:32) afirmar que a concedida aos Padres da 
Companhia de Jesus foi “a primeira sesmaria na zona sertaneja e que levou a colonização, em 
1601, até aí, com a vantagem, segundo declaram os Padres, de segurar a capitania pelo sertão”. 
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povoar se fará muito serviso a deus e a sua magestade e bem 
crecemta muito a esta capitania por coanto He frontera e segura  
esta  capitania  pêra  que  os  moradores  se posam  allargar 
povoando suas terras que por medo deixão algus de povoar  e ora 
elles a querem povoar e  por  nela fabriqua de gente e gado e 
cultivala para que tenão mantimentos pêra poderem se sustentar   
[...]  pedem a Vm. Lhe de em nome de sua magestade por devolluta 
no primeiro vale que esta antes da dita tapera pêra elles três llegoas 
de terá a qual terra se demarcara pero dito Valle direito ao rio 
Vasabarris e pelo rio asima tornado pelas fraldas da Itanhana e 
cajaiba [...] dou ao sopricante em nome de sua magestade na parte 
que pede duas llegoas de terra em quadro de sesmaria com todas as 
auguas e madeiraa que nellase achar em Seregipe a dês de marso 
de seis sentos e hu o capitão M.M.B em audencia de Diogo de 
Qoadros (FREIRE, 1977, apêndice) 

 

FIGURA 4 
Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Séculos XVII /XIX 

 

 
 
FONTE: - Atlas Sócio-econômico do Estado de Sergipe, 1996 
DESENHO: Silvania Couto – Adaptação de SANTOS, Lourival Santana 
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                        No período que vai do século XVII ao XVIII, o espaço agrário do Agreste 

Sertão de Itabaiana, estava ocupado por 22 sesmeiros, cujas sesmarias juntas 

somavam, em extensão, cinqüenta e sete léguas e duas mil braças conforme 

Quadro 5.  

 

Quadro 5 : Sesmarias da Região do Agreste Sertão de Itabaiana Século XVII-XVIII 

Fonte: FREIRE, Felisbelo.História Territorial de Sergipe. Aracaju:FUNDEPAH, 1995. 
__________________-. História de Sergipe. 2ª edição, Petrópolis:Vozes, 1977 
* Não Cita 

Verifica-se que a atividade principal era criação de gado. Destacava-se, 

nessa relação, a sesmaria concedida a Cristóvão de Burgos, Pedro Pimentel, com 

30 léguas de extensão. Naturalmente, além do Agreste Sertão de Itabaiana, parte 

das terras constantes nessa doação adentrava outras Regiões, a exemplo da São 

Franciscana. 

A carta de doação citada enfatiza muito bem, os objetivos dos 

requerentes, ou seja, desenvolver a criação de gado principalmente, apesar da 

população se dedicar também a agricultura. Tais atividades caracterizarão, nos 

séculos seguintes, a região, como bem informa Maria Nele dos Santos (1984, p. 27-

30), pois, desde o século XVIII, a maioria da população, 

 

SESMEIRO DIMENSÃO LOCAL ATIVIDADE 

Pe. da Companhia de Jesus 2 léguas Cajaiba Gado e agricultura 
Manoel José de Andrade, 
Francisco Borges e Gonçalo 
Francisco 

1 ½  Légua Itabaiana Gado 

Duarte Muniz Barreto ½ Légua Itabaiana Gado 

Jorge Barreto ½ Légua 
Sul da Serra de 
Itabaiana 

Gado 

Pedro Novaes Sampaio ½ Légua Itabaiana Gado e Agricultura 
Felipe da Costa e Melchior 
Velho 

1 Légua Serra de Itabaiana Gado 

Manoel da Fonseca 1.000 Braças Cajaiba Gado e Agricultura 
Gaspar Fontes 1.000 Braças Norte do Vaza barris Gado 

Cristóvão de Burgos, Pedro 
Pimentel 

30 Léguas 
Rio Vaza Barris, São 
Francisco, Serra 
Negra 

Gado 

João Guergo ½ Légua Rio das Pedras * 
Pero de Novaes Sampaio ½ Légua Itabaiana Gado 
Francisco de Almeida Cabral 3 léguas Manilha Gado 
Manoel Nunes Coelho 3 léguas Sítio Lomba * 
Antônio Tavares de Menezes 3 léguas Itabaiana Gado 
João Paes de Azevedo 3 léguas Itabaiana * 
Antônio José da Costa 3 Léguas Lages e Mandissoba * 
Francisco Pereira de Jesus 3 Léguas Rio Jacoca Gado e Agricultura 
João Barbosa Madureira 3 Léguas Lagoa do Piá Gado 
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Vivia espalhada pela zona rural entregue as fainas agrícolas e 

atividade criatória, num habitat rural bastante disperso [tendo como 

atividades econômicas] as lavouras de subsistência voltadas para o 

cultivo de mandioca, feijão, milho e legumes e a criação de gado, 

principalmente bovino, seguido de eqüino e lanígero. 

 

No século XVIII, o espaço agrário e urbano da Região tinha como centro a 

Freguesia de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, sendo que, na área urbana, lugar 

onde a vila estava estabelecida, habitavam “poucos moradores”, a maior parte do 

povo “habita de serras para dentro”. De acordo com o Vigário Francisco da Silva 

Lobo, os limites da Freguesia eram: 

 

Pela parte do nascente confronta com as Freguesias de Nossa 
Senhora do Socorro da Cotinguiba, e com a de Jezus Maria Joseph 
do Pé do Banco da Villa de Santo Amaro; e pella parte do  poente  
com  a  de  Nossa  Senhora  da  Piedade  da  Villa  do Lagarto. Pella 
parte do Norte  confronta com as Freguezias do Sertão de S. João do 
Jurumuabo, e Santo Antonio da Villa nova; e pella parte do sul com a 
Freguezia de Nossa Senhora da Victoria, e S. Chistovão da Cidade 
de Sergipe ElRey.21 
 

No documento citado, a Região do Agreste Sertão de Itabaiana ocupava 

um espaço limítrofe com as Regiões: Mata Sul, Agreste Sertão de Lagarto, 

Cotinguiba e São Franciscana. No que se refere ao relevo, a Região, apresentava 

um conjunto de serras com destaque para além Serra de Itabaiana, alem de, Serra 

de Cajaiba, Serra do Botafogo, Serra da Miaba, Serra do Mathiapoam, Serra do 

Pião, Serra Redonda, Serra dos Pintos, Serra do Capunga , Serra do Canguandá, 

Serra do Saco Torto, Serra Grande. Quatro rios banhavam a região: Vaza Barris, Rio 

Sergipe, Rio Jacoca e Jacarecica. Em 1757, a população estimada e localizada 

nessas serras e rios citados era estimada em 4.307 habitantes22. No final do século 

a população atingia a casa de 5.344 habitantes23. 

Apesar de dedicada às “fainas agrícolas e atividade criatória”, como 

enfatizou Maria Nele dos Santos acima, iniciado o século XIX, a região não 

apresentava perspectiva de melhoramentos. Na Vila de Itabaiana, principal centro 

                                                 
21 AHU.  Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc. 2715 (Transcrição de Antônio Flávio Inocêncio 

dos Santos). 
22 Loc. Cit. 
23 Ibid., Doc. 11,140, Cx. 60, Doc.10.700 
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urbano, seus novecentos e noventa e nove habitantes eram os mais pobres de toda 

comarca. No entanto, de acordo com Marcos Antônio de Souza (1944, p. 33), eram, 

industriosas as mulheres; suas grosseiras manufacturas constituem o 
principal commercio de seos maridos [...] levam os itabaianistas para 
os sertões altos vinte mil varas de panno de algodão, que se reputam 
em valor metalico dez mil cruzados. 
 

2.2.4. A Região do Agreste Sertão de Lagarto 
  

A ocupação da Região Agreste Sertão de Lagarto, que corresponde hoje 

aos municípios de: Lagarto, Riachão do Dantas, Simão Dias, Tobias Barreto, Poço 

Verde (Figura 5) foi iniciada, provavelmente, por Muniz Alvares em 1604, conforme 

carta de sesmaria: 

 
FIGURA 5 

Sergipe:  Região do Agreste Sertão de Lagarto - Séculos XVII /XIX 
 

 
 
FONTE: - Atlas Sócio-econômico do Estado de Sergipe, 1996 
DESENHO: Silvania Couto – Adaptado por SANTOS, Lourival Santana 
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 [...] diz Muniz alvares que praso de dous anos que esta nesta 
capitania de morada com sua molher e filhos e famillia e fabruqua de 
escravos e gado vacun e todas as mais criasonis orfinarias e não tem 
teras em que fazer seus mantimentos de gado e criasonis e hora 
pello Rio asima de Vasa baris da banda do sul estam terás que não 
foram culticadas de brancos em huRio que chamão hunis estriga que 
se mete no dito Rio de vasa baris pede a v. merse lhe fasa merse 
dar-lhe em nome de sua magestade no dito Rio de hupatinga24 
corendo pelo dito Rio de vasa baris asima cotro llegoa de terá em 
quadro com todos os matos  ribeiras  pastos   que  nella  ouver. Dou  
ao  sopricante pello dito rio asima de vasa baris na parte que pede 
huã llegoa e meya de terá. Seregipe vinte e sete de mayo de seis 
sentos e quatro anos o capitão mor tome da rocha (FREIRE, 1977,  
p.400) 
 

Das sesmarias concedidas 48,8% refere-se à criação de gado, 11,6% 

agricultura, 18,6%%, pecuária e agricultura, engenho 2,3% e 18,6% não citaram a 

atividade (Quadros 6 e 7).  Apenas um sesmeiro solicitou a sesmaria para instalação 

de engenho de açúcar  demonstrando que a pecuária se constituiu na principal 

atividade econômica da região, como bem enfatizou Felisbelo Freire (1995, p. 35), 

“em toda essa zona, fez-se a criação do gado. Nela como na do Rio Real, cuja 

colonização é mais antiga, nasceu à indústria pastoril em Sergipe”. 

De acordo com as informações do vigário João da Cruz Canedo, a região 

tinha como centro a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Lagarto e, no seu 

termo, a Freguesia de Nossa Senhora dos Campos de Certão do Rio Real de 

Cima25.  

A Região tinha como limites: ao leste, São Cristóvão; ao sul, Santa Luzia; 

Geremoabo, ao noroeste; e Itabaiana, ao norte. Quanto à hidrografia, os rios mais 

notáveis eram o Vasa Barris e o Piauí. Lagarto, no século XVIII, com três mil e 

quinhentas pessoas de comunhão, não tinha, 

 

lugares nem povoaçoes de que se possa fazer menção porquanto os  
moradores  morão  em toda  Ella nos lugares mais úteis a sua cultura 
em distancia de três, duas, hua e meia legoa de huns a outros, e 
alguns ainda mais vizinhos.26 

 

 

                                                 
24 Conforme Felisbelo Freire, Upatinga atualmente, com a denominação de Urubutinga, era um riacho 

junto a Vila de Lagarto. 
25 Atualmente Tobias Barreto. 
26 AHU. Inventário Castro e Almeida, caixa 15, doc. 2698. 



83 

 

Quadro 6 : Sesmarias da Região do Agreste Sertão de Lagarto - Século XVII 

SESMEIROS DIMENSÕES LOCAL ATIVIDADES 

Muniz Alvares 1,5  léguas Urubutinga Pecuária 
Domingos Roiz Pilloto ½  légua Vasa Barris Pecuária 
Pedro de Novaes * Vasa Barris Pecuária 
Antônio Nunes Rumão e 
Diogo da Silva 2 léguas Vasa Barris Agricultura 

Cristóvão Dias, Simão Dias 
Fontes e  Agostinho da Costa 3  léguas Vasa Barris Pecuária 

Cosme Barbosa de Almeida ½ légua Vasa Barris Agricultura/Engenho 
Francisco da Silveira ½ Légua Vasa Barris Pecuária 
Affonso Pereira ½  Légua Vasa Barris Pecuária 
Francisco Fernandes ½ légua Vasa Barris Agricultura/Pecuária 
Francisco Jorge ½ légua Vasa Barris Agricultura/Pecuária 
Gaspar Fernandes ½ légua Vasa Barris Agricultura/Pecuária 
Sebastião da Costa 1.000 braças Vasa barris Agricultura 
Baltazar de Leão 1 légua Vasa Barris Agricultura/Pecuária 
Manoel Castanho de Souza 3.000 braças * Agricultura/pecuária 
Antônio Vaz 1 légua Vasa Barris Pecuária 
Manoel de Abreu 1.000 braças Vasa Barris Pecuária 
Antônio Lopes ½   légua Vasa Barris Agricultura/Pecuária  
Antônio Luis ½ légua Vasa Barris Pecuária 
Henrique Muniz Barreto 1 légua Vasa Barris Pecuária 
Domingos Ferraz 1 légua Vasa Barris Pecuária 
Gaspar de Merens 1 léguas Vasa Barris Agricultura  
Belchior d’Afonseca Saraiva 
e Francisco Dias Prego 

10 léguas Vasa Barris * 

Salvador Távora 24 léguas Vasa Barris * 
Antônio Cabral Travassos * Rio Salgado * 
Fonte: FREIRE, Felisbelo. História Territorial de Sergipe. Aracaju:FUNDEPAH, 1995. 
__________________-. História de Sergipe. 2ª edição, Petrópolis:Vozes, 1977 
*Não cita 
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Quadro 7:  Sesmarias da Região do Agreste Sertão de Lagarto - Século XVIII 

SESMEIROS DIMENSÕES LOCAL ATIVIDADES 

Antônio da Guerra de Barros 3 léguas Vasa Barris Pecuária 

Manoel Alves da Silva ½ légua Campo Grande Pecuária 

Gaspar Pereira de Guimarães 3 léguas Vasa Barris Pecuária 

Manuel de Uzeda ½ légua Campo Grande Pecuária 

Manuel Dias Bispo 1 légua Rio Salgado Agricultura 

Manoel da Silva Soeiro 1 /3 léguas * Pecuária 

Nicolau de Souza Furtado 1/3 léguas Riacho Pixamduba Agricultura/ Pecuária 

Eugênio da Silva Pereira 1/3 Léguas Rio do Peixe Pecuária 

Ventura Moreira 1/3 Léguas Rio do Peixe Pecuária 

Antônio Martins Fontes 1/3 Léguas Rio do Peixe Pecuária 

Feliz Martins Correia 1/3 Léguas Serra Negra * 

Matias Curvelo de Mendonça 1/3 Léguas Rio Salgado Agricultura/ Pecuária 

Felix Marques Correia 1/3 Léguas Rio do Peixe Pecuária 

Sebastião Pacheco de Londres 1/3 Léguas Sítio Fazenda Pecuária 

Antônio Francisco Carneiro 1/3 Léguas Sítio Limoeiro Agricultura  

Manoel carvalho Carregosa 1/3 Léguas Riacho Timbó * 

Manoel de Sande Ribeiro 1/3 Léguas Rio Salgado * 

Bernado da Gama Aranha 1/3 Léguas Rio Salgado * 

Francisco Curvello de Barros 1/3 Léguas Rio Salgado * 

Fonte: FREIRE, Felisbelo. História Territorial de Sergipe. Aracaju:FUNDEPAH, 1995. 
__________________-. História de Sergipe. 2ª edição, Petrópolis:Vozes, 1977 
*Não cita  
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Menos povoada que Lagarto, a freguesia de Nossa Senhora dos Campos 

do Sertão do rio Real de Cima, com apenas mil trezentas e cinqüenta pessoas, as 

quais viviam nos sítios e fazendas, além da criação de gado vacum e cavalar, 

cultivavam “mandioqua e outros legumes de que se sustentam os moradores deste 

certão [...] vindo a vender nas partes aonde a não há”27 

No início do século XIX, os limites da região basicamente eram os 

mesmos do século anterior. Lagarto, vila principal, possuía seis mil habitantes. No 

setor agrícola, produziam-se feijão, milho e mandioca para o consumo doméstico. 

No entanto, os habitantes de Simão Dias exportavam “duzentos alqueires de farinha 

e outros tantos de feijão”, que eram vendidos, principalmente, em Laranjeiras.  

Apesar de produção diminuta de cereais, o gado continuava como a base 

da economia da Região. Segundo Marcos Antônio de Souza (1944, p. 31), na Vila 

de Lagarto o gado vacum e cavalar era, 

 

[...] artigo considerável de commercio [vendidos] para os engenhos 
da Cotinguiba e Bahia. Todo esse producto importa em valor 
metállico quase 50.000 cruzados e com elle compram as chitas, 
fustões, panos finos e galões com que se apresentam nos dias 
festivos na Villa e na matriz. 

 

Distante de Lagarto dez léguas, a Freguesia de Nossa Senhora dos 

Campos do Sertão do rio Real de Cima, com seus dois mil seiscentos e dezoitos 

moradores e com uma agricultura produzida apenas para a subsistência, destacava-

se também no setor pecuário sendo, “abundantissima a creação de gado que muito 

engorda em suas vastíssimas campinas e catingas... [eram vendidas] em diversas 

feiras duas mil cabeças de gado vacum e cavalar”(Ibid., p. 32). 

2.2.5. A Região São Franciscana 
 

A Região São Franciscana, que corresponde hoje aos municípios de: 

Brejo Grande, Ilha das Flores, Pacatuba, Japoatã, Neópolis, Santana do São 

Francisco, São Francisco, Cedro de São João, malhada dos Bois, Muribeca, 

Aquidabã, Propriá, Telha, Amparo do São Francisco, Canhoba, Itabi, Graccho 

Cardoso, Feira Nova, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lurdes, Gararú, 

Monte Alegre de Sergipe, Porto da Folha, Poço Redondo, Canindé do São Francisco 
                                                 
27 Ibid., Caixa 15, Doc. 2666. 
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e Cumbe (Figura 6), compreendia todas as terras localizadas desde a Ilha de 

Parauna28 até o riacho Xingó (no município atual de Canindé do São Francisco).   

 
FIGURA 6 

Sergipe: Região São Franciscana - Séculos XVII /XIX 
 

 
                       
                       FONTE: - Atlas Sócio-econômico do Estado de Sergipe, 1996 

DESENHO: Silvania Couto. Adaptação de SANTOS, Lourival Santana 
 

 

De acordo com Silva (1981, p. 10), a sua ocupação estava vinculada aos 

interesses dos criadores de gado da Bahia. O autor afirma também que  

 

A margem direita do São Francisco foi objeto perseguido por dois 
vetores da expansão: os criadores bahianos, que para lá se dirigiram 
após a conquista do Sergipe d’El Rey, em 1590, e os 
pernambucanos, no mais das vezes homens da Casa da Torre. 
 

                                                 
28 Atualmente Brejo Grande 
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Informa SILVA (Ibid., p. 13) que, o primeiro local a ser ocupado na Região 

foi a Ilha do Ouro, onde, em 1682, “um tal Taborda morador da cidade de Sergipe, 

explora essas terras, fundando um sítio de mantimentos e gados”.   

Na verdade, segundo Felisbelo Freire (1977, p. 404), a primeira sesmaria 

doada na região data de 1606, quando Tomé da Rocha Malheiros pediu: 

 

[...] no Rio de sam Francisco pelo..........asima há pastos e terás que 
nunqua forão quoltivadas de branquos por serem as ditas partes de 
terá escalvada pêra seo guado e lhe são nesesario pastos pede a 
Vm lhe faça merse da dita parte do dito outeiro da tabanga pelo rio 
asima todo comprimento que ouver te cheguar da banda delpseaba 
da capitania de pernambuquo que podem ser dês leguoas de 
comprido pouquo mais ou menos e que a largura do dito 
comprimento será dês leguoas pella terá demtro. 

 

É importante observar que a doação de terras variava quanto à extensão 

das demais regiões (Quadro 8). Inclusive foram doadas trinta léguas de terras 

localizadas entre os rios Vasa-Barris e São Francisco, em 1669, conforme petição 

abaixo: 

 

Disem o Desembargador Chistovam de Burgos, Pedro Garcia 
Pimentel, o  capitão  Manuel  de  Coutto  Dessa,   Hieronimo  da 
Costa Taborda, e Antônio Rodrigues, que elles têm seus gados em 
quantidade e não tem terras em que as possentar: e He vindo a sua 
notícia, que donde acabão as terras povoadas, entre o Rio vasabarris 
e o de Sergippe, por elles assima. E pellas rabiceyras do dito Rio de 
Sergippe de hua banda e de outra indo pello certam dentro; e para a 
parte do Rio de Sam Francisco, há terras e pastos, que athe o 
presente senão occuparão, nem pessoa alguã as povoou ou 
descobriu, e estam devolutas [...] P. a Vm. Lhes faça mercer dar-lhe 
sesmaria a todos trinta legoas de terras de pastos [...] (Ibid., p. 413). 
 

As terras solicitadas na carta de doação, especificamente aquelas 

localizadas na Região São Franciscana, só começaram a ser exploradas treze anos 

depois por Hieronimo da Costa Taborda, com a exploração da Ilha do Ouro,  

 

Não prosperou este sítio, porque os negros reunidos em mocambos, 
mataram o gado e destruíram as plantações. Em 1682, os índios 
reumiris (?) destruíram o mocambo; em vista disto novasentradas 
foram abertas e se continuou a colonizar estas terras (FREIRE, 1995, 
p.65). 
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Quadro 8 : Sesmarias da Região São Franciscana - Século XVII/XVIII 

Fonte: Freire, Felisbelo.História Territorial de Sergipe. Aracaju:FUNDEPAH, 1995. 
__________________-. História de Sergipe. 2ª edição, Petrópolis:Vozes, 1977 

* Não cita 
 

Posteriormente, Gaspar da Cruz Porto Carrero obteve uma sesmaria de 

seis léguas em quadra. O espaço agrário, compreendido entre Porto da Folha e o 

riacho Xingó, foi colonizado por Tomás Bernades, o qual instalou currais de gado na 

região.  

Muitas foram as dificuldades de ocupação do espaço agrário da região 

São Franciscana, o que justifica o baixo desenvolvimento da agricultura. De acordo 

com Capistrano de Abreu (1982, p.133), 

 

Os primeiros ocupadores do sertão passaram vida bem apertada. 
Carne e leite havia em abundancia, mas isto apenas.A farinha, único 
alimento em que o povo tem confiança, faltou-lhes a princípio por 
julgarem imprópria a terra à plantação da mandioca, não por defeito 
do solo, pela falta de chuva durante a maior parte do ano. O milho, a 
não ser verde, afugentava pelo penoso do preparo naqueles distritos 
estranhos ao uso do monjolo. 

 

Sesmeiros Dimensões Local Atividades 

Tomé da Rocha Malheiros 10 léguas Oiteiro da Tabanga Pecuária 

Bernado Correia leitão 2 léguas Tapera dos enforcados Pecuária 

Gaspar de Araújo e André 

Gonçalves 
2 léguas Tapera Samba Pecuária 

Melchior Maciel de Andrade e 

Antônio Andrade Caminha 
2 léguas Porto da Folha Agricultura 

Gaspar da Cruz Porto Carrero 6 léguas Serra da Tabanga Pecuária 

Francisco Rabelo de Macêdo 10  léguas Serra da Tabanga Pecuária 

Pedro de Abreu Lima 6 léguas Rio São Francisco Agricultura/ Pecuária 

Maria Teixeira 4 léguas Ilha do Ouro * 

Angêla da Rocha 4  léguas Ilha do Ouro * 

Domingos da Rocha Ferreira 4 léguas Sítio Buraco Pecuária 

Joana da Rocha Ferreira 4  léguas Sítio Buraco * 

Manoel de Souza 4 léguas Ilha do Ouro Agricultura/ Pecuária 

Gonçalo de Souza 4 léguas Ilha do Ouro Pecuária 
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Até a segunda metade do século XVIII, apesar de uma incipiente 

urbanização, o espaço agrário da região não apresentava características muito 

distintas dos séculos anteriores. A Freguesia de Vila Nova29, no século XVIII de 

acordo com as informações do Vigário Joaquim Marques de Oliveira em 2 de abril 

de 1757, tinha: 

 

[...] huma pobre matriz velha feita de vara e barro [...] pela margem 
do Riyo S. Francisco se achão moradores desperços habitando nelle. 
Hâ um lugar que chamam pindoba tem alguns moradores. [do] riacho 
da Pindoba adiente três legoas esta a fazenda ou lugar chamado 
Jaboatam dos Padres da Companhia...distante da fazenda huma 
legoa esta o reacho das Tabocas, ahi morão algumas pessoas. Da 
fazenda chamada Jaboatão a três legoas seacha hum riacho que lhe 
chamão Poixym [onde] moram alguns moradores dispersos [...] 
Desta Villa distante coatro legoas, se acha huma Missam de Indios 
[...] distante desta Missam huma legoa se acha hum engenho e 
alguns moradores. Desta Villa distante duas legoas tem hum lugar 
que chamam Agoa quente com alguns moradores dispersos30 

 

Esta era uma região de ocupação recente, comparando com as demais. 

Apesar do prelado não informar as atividades econômicas, acreditamos a população 

dedicava-se predominantemente à pecuária e, em menor escala, ao cultivo de 

mantimentos (Quadro 8). 

No início dos novecentos, a situação da região apresentava melhorias 

tanto do ponto de vista demográfico e econômico. Em termos demográficos, a 

Freguesia de Vila Nova possuía quatro mil e cento e cinqüenta e quatro habitantes 

que, somados com a população da Freguesia de Própria, atingia oito mil seiscentos 

e cinqüenta habitantes. Porém, no caso de Vila Nova era, “muito diminuta a 

plantação de mandioca e legumes, muito pouco gado pasta em suas vastas 

campinas”. A exceção era as fazendas dos religiosos carmelitas onde abundava 

“criação de todo gênero de gado” (SOUZA, 1944, p. 42). 

Ao contrário de Vila Nova, a Freguesia de Propriá 31que se estendia até o 

riacho Xingó, distante da foz do Rio São Francisco cinqüenta e oito léguas incluindo, 

                                                 
29 Vila Nova na segunda metade do século XVIII, se estendia por dez léguas  quadradas  e 

compreendidas entre a Freguesia de Santo Antônio do Urubu de Baixo, Cotinguiba e o Rio São 
Francisco 

30 AHU. Inventário Castro e Almeida, Caixa 15, Doc.2708. 
31 As terras onde foi erguida a Vila de Propriá, pertenceram a Pedro de Abreu Lima, concedidas por 

Alvará  de 20 de março de 1665. 
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aí, o morgado de Porto da Folha com suas trinta léguas de extensão, era 

considerada como centro do comércio do rio São Francisco. Além disso, segundo 

Marcos Antônio de Souza (1944, p. 43): 

 

Nas grandes lagoas formadas pelas enchentes do rio se fazem 
pescarias cujo monopólio se arremata em praça e constitue uma das 
principais rendas do Senado. Ainda que a plantação de algodão seja 
diminuta, contudo há duzentas Fazendas de gado vaccum e cavallar. 
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CAPÍTULO III 

 

 

EFICÁCIA DA LEI DE TERRAS EM SERGIPE 

 

 

3.1. OS REGISTROS PAROQUIAIS 
 
 

A coroa portuguesa, sem recursos o bastante para explorar a terra 

descoberta, distribuiu terras para particulares, instituindo o sistema de capitanias 

hereditárias, sendo o Brasil dividido em 15 lotes e doado a 12 donatários. Do 

período que vai da implantação do sistema até 1823, a posse e a propriedade da 

terra resultavam de simples doação, através da concessão de sesmarias, nome 

dado às terras que estavam inexploradas. Após a independência, foram suspensas 

essas concessões. Mesmo assim, ocupações de terras foram verificadas por 

senhores que desejavam ampliar os seus domínios e despossuídos que viam na 

ocupação a única forma de ter acesso a terra. De acordo com Maria Yedda Linhares 

(et. alli, 1981, p. 32), “O período de ausência de qualquer regulamento sobre o 

regime de terras no Brasil (1823-1850) favorecia fundamentalmente àqueles que 

desejavam aumentar suas posses. Dá-se então um verdadeiro rush às terras livres”. 

Octávio Ianni (1983, p. 06), conclui que,  

 

A Lei de terras foi um marco na História da terra. Extingue o princípio 
da doação e inaugura o da compra, para aquisição de terras 
devolutas. Tratava-se de dificultar o acesso a terra, por parte de ex-
escravos, camaradas, imigrantes, colonos, moradores e outros. Ao 
mesmo tempo em que favorecia a monopolização da propriedade da 
terra por fazendeiros e latifundiários. 
 

 
A Lei de Terras coincide com o fim do tráfico intercontinental de escravos, 

sendo necessária, portanto, a formação de um mercado de trabalho livre que 

suprisse as necessidades, principalmente, da lavoura cafeeira em expansão. 

Portanto, era necessário legitimar, através de um registro, as terras até então 
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ocupadas. Assim, através do decreto nº. 1.318 de 30 de janeiro de 1854, a Lei de 

Terras foi regulamentada com a obrigatoriedade dos registros paroquiais. 

Os registros paroquiais de terras receberam essa denominação pelo fato 

das terras serem registradas pelo vigário da paróquia onde estavam localizadas tais 

propriedades. Eram também chamados de “registro do vigário”.  Essa documentação 

se constitui numa fonte preciosa, pois, apesar da ausência de alguns dados 

referentes às propriedades possibilita traçar um perfil da propriedade da terra, 

principalmente no que se refere ao tipo de propriedades e à natureza da posse, 

subsidiando assim os estudos contemporâneos que tratam sobre a questão agrária. 

Em Sergipe, dezoito freguesias registraram as suas propriedades, no 

entanto, destas, apenas dezessete livros de registro encontram-se no Arquivo 

Público Estadual. Destes, um está ilegível (Freguesia de Laranjeiras). 

Alguns dados não constam nas declarações, como, por exemplo, o 

tamanho das propriedades, porém é possível traçar um perfil da ocupação do 

espaço agrário sergipano, principalmente no que se refere à natureza da posse, isto 

é, o modo de aquisição da terra, bem como os tipos de propriedades.  

Outra questão observada foi que os declarantes, quando convocados para 

registrar suas terras, na maioria das vezes, não conheciam a extensão de suas 

propriedades ou declaravam posses além do que possuíam. Ao declararem os 

limites, citavam marcos como uma pedra, uma estrada, um riacho, uma árvore etc. 

Por exemplo, no registro de Nº. 421 da Freguesia de Itabaianinha o declarante 

afirma que sua propriedade, 

 

Principia no riacho Pati onde tem uma pedra fincada riacho abaixo 
até a passagem da estrada d’ahi pelo pasto de José da Cunha até 
onde se acha uma pedra fincada dahi rumo direito até onde se acha 
outra pedra fincada, por esse lado se divide com José da Cruz. 

 

Em Sergipe, no século XIX 8.356 proprietários registraram suas terras. 

Percebe-se que o maior percentual foi dos declarantes masculinos, que chega a 

83,1%. Portanto, ser proprietário de terras em Sergipe, no século XIX, era uma 

prioridade dos homens (Tabela 1). As mulheres se tornavam proprietárias quando do 

falecimento o marido, pois 100% das terras que tinham como proprietário as 

mulheres foram adquiridas por herança. 
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Observe-se, abaixo: 

Tabela 1 : Província de Sergipe - Proprietários por sexo - 1854 
DECLARANTES TOTAL % 
Masculinos 6.951 83,1 
Femininos 1.405 16,9 
TOTAL GERAL 8.356 100,0 

  Fonte de Dados: APES- Livros de Registros de Terras,1854. Arquivo Particular de Sebrão Sobrinho 
 

Quando da instituição da Lei de terras, a população sergipana somava 

219.620 indivíduos, sendo, 163.696 livres e 55.924 escravos (MOTT, 1986, p. 86). 

Por outro lado, em Sergipe, no século XIX, apenas 5,1% da população livre era 

proprietária de todas as terras registradas.  

Quanto à natureza da posse, considera-se principalmente três formas de 

aquisição: por herança, apossamento e pela compra pois, são as que apareciam em 

maior número nas declarações. As demais como: comum com outros, cessão, dote, 

dentre outras, foram incluídas na categoria “Outros” (Tabela 2). Em Sergipe 96,2% 

dos proprietários indicaram a forma como a terra foi adquirida. 

Tabela 2 : Província de Sergipe  - Tipos de Aquisição da Terra - 1854 
H % C % O % A % N/C % TOTAL % 

5.154 49,3 2.390 23,0 450 4,3 2.059 19,7 392 3,7 10.445 100 
Fonte de Dados: APES- Livros de Registros de Terras,1854. Arquivo Particular de Sebrão Sobrinho 
H= Herança    C= Compra   O=Outros   A= Apossamento   N/C= Não cita 
 

O maior número de propriedades foi adquirido por “Herança” 

(49,3%),19,7% apossamento e 23% por “Compra”. Os demais tipos de apropriação 

que se enquadraram na categoria “Outros” somam apenas 4,3%, ao passo que 3,7% 

dos proprietários não citaram.  

A aquisição por herança era assim declarada:  

 

Eu Cosme José de Sant’ Anna declaro que possuo por herança de 
meu avô José Claudio hum quinhão de terras indivisas nas terras 
denominadas Caritó no termo de Itaporanga (Registro de terras de 
Itaporanga). 
 

Quando a aquisição era por compra, o declarante afirmava: 

 Os baixo assignados possue por compra que fez a Florêncio Pereira 

dos Santos e Luiz Rodrigues de Jesus, dous quinhões indivisos no 

termo de Itaporanga (Registro de terras de Itaporanga). 
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A Lei de Terras estabelecia que o acesso a terra a partir de 1850 só seria 

possível através da compra, pois esta, além do valor de uso, passaria a ter também 

o valor de troca, ocorrendo o processo de mercantilização da propriedade da terra. 

No entanto, apesar da compra apresentar o percentual de 23%, inferior a herança, 

percebe-se um movimentado mercado de compra de terras em Sergipe anterior a 

1850, o que significa que, em Sergipe, o processo de mercantilização da 

propriedade da terra antecede a Lei de Terras.   

A forma de aquisição da propriedade através da herança era 

predominante, o que pode significar que a grande maioria das propriedades 

adquiridas dessa forma tinham sua origem no processo de ocupação das terras 

sergipanas através do regime das sesmarias. Quanto ao apossamento, o percentual 

de 19,7% é significativo e, provavelmente, teria ocorrido a partir de 1822, com o fim 

do regime de doações através das sesmarias (Figura 7). 

 

FIGURA 7 – Província de Sergipe : Percentual das fo rmas de aquisição da Terra (1854) 
Fonte de Dados: APES- Livros de Registros de Terras,1854. Arquivo Particular de Sebrão Sobrinho 
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Ao registrar as suas terras, os proprietários utilizavam várias expressões 

ou nomenclaturas como: fazenda, engenho, sítio, sítio de terras, posse de terras, 

porção de terras, sorte de terras, em dinheiro, nesga de terras etc. Com exceção de 

fazendas, engenhos e sítio, que permanecem até hoje na tradição oral e nos 

documentos escritos, os demais, principalmente por falta da extensão das 

propriedades nas declarações, são mais difíceis de serem caracterizados. 

Dificuldade também vista por Teixeira da Silva (1981), no seu estudo sobre a 

Freguesia de Porto da Folha.  

Com base em dicionários antigos, Silva (1981, p. 98) aponta o significado 

de alguns desses termos tais como: 

Porções: Parte da legítima parte de algum todo de terra, porção de 
terra; 
Quinhão: partilha; herança; sítio; chão; espaço de terra descoberto; 
partilha; herança; sorte; parte que cabe a cada pessoa depois de 
feita a divisão de um todo; partilha; porção. 
Sorte: O que coube por partilha; lote de fazenda; faixa de terreno que 
coube a alguém por partilha 

 

Maria Nely Santos (1984, p. 53) define “posse” como: “a aquisição de 

terras independente da situação jurídica”. Quanto ao termo “sítio”, foi definido como 

pequena unidade voltada para a atividade de subsistência, onde, na sua maioria, se 

constituía em terra de morada em oposição à terra de trabalho. Ao contrário de sítio 

de terras que, além de se constituir em uma unidade de produção voltada para a 

subsistência, poderia também desenvolver outras atividades como: a criação de 

gado e a produção de cana-de-açúcar, principalmente na região do Cotinguiba. O 

exemplo abaixo dentre vários encontrados nas declarações ilustra muito bem: 

 

Eu Serafim Álvares de Almeida Rocha, declaro que possuo hum sítio 
de terras de criar gado e fazer plantações denominado sítio do sacco 
Grande o qual houve por compra. 

 

O depoimento abaixo esclarece algumas dessas terminologias, mesmo se 

tratando de um informante do século XXI: 

 

Pergunta : Seu José o que é um quinhão de terras? 
Resposta : O senhor sabe, quando nois fala em quinhão, veja bem 
um quinhão de milho, é um poquinho, intonce um quinhão de terra é 
tamem um poquinho. 
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Pergunta : Então um quinhão de terras é pouca terra, quanto, por 
exemplo em tarefas? 
Resposta : oi, um quinhão é quando agente herda um pedaço de 
terra dos nosso pais, irmão é um pedaço piqueno então é um 
quinhão. 
Pergunta : Seu José, e a posse? 
Resposta : A posse é quando você se apossa, toma na tora (risos) é 
o siguinte você começa a plantar em uma terra que o patrão deu prá 
você ou então argúem disse ter uma terra e quer vender e você 
passa ricibo, aí você é o dono. 
Pergunta : Seu José, existe alguma diferença entre sítio e sítio de 
terras? 
Resposta:  Bem, sítio é moradia. 
Pergunta:  Como assim seu José, no sítio o senhor não planta, não 
cria? 
Resposta : Sim a gente planta um feijão, um milho, uma mandhoca, 
para viver, comer, se sobrar a gente vende, sítio é terra pequena as 
vez não dá nem prá viver. As veis a gente cria uma galinha, um 
porquinho mais só dá prá comer e comprar (risos)uma roupinha pro 
São Pedro aqui em Capela. 
Pergunta : E sítio de terras? 
Resposta : aí é diferente, quando agente fala sítio só sitio é onde 
temos a nossa casa, como eu disse moradia, o sítio de terra é 
sempre maior, você pode criar um gadinho, produzir mais um feijão, 
um milho e muitas vez você tem só a terra e não tem casa na terra 
prá morar, mora em outro lugar. 
Pergunta : Seu José e Fazenda o que é: 
Resposta:  Bem aí é diferente, fazenda cria gado , é quem pode, a 
fazenda é uma terra grande32. 

 
Com relação aos tipos de propriedades registradas, o maior percentual foi 

dos “quinhões”, com 26,1%, seguido pelo “apossamento” com 19,7%. Porém, ao 

somar os sítios com sítios de terras, estes predominam com 34,6% ( Tabela 3). 

 

Tabela 3 : Província de Sergipe - Tipos de Propriedades– 1854 

TIPOS TOTAL % 
Fazenda 102 1,1 
Sítio de terras 1.680 16,0 
Quinhão 2.728 26,1 
Sítio 1.944 18,6 
Engenho 207 2,0 
Posse de terras 2.059 19,7 
Porção 546 5,2 
Sorte 262 2,5 
Outros 917 8,8 
TOTAL 10.445 100 

Fonte de Dados: APES- Livros de Registros de Terras, 1854. Arquivo Particular de Sebrão Sobrinho. 

                                                 
32 Entrevista em 12/08/2009 com o Sr. José Santana, 83 anos, morador no Povoado Pirunga 

Município de Capela , Sergipe. 
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Quanto aos engenhos, nem todos os proprietários atenderam ao chamado 

para registrar suas propriedades, pois, conforme dados apresentados por Passos 

Subrinho (2000), havia, em Sergipe, no período do cadastramento, 747 engenhos de 

açúcar, sendo registrados apenas 27,7% do total existente.  

Por último, convém destacar a estrutura ocupacional da população 

sergipana, no século XIX, levando em consideração à variável “profissões”. Percebe-

se, a predominância da categoria agricultores, com 69% das profissões declaradas, 

lembrando que, dentro deste grupo, estão incluídos os senhores de engenho 

(Tabela 4). Logo, a população sergipana com ocupação definida no setor primário 

(agricultura e pecuária) predominava no conjunto geral com 72,7%. Porém, 

considerando a totalidade da população da Província, somavam apenas 6,8%. 

 

Tabela 4 : Província de Sergipe - Estrutura Ocupacional da População - 1854 

ATIVIDADES TOTAL % 

Agricultores 10.623 69,0 

Negociantes 940 6,1 

Pescadores 744 4,8 

Vaqueiros 570 3,7 

Alfaiates 452 3,0 

Sapateiros 373 2,4 

Empregados Públicos 217 1,4 

Ferreiros 167 1,0 

Farmacêuticos 163 1,0 

Caixeiros 157 1,0 

Pedreiros 107 0,7 

Ourives 99 0,7 

Mestres de açúcar 85 0,6 

Serradores 77 0,5 

Oleiros 69 0,4 

Curtidores 66 0,4 

Funileiros 13 0,08 

Pintores 10 0,06 

Profissões diversas 464 3,0 

Total 15.396 100,0 

Fonte de dados: NUNES, Maria Thetis ( 2006). Op, cit, p.55 
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3.2. Diferenciação Regional 
 

Analisando os dados por região, nota-se que a região do Agreste Sertão 

de Itabaiana era a que concentrava o maior número de proprietários, ou seja, 16,6% 

dos declarantes concentravam todas as terras da região, havendo, portanto, uma 

maior distribuição de terras (Tabela 5). Enquanto que na Região do Agreste Sertão 

de Lagarto, apenas 1,7% da população concentrava todas as terras declaradas o 

que indica um processo de concentração fundiária, comparando com as demais 

regiões. Porém, no total geral da população recenseada, apenas 5,1% eram 

proprietários de terras.  

 
Tabela 5 : Província de Sergipe - Distribuição da População Geral e declarantes por Região – 1850 

REGIÕES POPULAÇÃO LIVRE DECLARANTES % 

Mata Sul 47.540 2.001 4,2 

Cotinguiba 40.088 1.651 4,1 

São Franciscana 37.508 1.984 5,3 

Agreste Sertão de Lagarto 24.651 412 1,7 

Agreste Sertão de Itabaiana 13.909 2.308 16,6 

TOTAL GERAL 163.696 8.356 5,1 

Fonte de dados: APES – Mapa estatístico da população de Sergipe em 1850 
                           APES- Livros de Registros de Terras, 1854. Arquivo Particular de Sebrão Sobrinho 

 

De acordo com as informações dos registros de terras por regiões, 

observa-se que o domínio da propriedade por herança predominava no agreste 

Sertão de Lagarto (79,9%) e no Agreste Sertão de Itabaiana (60,7%), porém, quanto 

ao apossamento, o agreste Sertão de Itabaiana, se destacava pois, 30,8% do total 

das terras foram ocupadas através da posse (Tabela 6). De todas as regiões, 

destacava-se, no processo de mercantilização da propriedade da terra, a Mata Sul, 

onde 38,1% das terras foram adquiridas por compra, ficando a herança em segundo 

lugar. Apesar de a herança apresentar um percentual de 38,5% na região São 

Franciscana, a compra se destaca com 33%. Até mesmo na região do Cotinguiba, 

de ocupação antiga, percebe-se um percentual elevado de compra e venda de terras 

com 25,2%. 
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Tabela 6 : Província de Sergipe - Tipos de Aquisição de propriedades  por Região– 1854 33 

REGIÃO Herança % Compra % Apossamento % Outros % Não cita % Total % 

Mata Sul 802 35,5 862 38,1 249 11,0 151 6,7 196 8,7 2.260 100 

Cotinguiba 902 47,3 487 25,2 212 11,2 138 7,3 170 9,0 1.909 100 

São Franciscana 843 38,5 724 33,0 434 19,9 161 7,4 26 1,2 2.188 100 

Agreste Sertão de 
Lagarto 

522 79,9 27 4,1 105 16,0 0 0 0 0 654 100 

Agreste Sertão de 
Itabaiana 

2.085 60,7 290 8,5 1059 30,8 0 0 0 0 3.434 100 

Fonte de Dados: APES- Livros de Registros de Terras ,1854 . Arquivo Particular de Sebrão Sobrinho. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Para a Freguesia de Itabaiana utilizamos como fonte além do registro de terras da referida Vila, os dados coletados por SANTOS (1984).  
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Analisando em termos de diferenciação regional, constata-se que quanto 

ao número de fazendas registradas, a Região São Franciscana apesar de 

apresentar um percentual de apenas 1,7% em relação ao número total de 

propriedades da região, se considerado a totalidade das fazendas registradas na 

Província de Sergipe, atingia o maior percentual, ou seja, 37,2%, seguida do Agreste 

Sertão de Lagarto com 29,4% (Tabela 7). 

Apesar da Região do Cotinguiba ser vista como uma região caracterizada 

pela concentração fundiária, o que se percebe pelo maior número de engenhos 

registrados, concentrava o maior número de Sítios de terras e sítios comparando 

com as demais regiões. O apossamento predominava no Agreste Sertão de 

Itabaiana e em segundo lugar na Região São Franciscana que registra também o 

maior número de Quinhões de terras com destaque para a freguesia de Própria de 

acordo com a documentação analisada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 : Província de Sergipe  -  Tipos de Propriedades por Região - 1854 

TIPOS DE 

PROPRIEDADES 

AGRESTE SERTÃO DE 

ITABAIANA 
% 

AGRESTE SERTÃO 

DE LAGARTO 
% 

SÃO 

FRANCISCANA 
% COTINGUIBA % 

MATA 

SUL 
% 

Fazenda 

Sítio de Terras 

Quinhão 

Sítio 

Engenho 

Posse de Terras 

Porção 

Sorte 

Outros 

6 

671 

560 

357 

19 

1059 

159 

188 

415 

0,1 

19,5 

16,3 

10,3 

0,5 

30,8 

4,6 

5,4 

12,0 

30 

32 

67 

302 

20 

78 

31 

19 

75 

4,5 

4,8 

10,2 

46,1 

3,0 

11,9 

4,7 

2,9 

11,4 

38 

142 

1053 

396 

10 

335 

115 

16 

83 

1,7 

6,4 

48,1 

18,0 

0,4 

15,3 

5,2 

0.7 

3,7 

19 

737 

175 

462 

100 

162 

153 

0 

101 

1,0 

38,7 

9,1 

24,3 

5,2 

8,5 

8,0 

0 

5,2 

9 

198 

873 

417 

58 

199 

108 

55 

343 

0,4 

8,7 

38.6 

18,5 

2,5 

9,0 

4,7 

2,5 

15,1 

TOTAL 3.434 100 654 100 2.188 100 1.909 100 2.260 100 

Fonte de Dados: APES- Livros de Registros de Terras,1854 - Arquivo Particular de Sebrão Sobrinho. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO SERGIPANO NO INÍCIO DO  

SÉCULO XX 

 

 

4.1. ELEMENTOS DA PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO 
 
 

A Proclamação da República foi um marco importante no processo de 

configuração das questões políticas, econômicas e sociais que caracterizaram o 

período monárquico, pois tal evento esteve aliado a um conjunto de mudanças 

ocorridas a partir da segunda metade do século XIX, atingindo o seu ponto 

culminante a partir de 1870. O século XIX foi o século da grande imigração e da 

abolição da escravidão, do empobrecimento da aristocracia nordestina e do 

enriquecimento da aristocracia sulista graças ao café, de forma que esta passou a 

ser “dona do poder político” (SANTOS, 1986, p. 9 e 10). 

No nível social, o Brasil passava por um processo de mudanças, que 

se refletia, principalmente, na transição do trabalho escravo para o trabalho livre. 

Essa transição evidencia as necessidades do capitalismo e, mesmo antes do 13 de 

maio de 1888, ao lado das categorias ligadas aos empreendimentos industriais, 

surgiam outros grupos representantes, os que podemos chamar de pequena e 

média burguesia. Tratava-se de elementos ligados às atividades mercantis, às 

profissões liberais e à administração pública (Ibid., p. 11). 

No entanto, iniciado período republicano, a situação do Estado de Sergipe 

era propícia para o setor agropecuário, sendo o qual regado por seis bacias 

hidrográficas bem distribuídas do sul ao norte do Estado. Havia comprida faixa 

litorânea da Mata Atlântica, de clima sub-úmido e solo fértil, com destaque para o 

Vale do Cotinguiba, berço da cultura canavieira, principal produto na pauta das 

exportações sergipanas. A exceção era o Sertão onde se localizava um terço das 

terras de Sergipe, pois, estas não apresentavam perspectivas de desenvolvimento 
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do setor agrário por conta da estiagem. No entanto, o agreste com clima variável 

permitia boas condições para a lavoura (DANTAS, 2004, p. 15). 

O Estado de Sergipe, com uma população estimada em 310.926 

habitantes e distribuídos pelas cinco regiões (Mata Sul, Agreste Sertão de Lagarto, 

Agreste Sertão de Itabaiana, São Franciscana, Cotinguiba), no início da República, 

33,8% estavam inseridos no setor agropecuário (33,1% agricultura e 0,7% pecuária), 

tanto no setor voltado para subsistência como o agroexportador (açúcar e o algodão) 

(Figura 8). 

 

 
FIGURA 8 – Estado de Sergipe: Percentual da população por atividade econômica (1920) 
Fonte de Dados: Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Diretoria Geral de Estatística. 
Recenseamento do Brasil, 1920 . Rio de Janeiro:Typ. da Estatística, 1923. (Doravante, Censo 
Agrícola de 1920). 

 

Na Região do Cotinguiba, destacavam-se: Laranjeiras com “uma 

economia sólida e receita elevada, decorrente da produção de seus 38 engenhos”; 

Maruim, considerada como centro econômico dos mais importantes do Vale do 

Cotinguiba, tinha 14 engenhos, com comércio ativo; Capela, que concentrava o 
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maior número de engenhos da Região (66). Na Mata Sul, a cidade de Estância era o 

centro mais importante da região, funcionando na zona rural 19 engenhos de açúcar. 

No Agreste Sertão de Lagarto, destaque para Lagarto com uma população de 

10.473 pessoas e que viviam “dispersa dedicada à pequena lavoura, numa estrutura 

de propriedade bastante repartida”, produzindo principalmente cereais. Propriá na 

Região São Franciscana, era o centro principal com uma população de 19.267 

habitantes vivendo principalmente do cultivo do algodão, arroz e da criação de gado. 

Com um comércio bem ativo, no agreste, os 28.272 habitantes de Itabaiana 

dedicam-se a agricultura e a criação (DANTAS, 2004, p. 20-22). 

Acompanhando o desenvolvimento urbano, o campo sergipano no início 

do século XX, apresentava características diversas daquelas vistas no século 

anterior. Assim, procurar-se-á demonstrar a utilização do espaço agrário com base 

no censo agrícola de 1919/1920 e o cadastro fundiário de 1925. Partindo da 

hipótese de que esse foi o momento final da transição, criando assim as condições 

necessárias para predominância das relações capitalistas no campo na medida em 

que, segundo Graziano da Silva (1978, p. 185): 

 

a terra deixa de ser uma condição natural de produção, um 

componente da existência objetiva do produtor direto. Passa a ser 

um bem passível de compra e venda no mercado, uma mercadoria; e 

como tal, passa a intermediar o processo de trabalho. 

 

No início do século XX, a distribuição das propriedades mantinha 

basicamente a mesma tipologia do século XIX, com exceção dos termos sorte, e 

outros (nesga, em dinheiro, terreno etc.). Possivelmente, estes termos foram 

enquadrados na categoria sítios, inclusive a tipologia sítio de terras não aparece na 

documentação do século XX (Tabela 8).  

Podemos verificar, a partir dos dados apresentados, que as fazendas 

continuavam predominando nas regiões do Agreste Sertão de Lagarto e na região 

São Franciscana. 
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Tabela 8 : Estado de Sergipe - Tipos de Propriedades– 1925 

Tipos de propriedades 
Agreste Sertão de 

Itabaiana 
% 

Agreste 

Sertão de 

Lagarto 

% 
São 

Franciscana 
% Cotinguiba % 

Mata 

Sul 
% 

Total 

Geral 
% 

Fazenda 

Sítios 

Quinhão 

Engenho 

Posse de Terras 

8 

289 

90 

10 

50 

4,5 

11,0 

15,7 

6,8 

13,0 

36 

302 

23 

14 

66 

20,5 

11,5 

4,0 

9,5 

17,1 

89 

370 

341 

8 

180 

51,0 

14,5 

59,5 

5,4 

46,8 

27 

1157 

102 

77 

43 

15,5 

44,5 

17,7 

52,5 

11,1 

15 

485 

18 

38 

45 

8,5 

18,5 

3,1 

25,8 

12,0 

175 

2.603 

574 

147 

384 

4,5 

67,0 

14,7 

3,7 

10,0 

Total de Propriedades 447 11,5 441 11,3 988 25,6 1406 36,1 601 15,5 3.883 100,0 

Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
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Quanto aos sítios, nota-se que, apesar do alto grau de concentração de 

terras, ainda continuavam proporcionalmente predominando na Região do 

Cotinguiba. Estes constituíam-se, na sua maioria em terra de morada em oposição à 

terra de trabalho, ou seja, ocupados na sua maioria por um campesinato que poderia 

ser enquadrado na categoria de alugados, isto é, aqueles que conseguiam prover a 

sua subsistência vendendo a sua força de trabalho aos médios e grandes 

proprietários. Quanto aos quinhões, estes continuavam como resultante da divisão 

de terras por partilha (herança).  

Em Sergipe, de acordo com o Censo agrícola de 1920, existiam 8.172 

propriedades, número inferior aqueles cadastrados em 1854, quando da aplicação 

da Lei de Terras. Naquele período, existiam 10.445 propriedades rurais, havendo, 

portanto, uma redução de em média 22%. Para efeito de análise, as propriedades 

foram divididas em três grupos34. Para essa classificação, foi considerada a 

metodologia definida pelo Censo Agrícola de 1920 com também as atividades 

econômicas desenvolvidas por estrato de área, ou seja, a produção para 

subsistência predominantemente nas propriedades de até 41 ha, cultivo de 

subsistência/pecuária/cana-de-açúcar/algodão nas propriedades de 41 ha a -100 ha 

e a predominância dos cultivos industriais/pecuária no estrato de +100 ha. 

- Pequenas: - 41 ha 

- Médias: 41ha a menos de 100 ha 

- Grandes: acima de 100 ha 

Apesar de 64% das propriedades cadastradas se situarem na faixa de 

menos de 41 hectares, estas ocupavam apenas 12, 6% da área total. A média 

propriedade, que correspondia a 17,0% do total ocupava 11,4% da área total. Com 

um percentual de 19,0%, as grandes propriedades ocupavam 76,0% da área total 

(Tabela 9 e Figura 9 ). Portanto, os dados nos mostram uma forte  concentração de 

terras, evidenciado pelo índice de Gini35 de 0,68 (Apêndice 1). 

Outro aspecto que pode ser destacado de acordo com os dados 

pesquisados, é que o processo de transição, iniciado em 1850, começava a 

                                                 
34 O Censo Agrícola de 1920 utiliza como metodologia para definir as propriedades a partir de -41 ha. 
35Para definição do índice de concentração da terra e com base no estudo de SILVA (1978), foi 
utilizada a seguinte tipologia: de 0,10 a 0,20  concentração nula; de 0,21 a 0,50 concentração baixa; 
de 0,51 a 0,60 concentração média; de 0,61 a 0,80 concentração forte; de 0,81 a 0,90 concentração 
muito forte; acima de 0,91  concentração com tendência a absoluta. 



107 

 

apresentar mudanças significativas no que se refere às relações capitalistas de 

produção, na década de 1920, com a transformação da terra em mercadoria, 

percebida através do valor estabelecido para os imóveis recenseados no qual o 

valor das terras era superior as benfeitorias e o maquinário existentes (Tabela 10).  

 

Tabela 9 : Estado de Sergipe - Distribuição das propriedades Rurais por estrato de área -1920 

GRUPOS DE ÁREA (ha) NÚMERO DE PROPRIEDADES % ÁREA (ha) % 

Menos de 41 5.236 64,0 107.338 12,6 
41-100 1.393 17,0 96.813 11,4 
101-200 610 7,5 91.195 10,7 
201-400 520 6,3 155.740 18,3 
401-1000 323 4,0 225.938 26,5 
1001-2000 70 1,0 104.965 12,2 
2001-5000 17 0,2 59.491 7,0 
+5000  03 0,03 7.501 1,0 
TOTAL 8.172 100,0 848.981 100,0 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920.   
ha= hectares 
 
 

          FIGURA 9 – Estado de Sergipe : Percentual do Número e da área  das      Propriedades (1920) 
           Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
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Tabela 10 : Estado de Sergipe - Valor das Propriedades - 1920 

MUNICÍPIOS TOTAL TERRAS % BENFEITORIAS % MAQUINÁRIO % 
Anapolis 1.982:135$ 1.070:040$ 54,0 879:660$ 45,2 32:435$ 0,8 
Aquidabâ 6.217:750$ 4.108:094$ 66,0 2.058:616$ 33,1 51:030$ 0,9 
Aracaju 2.042:320$ 1.431:500$ 70,0 566:500$ 27,7 44:320$ 2,3 
Arauá 1.621:650$ 1.280:750$ 79,0 280:000$ 17,2 130:900$ 3,7 
Boquim 2.297:700$ 1.787:700$ 77,8 475:700$ 20,7 34:200$ 1,5 
Campo do Brito 791:970$ 561:990$ 71,0 178:800$ 22,5 51:170$ 6,5 
Campos 2.874:280$ 1.216:550$ 42,3 1.597:600$ 55,5 60:080$ 2,2 
Capela 4.571:300$ 3.316:340$ 72,5 739:900$ 16,1 5515:000$ 11,4 
Divina Pastora 2.371:550$ 1.734:200$ 73,1 294:800$ 12,4 342:550$ 14,5 
Espirito Santos 874:500$ 647:700$ 74,0 178:800$ 20,4 48:000$ 5,6 
Estância 1.981:350$ 1.419:900$ 71,6 487:200$ 24,5 74:200$ 3,9 
Gararu 1.231:600$ 896:950$ 72,8 334:340$ 27,1 300$ 0,1 
Itabaiana 4.773:400$ 2.918:780$ 61,1 1.837:120$ 38,4 17:500$ 0,5 
Tabaianinha 1.735:365$ 1.270:165$ 73,1 421:200$ 24,2 44:000$ 2,7 
Itaporanga 2.479:200$ 1.768:500$ 71,3 397:800$ 16,0 312:900$ 12,7 
Japaratuba 7.223:270$ 6.340:560$ 87,7 605:200$ 8,3 277:510$ 4,0 
Lagarto 2.896:804$ 1.695:400$ 58,5 1.191:550$ 41,1 9:854$ 0,4 
Laranjeiras 4.286:040$ 3.469:140$ 80,9 473:400$ 11,0 343:500$ 8,0 
Maroim 3.202:304$ 2.360:794$ 73,7 443:406$ 13,8 398:104$ 12,4 
N.Sra. das Dores 2.550:420$ 1.529:970$ 60,0 934:600$ 36,6 85:850$ 3,3 
Pacatuba 1.670:675$ 1.416:425$ 84,7 197:950$ 11,8 56:300$ 3,3 
Porto da folha 2.442:736$ 2.214:370$ 90,6 225:530$ 9,2 2:836$ 2,3 
Propriá 2.868:300$ 2.173:900$ 75,7 636:300$ 22,1 58:100$ 2,0 
Riachão 2.562:660$ 1.899:810$ 74,1 629:530$ 24,5 33:320$ 1,4 
Riachuelo 6.247:300$ 5.574:500$ 89,2 338:500$ 5,4 334:300$ 5,4 
Rosario 5.370:950$ 4.620:600$ 86,0 399:750$ 7,4 350:600$ 6,6 
Santa Luzia 3.639:000$ 2.655:600$ 72,9 553:400$ 15,2 430:000$ 11,8 
Santo Amaro 862:800$ 495:900$ 57,7 210:900$ 24,4 156:000$ 18,0 
São Cristovão 3.347:233$ 2.315:933$ 69,1 662:300$ 19,7 369:000$ 11,2 
São Paulo 2.820:860$ 2.020:720$ 71,6 756:630$ 26,8 43:450$ 1,6 
Siriri 2.886:700$ 2.050:950$ 71,0 453:200$ 15,6 382:550$ 13,4 
Socorro 2.829:106$ 1.565:302$ 55,3 1.069:800$ 37,8 194:00$ 6,9 
Vila Cristina 1.550:900$ 1.183:850$ 76,3 367:050$ 23,7 - 0,0 
Vila Nova 1.868:350$ 1.339:340$ 71,6 435:960$ 23,3 93:050$ 5,1 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
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As terras correspondiam em média a 70% do valor total dos imóveis 

diferentemente do século anterior quando da vigência da Lei de Terras e sob o 

trabalho escravo, esta possuía um valor nominal e, como informa Martins (2004, 

p.25), que “em 1882, a Associação Comercial de Santos estimava que do valor de 

uma fazenda de café, uns 20%, poderia corresponder à avaliação da terra”.  

No entanto, mesmo com a valorização das terras sergipanas no início do 

século XX, percebe-se que apenas 7,0% do total eram cultivadas. As matas estavam 

acima do dobro das terras cultivadas com 16,2%. Em mais de 70% da área das 

propriedades não se registrava nenhuma atividade produtiva, o que pode significar 

que estas se referiam a terras de pastagens ou mesmo em descanso (Tabela 11).  

Tabela 11 : Estado de Sergipe - Utilização das terras - 1920 

Área das 
propriedades 

(ha) 
% 

Área cultivada 
(ha) 

 
% Área não 

cultivada (ha) % 
Área em 
Matas 
(ha) 

% 

754.016 100,0 52.439 7,0 579.287 76,8 122.290 16,2 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
ha=Hectares 

 

A análise dos dados referentes ao ano de 1925 , quanto à distribuição da 

terra, mostra que as pequenas propriedades que correspondiam a 62,7% do número 

ocupavam apenas 8,6% da área total (Tabela 12 e Figura 10 ). A média propriedade 

com 16,0% do número ocupava 13,0% da área total. Por outro lado, a grande 

propriedade com o percentual de apenas 21,3% concentrava 78,4% da área, 

evidenciando um índice de Gini de 0,70 que indica forte concentração (apêndice 2). 

 

Tabela 12 : Estado de Sergipe - Distribuição das propriedades Rurais por estrato de área – 1925 
Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 

Menos de 41 2.395 62,7 28.274 8,6 
41-100 614 16,0 42.473 13,0 

101-200 367 9,6 53.353 16,5 
201-400 312 8,2 89.457 27,4 

401-1000 95 2,5 45.914 14,0 
1001-2000 30 0,7 38.795 12,0 
2001-5000 5 0,2 11.110 3,4 

5001 e mais 2 0,1 16.965 5,1 
TOTAL 3.820 100,0 326.341 100,0 

Fonte de dados: APES – Relação de propriedades – 1925 
ha= Hectares 
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FIGURA 10 – Estado de Sergipe : Percentual do númer o e da área das  Propriedades (1925) 

           Fonte de dados: APES – Relação de propriedades – 1925  
 
 

Comparando os dados dos dois períodos (1920 e 1925), nota-se que, 

enquanto a pequena propriedade sofreu uma redução de 1,3% quanto ao número e 

4% referente à área, a média propriedade, apesar de ter diminuído em 1,0% em 

número, aumentou 1,6% da área. A grande propriedade aumentou tanto no número 

(2,3%) quanto na área (2,4%), evidenciando um aumento no índice de Gini na ordem 

de 0,2.  

Quanto à área média das unidades de produção, os dados mostram que 

no período analisado, houve uma redução da área tanto dos pequenos 

estabelecimentos, como dos médios e um crescimento significativo na área média 

das grandes propriedades na ordem de 33,0% (Tabela 13). Portanto, houve nesse 

período de cinco anos, um crescimento no índice de concentração da terra no 

interior das grandes unidades de produção. 
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Tabela 13 : Estado de Sergipe - Área Média das propriedades - 1920/1925 

Grupos de Área (ha) 
1920 1925 

Área Média (ha) Área Média (ha) 
Menos de 41 20,5 11,8 

41-100 69,4 69,1 
101-200 149,5 145,3 
201-400 299,5 286,7 

401-1000 699,4 483,3 
1001-2000 1.499,5 1293,1 
2001-5000 3.499,4 2.222,0 

5001 e mais 2.500,3 8.482,5 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 e APES – Relação de propriedades, 1925. 

 

Quanto à condição do produtor, no total das unidades produtivas de acordo 

com o censo de 1920, 7.529 propriedades eram administradas por proprietários 

(92,2%), 549 eram dirigidas por administradores (6,7%). O arrendamento estava 

presente em apenas 1,1% das unidades produtivas (Figura 11). Por outro lado, os 

dados verificados na amostragem para o ano de 1925 registram apenas duas 

propriedades com a categoria arrendatário, três ocupantes e duas parcerias na 

região São Franciscana. 

 
FIGURA 11 – Estado de Sergipe : Condição do Produto r (1920) 

   Fonte de dados:Censo Agrícola de 1920 
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Na utilização das terras no que se refere à produção agrícola, observa-se 

que os produtos caracterizados como de “subsistência”, isto é, o feijão, o milho e a 

mandioca, estavam presentes em 77% das unidades de produção, com destaque 

para a mandioca no que se refere ao valor da produção (Tabela 14). Provavelmente, 

essas unidades eram aquelas que se encontravam na faixa de até 41 hectares. O 

arroz estava presente em 815 propriedades se destacando os municípios de Própria, 

Vila Nova e Gararú, sendo, portanto, a região São Franciscana responsável por mais 

de 90% da produção. A cana-de-açúcar começava a perder espaço para a produção 

algodoeira, devido aos incentivos governamentais a esta, e a retração da produção 

norte americana. Esse processo iniciou-se no século XIX, como bem assinalou 

ALMEIDA (1993, p. 162): 

 

Até 1864, as alternativas de exploração agrícola concentraram-se em 
torno da lavoura canavieira e do cultivo de cereais e mandioca. [...] 
Com as possibilidades de lucro do comércio algodoeiro do Brasil [...] 
Pequenas faixas de terras antes ocupadas com a cana-de-açúcar... 
passam a cultivar o algodão. 

 

Tabela 14 : Estado de Sergipe - Produção agrícola - 1920 

PRODUTOS Nº. de Propriedades Área cultivada (ha) Valor da produção 
Mandioca 5.612 5.187 4.100:025$ 
Feijão 5.768 9.793 3.279:675$ 
Milho 6.285 11.757 3.870:620$ 
Cana de Açúcar 464 13.732 27.315:220$ 
Arroz 815 5.319 2.590:850$ 
Algodão 4.021 16.053 29.186:800$ 
Fumo 1.259 2.282 1.726:800$ 
Café 745 1.279 458:380$ 
TOTAL - - 72.528:370$ 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
ha=hectares 

 

Quanto à produção animal, nota-se que o rebanho bovino se destacava, 

correspondendo a 70,7% do valor do rebanho animal existente nas propriedades e 

47,6% do total de todo rebanho recenseado (Tabela 15). A criação de animais de 

pequeno porte (ovinos, suínos e caprinos predominavam nas propriedades de até 41 

hectares. Na produção animal, o município de Itabaiana possuía os maiores 

rebanhos das espécies: Bovina, eqüina, asinina, ovina e caprina. Da espécie suína 

destacava-se o município de Lagarto. 
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Tabela 15 : Estado de Sergipe - Produção animal - - 1920 

REBANHOS Nº DE PROPRIEDADES TOTAL DO 
REBANHO 

% VALOR DO 
REBANHO 

% 

Bovino 5.195 290.802 47,6 35.170:007$ 70,7 
Eqüinos 6.268 41.496 6,7 6.050:945$ 12,1 
Asinino 2.822 10.959 2,0 2.209:150$ 4,5 
Ovino 2.920 110.546 18,0 1.608:201$ 3,2 
Caprino 2.850 110.245 18,0 1.719:822$ 3,5 
Suíno 4.326 46.746 7,6 2.955:735$ 6,0 
TOTAL - 610.794 100,0 49.713:860$ 100,0 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 

A produção vegetal predominava em relação a animal quanto ao valor total 

no setor agropecuário com 59,3%. Isso se deve ao alto valor dos produtos ditos 

industriais como a cana-de-açúcar e o algodão. No conjunto geral do setor 

agropecuário do Estado, o município de Itabaiana na região do agreste se destacava 

como o maior produtor de milho, feijão e farinha de mandioca. No Agreste Sertão de 

Lagarto, Lagarto e Anápolis36, como o maiores produtores de fumo e café 

respectivamente. O arroz tinha como principal produtor o município de Propriá na 

região São Franciscana. 

Para análise do grau de inovações técnicas nas propriedades agrárias, 

metodologicamente, foi elaborada a seguinte classificação: 

- BAIXA INOVAÇÃO= 1% a -25% das propriedades (utilizavam maquinário) 

- MÉDIA INOVAÇÃO= 25% a -50% (utilizavam maquinário) 

- ALTA INOVAÇÃO= acima de 50% (utilizavam maquinário) 

As propriedades agrárias apresentavam um grau muito baixo de inovação 

técnica, pois utilizavam, basicamente, instrumentos rudimentares como enxada, 

foice e facão. Do total das propriedades (8.172), apenas 442 possuíam maquinário, 

o que corresponde apenas a 5,4% (Tabela 16).  Destes, 355 (80,3%) eram 

propriedades produtoras de cana-de-açúcar (lavoura comercial), que utilizavam 

principalmente a força animal e/ou a vapor, com a presença do arado em 138 

estabelecimentos37.  

 

 

 

                                                 
36 Atualmente Município de Simão Dias. 
37 Censo Agrícola de 1920 
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Tabela 16 : Estado de Sergipe - Inovações Técnicas -1920 

TIPO/FORÇA Nº. DE PROPRIEDADES % 
Animal 82 18,5 
Hidráulica 01 0,3 
A vapor 251 56,7 
Elétrica 01 0,3 
Outros 32 7,2 
Indeterminada 75 17,0 
TOTAL 442 100,0 

Fonte: Censo Agrícola de 1920 

 

Nas primeiras décadas do século XX, Sergipe constituía-se em um 

Estado cuja predominância era o setor agrário sobre os demais setores (Tabela 17). 

O setor agrário empregava o maior número de indivíduos tanto do sexo masculino 

como do feminino. No setor industrial, pode-se perceber um equilíbrio de gênero, 

embora, se somar o setor industrial com o agrário, observa-se a predominância de 

homens na agricultura, enquanto que, em relação às mulheres existe um equilíbrio 

entre os dois setores. Na estrutura ocupacional sergipana, os homens 

predominavam com 79,7% do total dos indivíduos ocupados. 

 
Tabela 17:  Estado de Sergipe - Estrutura Ocupacional da População - 1920 

HOMENS Número % MULHERES Número % Total % 
Agricultura 74.255 77,5 Agricultura 10.742 44,1 84.997 71,0 
Indústria 9.441 10,0 Indústria 8.921 36,6 18.362 15,2 
Transportes 3.241 3,5 Transportes 22 0,09 3.263 2,7 
Comércio 3.971 4,1 Comércio 379 1,5 4.350 3,6 
Administração 1.220 1,2 Administração 80 0,2 1.300 1,0 
Profissões 
Liberais 

561 0,5 Profissões 
Liberais 

510 2,0 1.071 0,8 

Serviços 
domésticos 

259 0,2 Serviços 
domésticos 

1.690 7,0 1.949 1,6 

Outros 2.845 3,0 Outros 1.980 8,1 4.825 4,1 
TOTAL 95.793 100,0 - 24.324 100,0 120.117 100,0 

Fonte: Censo Agrícola de 1920 
 

Considerando o conjunto total da população de Sergipe, os indivíduos com 

ocupações definidas correspondiam apenas a 25,2% do total da população 

recenseada. Percebe-se ainda nos dados que, enquanto 42% da população 

masculina estava inserida no mercado de trabalho, as mulheres somavam apenas 

9,7%38. Destaque-se também que, considerando o valor da produção agrícola em 

                                                 
38 De acordo com o Censo agrícola de 1920, População masculina: 227.704/ População Feminina: 

248.853 
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relação ao número de pessoas que atuavam no setor agropecuário, o Estado de 

Sergipe, no início do século XX, era o 9º Estado da União em termos de renda per 

capita, isto é, 615$39. 

 

4.2. DIFERENCIAÇÃO REGIONAL 
 

4.2.1. Região da Mata Sul 
 

Em 1854, foram registradas 2.260 propriedades na região, número 

superior ao indicado no censo agrícola de 1920, quando foram registradas 875. 

Mesmo com um número elevado de 44,6%, as propriedades de menos de 41 

hectares ocupavam apenas 3,7% da área total (Tabela 18 e Figura 12). A média 

propriedade, que correspondia a 18,5%, ocupava 7,0% da área total, ao passo que a 

grande propriedade, com 36,9% do número, ocupava 89,3% da área total, 

evidenciando, assim, uma concentração de terras forte, como mostra o índice de 

Gini de 0,68 (Apêndice 3). Isto provavelmente explica a redução do número de 

propriedades comparando o período de 1854 a 1920. 

 

Tabela 18 : Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Distribuição das propriedades Rurais por estrato 
de área – 1920 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 391 44,6 6.150 3,7 
41-100 162 18,5 11.633 7,0 
101-200 93 10,6 13.684 8,2 
201-400 111 12,6 29.594 17,6 
401-1000 86 10,0 58.644 35,0 
1001-2000 23 2,6 29.457 17,5 
2001-5000 9 1,1 18.512 11,0 
TOTAL 875 100,0 167.674 100,0 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
 

                                                 
39 Censo Agrícola de 1920. 
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FIGURA 12 – Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Percentual do número e da área das 
Propriedades (1920) 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
 

 

Quanto ao valor das propriedades, verificou-se que as terras alcançavam 

73,9% do valor das propriedades, índice superior aquele visto para o conjunto geral 

do Estado (Tabela 19). Apenas o município de Vila Cristina não possuía maquinário 

nas propriedades recenseadas, indicando menor inovação. Os municípios de Santa 

Luzia, Itaporanga e São Cristóvão possuíam um melhor índice no valor dos 

maquinários por conta da indústria açucareira que se constituía na atividade 

predominante.  
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Tabela 19 : Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Valor das propriedades– 1920 

MUNICIPIOS Total Terras % Benfeitorias % Maquinário % 

VILA CRISTINA 1.550:900$ 1.183:850$ 76,3 367:050$ 23,7 - 0,0 

SÃO CRISTOVÃO 3.347:233$ 2.315:933$ 69,1 662:300$ 19,7 369:000$ 11,2 

SANTA LUZIA 3.639:000$ 2.655:600$ 72,9 553:400$ 15,2 430:000$ 11,8 

ITABAIANINHA 1.735:365$ 1.270:165$ 73,1 421:200$ 24,2 44:000$ 2,7 

ITAPORANGA 2.479:200$ 1.768:500$ 71,3 397:800$ 16,0 312:900$ 12,7 

ESPIRITO SANTO 874:500$ 647:700$ 74,0 178:800$ 20,4 48:000$ 5,6 

ESTÂNCIA 1.981:350$ 1.419:900$ 71,6 487:200$ 24,5 74:200$ 3,9 

BOQUIM 2.297:700$ 1.787:700$ 77,8 475:700$ 20,7 34:200$ 1,5 

ARAUÁ 1.621:650$ 1.280:750$ 79,0 280:000$ 17,2 130:900$ 3,7 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
 

No total de área das propriedades, apenas 3,5% era cultivada; 15,8% com 

cobertura em matas e 80,7% eram terras em descanso e dedicadas, provavelmente, 

à atividade pecuária (Tabela 20). 

Tabela 20 : Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Utilização das terras– 1920 

MUNICIPIOS 
Área das 

propriedades 
(ha) 

% 
Área cultivada 

(ha) 
% 

Área em 
Matas (ha) 

% 

VILA CRISTINA 21.475 100,0 750 3,5 1.546 7,1 

S. CRISTOVÃO 9.762 100,0 369 3,7 1.297 13,2 

SANTA LUZIA 20.641 100,0 985 4,7 6.303 30,5 

ITABAIANINHA 29.174 100,0 472 1,6 1.610 5,5 

ITAPORANGA 17.221 100,0 1.408 8,1 2.671 15,5 

ESPIRITO SANTO 11.533 100,0 456 4,0 2.182 19,0 

ESTÂNCIA 40.436 100,0 535 1,3 4.177 10,3 

BOQUIM 23.583 100,0 1.093 4,6 6.753 28,6 

ARAUÁ 19.972 100,0 519 2,6 3.897 19,5 

TOTAL 193.797 100,0 6.687 3,5 30.436 15,8 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
 

Comparando os dois períodos analisados (1920 e 1925), os dados para o 

ano de 1925, quanto à distribuição da terra, mostram que as pequenas propriedades 

que corresponde a 66,5% ocupavam apenas 7,0% da área total (Tabela 21 e Figura 

13). A média propriedade com 14,0% ocupava 10,2% da área total.  
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Tabela 21 : Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Distribuição das propriedades Rurais por estrato 
de área– 1925 

Grupos de Área (ha) Número de propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 400 66,5 3.708 7,0 

41-100 84 14,0 5.370 10,2 
101-200 57 9,5 7.831 15,0 
201-400 37 6,1 10.896 20,7 

401-1000 11 2,0 6.641 12,6 
1001-2000 10 1,6 14.176 27,0 
2001-5000 2 0,3 3.930 7,5 

TOTAL 601 100,0 52.552 100,0 
Fonte de dados: APES- Relação de Propriedades, 1925 
ha=hectares 
 
 

FIGURA 13 – Estado de Sergipe: Região da Mata Sul -  Percentual do número e da área das 
Propriedades ,1925 
Fonte de dados: Tabela 21 
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A grande propriedade com o percentual de 19,5% concentrava 82,8% do 

total da área. Em cinco anos o índice de Gini aumentou em 0,8 (Apêndice 4). Esse 

aumento no índice de concentração é percebido pela diminuição da área média das 

pequenas e médias propriedades e aumento da área média daquelas situadas na 

faixa de 201-400ha e 1001-2000ha (Tabela 22). 

 

Tabela 22 : Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Área Média das Propriedades - 1920/1925 

Grupos de Área (ha) 
1920 1925 

Área Média (ha) Área Média (ha) 
Menos de 41 15,7 9,2 

41-100 71,8 64 
101-200 147,1 137 
201-400 266,8 294 

401-1000 682 603 
1001-2000 1280 1417 
2001-5000 2056 1965 

Fonte de Dados: tabelas 18 e 21 
ha=hectares 
 

  

Quanto à condição do produtor, havia o predomínio de proprietários em 

todos os estratos de área com 89,4% do total geral. Eram dirigidas por 

administradores 89 propriedades (10,1%) e o arrendamento existia em apenas três 

propriedades, sendo: um em Itabaianinha e dois em Boquim (Tabela 23).  

 

Tabela 23 : Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Condição do Produtor– 1920 

Municípios Proprietários % Administradores % Arrendatários % 
Vila Cristina 96 91,4 9 8,6 - 0 
São Cristóvão 71 88,7 9 11,3 - 0 
Santa Luzia 29 87,8 4 12,2 - 0 
Itabaianinha 133 93,6 8 5,6 1 0,8 
Itaporanga 61 92,4 5 7,6 - 0 
Espírito Santo 34 83,0 7 17,0 - 0 
Estância 148 89,6 17 10,4 - 0 
Boquim 132 92,3 9 6,2 2 1,5 
Arauá 79 79,0 21 21,0 - 0 
TOTAL 783 89,5 89 10,2 3 0,3 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920. 
 

No conjunto da região, o rebanho bovino correspondia a 76,7% do valor 

do rebanho animal existente nas propriedades, destacando-se o município de Vila 

Cristina como o maior criador de gado da região, município responsável por 20% do 
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total do rebanho bovino. O município de Itabaianinha era o maior criador das 

espécies: eqüino, ovino, caprino e suíno (Tabela 24).  O município de Boquim, no 

que se refere à produção vegetal, constituia-se no maior produtor de milho, algodão 

e fumo. A mandioca era produzida, principalmente, nos municípios de São 

Cristóvão, Boquim e Itabaianinha. A cana-de-açúcar era o produto de maior valor no 

conjunto geral da produção agrícola, sendo o município de Santa Luzia o 

responsável por 32,2% da produção da região (Tabela 25). A produção vegetal 

predominava em relação a animal quanto ao valor total no setor agropecuário com 

60,0% e da mesma forma que no conjunto geral do Estado, por conta do alto valor 

dos produtos ditos industriais, como a cana-de-açúcar e o algodão. 

As inovações técnicas na região estavam vinculadas à indústria 

açucareira, com a presença de maquinário no processo de produção (Tabelas 25 e 

26). Quanto ao número de propriedades produtoras de cana-de-açúcar, com 

exceção das 31 propriedades que utilizavam maquinário movido a vapor e apenas 

um com energia de natureza elétrica, 55 tinham como força motriz aquela de 

natureza animal, com o predomínio do arado. As demais propriedades que 

correspondiam a 84,0% do total presume-se que utilizavam basicamente 

instrumentos rudimentares como enxada, foice e facão.  

 
Tabela 26 : Região da Mata Sul – Inovações Técnicas – 1920 

MUNICIPIOS M FA FH FV FE O FI 
Vila Cristina 18 8 - 2 - - 8 
São Cristóvão 5 - - 4 - - 1 
Santa Luzia 18 7 - 7 - 1 3 
Itabaianinha 27 20 - 1 -- - 6 
Itaporanga 21 1 - 7  - 13 
Espírito Santo 8 3 - 3 1 - 1 
Estância 15 7 - 3 - - 5 
Boquim 6 4 - 1 - - 1 
Arauá 22 5 - 3 - - 14 
Total/ Propriedades 140 55 - 31 1 1 52 

Fonte de Dados:  Censo agrícola de 1920 
M= Maquinário   FA=Força Animal   FH= Força Hidráulica  FV= Força a Vapor  FE= Força Elétrica    
O= Outros   FI= Força Indeterminada 
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Tabela 24:  Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Produção Animal– 1920 

MUNICÍPIOS 
BOVINO EQUINO ASININO OVINO CAPRINO SUINO 

P Total  P Total  P Total  P Total  P Total  P Total  
Vila Cristina 100 9.617 89 1.165 23 71 68 2.445 8 196 59 1.052 
São Cristovão 59 3.772 54 697 30 319 22 1.258 14 494 24 692 
Santa Luzia 27 3.412 24 294 7 32 12 441 8 36 4 42 
Itaporanga 53 3.987 50 354 26 92 16 700 2 62 32 778 
Itabaianinha 136 7.287 136 1.423 47 191 101 3.396 60 1.482 108 1.946 
Estância 114 4.947 82 436 23 95 24 396 5 55 34 402 
Espírito Santo 38 2.306 32 287 10 44 21 779 4 24 19 173 
Arauá 75 6.092 87 1.049 23 116 38 1.272 16 179 58 570 
Boquim 99 6.757 110 833 53 170 54 1.501 17 257 87 728 
TOTAL 701 48.177 664 6.538 242 1.130 356 12.188 134 2.785 425 6.383 
VALOR - 5.829:417$ - 925:503$ - 227:130$ - 170:632$ - 41:775$ - 402:129$ 

 Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920    
 P= propriedades 
 

Tabela 25 :  Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Produção Vegetal– 1920 

MUNICÍPIOS 
ARROZ MILHO FEIJÃO MANDIOCA ALGODÃO CANA DE 

AÇÚCAR 
FUMO CAFÉ 

P T P T P T P T P T P T P T P T 
Vila Cristina 11 22 77 165 74 72 71 1.270 - - 35 25.768 19 16 16 3 
São Cristóvão - - - - - - 49 2.820 1 1 7 10.350 - - - - 
Santa Luzia 1 1 6 5 6 3 6 82 - - 24 55.373 - - 4 1 
Itaporanga 11 6 45 156 39 53 47 948 17 267 16 30.357 4 1 7 1 
Itabaianinha 94 16 140 314 110 28 136 1.497 - - 30 11.005 16 3 12 2 
Estância 2 0,6 40 149 33 70 50 1.113 1 8 12 9.426 - - 3 2 
Espírito Santo 4 2,3 7 12 5 7,5 8 117 - - 16 12.548 -  2 1 
Arauá 21 8,8 96 210 82 29 98 1.004 - - 23 13.904 5 4 29 17 
Boquim 26 22 125 942 103 70 133 1.888 22 226 6 3.326 52 40 21 3 
TOTAL 170 78,7 536 1.953 452 332,5 598 10.739 41 502 169 171.957 96 64 94 30 
VALOR 787$ 390:600$ 116:375$ 644:340$ 1.004:000$ 9.113:721$ 96:000$ 39:000$ 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
P=Propriedades   T= Toneladas 
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4.2.2. Região do Agreste Sertão de Itabaiana 
 

No Censo Agrícola de 1920, foram identificadas 1.211 propriedades na 

Região do Agreste Sertão de Itabaiana. As propriedades com menos de 41 hectares 

(49,0%) do número ocupavam 10,0% % da área total.  A média propriedade com 

27,8% ocupava 20,2% da área, e as grandes propriedades que correspondiam a 

23,2%, concentravam 69,8% da área (Tabela 27 e Figura 14). Na referida região, 

havia um equilíbrio na distribuição da terra como mostra o índice de Gini de 0,58 

(Apêndice 5). 

Tabela 27 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Distribuição das 
Propriedades Rurais por Estrato     de Área– 1920 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 594 49,0 10.754 10,0 

41-100 337 27,8 21.998 20,2 
101-200 157 13,0 22.924 21,1 
201-400 83 6,8 22.228 20,5 

401-1000 36 3,0 23.868 22,0 
1001-2000 4 0,4 6.655 6,2 

TOTAL 1.211 100,0 108.427 100,0 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
ha=hectares 
 

FIGURA 14 – Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Percentual do Número e 
da área das Propriedades (1920) 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
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As terras correspondiam a 65,6% do valor das propriedades, índice 

inferior aquele visto para o conjunto geral do Estado (Tabela 28). O município de 

Itabaiana possuía o melhor índice de investimentos em benfeitorias, enquanto que 

as terras eram mais valorizadas no município de São Paulo.  

 

Tabela 28 : Estado de Sergipe: Região Agreste Sertão de Itabaiana - Valor das Propriedades– 1920 

Municípios TOTAL T % B % M % 
Itabaiana 4.773:400$ 2.918:780$ 61,1 1.837:120$ 38,4 17:500$ 0,5 
Campo do Brito 791:970$ 561:990$ 71,0 178:800$ 22,5 51:170$ 6,5 
São Paulo 2.820:860$ 2.020:720$ 71,6 756:630$ 26,8 43:450$ 1,6 
TOTAL 8.386:230$ 5.501:490$000 65,6 2.772:550$ 33,0 112:190$ 1,4 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
T= Terras     B= Benfeitorias   M= Maquinário 
 

No total da área das propriedades, somente 7,1% eram cultivadas e 8,5% 

com cobertura em matas (Tabela 29). O restante 84,4%, era provavelmente terra em 

descanso ou dedicadas à atividade pecuária. Destaque para o município de São 

Paulo que no conjunto geral da região no que se refere às terras com matas e 

cultivadas, possuía respectivamente, 60,1% e 61,8%%. 

 

Tabela 29 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana- Utilização das terras- 1920 

MUNICÍPIOS 
Área das propriedades 

(ha) 
% 

Área 
cultivada (ha) 

% 
Área em Matas 

(ha) 
% 

Campo do Brito 16.344 100,0 1.015 6,2 1.257 7,7 
Itabaiana 32.283 100,0 1.863 5,7 2.311 7,1 
São Paulo 57.713 100,0 4.674 8,0 5.393 9,3 
Total 106.340 100,0 7.552 7,1 8.961 8,5 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
ha=hectares 
 

Em 1925, quanto à distribuição da terra, as pequenas propriedades que 

correspondiam a 58,1% ocupavam 8,1% da área total. A média propriedade com 

18,0% ocupava 18,3% da área total. A grande propriedade com o apenas 23,9%  do 

número concentrava 73,6% da área (Tabela 30 e Figura 15). Portanto, no período de 

1920 a 1925, houve um aumento no grau de concentração, passando o índice de 

Gini de 0,58 para 0,63 (Apêndice 6). Esse aumento no índice de concentração é 

percebido pela diminuição da área média das pequenas propriedades e aumento da 

área média das propriedades entre 41ha a 100ha, com uma relativa estabilidade das 

grandes propriedades (Tabela 31). 
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Tabela 30 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Distribuição das 
Propriedades Rurais por      estrato de área– 1925 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 260 58,1 3.544 8,1 

41-100 80 18,0 7.969 18,3 
101-200 46 10,2 8.225 19,0 
201-400 49 11,0 14.397 33,1 

401-1000 9 2,0 5.667 13,0 
1001-2000 3 0,7 3.626 8,2 

TOTAL 447 100,0 43.428 100,0 
Fonte de dados: APES- Relação de Propriedades - 1925 

   ha=hectares 

 
FIGURA 15 – Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Percentual do número e 

da área das propriedades (1925) 
Fonte de dados: APES- Relação de Propriedades - 1925 

 

Tabela 31:  Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Área Média das propriedades 
1920/1925 

Grupos de Área (ha) 
1920 1925 

Área Média (ha) Área Média (ha) 
Menos de 41 18,1 13,6 

41-100 65,2 99,6 

101-200 146,0 178,8 

201-400 267,8 293,8 

401-1000 663,0 629,6 

1001-2000 1.331,0 1.208,6 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920/ APES- Relação de Propriedades - 1925 
ha=hectares 
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Quanto à condição do produtor, havia o predomínio de proprietários em 

todos os estratos de área com 98,7% do total das propriedades. Foram observadas 

16 propriedades, o correspondente a 1,3%, dirigidas por administradores. A relação 

de arrendamento não existia no agreste Sertão de Itabaiana. São Paulo era o 

município que possuía o maior número de propriedades dirigidas por 

administradores, ou seja, 2,3% do total do município e 0,8% do total da Região 

(Tabela 32 ). 

 

Tabela 32 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Condição do Produtor– 1920 

Municípios Proprietários % Administradores % Arrendatários % 
Itabaiana 625 99,7 2 0,3 0 0 
São Paulo 426 97,7 10 2,3 0 0 
Campo  do Brito 144 97,3 4 2,7 0 0 
TOTAL 1.195 98,7 16 1,3 0 0 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 

 
O gado bovino correspondia a 36,5% do rebanho animal existente na 

região, porém, com relação ao valor total dos animais das várias espécies existentes 

totalizava 76%. Com exceção da espécie suína, cujo maior criador era o município 

de São Paulo, Itabaiana constituia-se no maior criador das espécies bovina, eqüina, 

asinina, ovina e caprina (Tabela 33).  Tratando-se da produção vegetal, o município 

de Itabaiana pode ser considerado como o celeiro da região, sendo o maior produtor 

de arroz, milho, feijão, mandioca e café. O algodão era o produto de maior valor no 

conjunto da produção agrícola, destacando-se novamente o município de Itabaiana, 

pois era responsável por 45,5% da produção da região. A produção vegetal 

predominava em relação a animal quanto ao valor no setor agropecuário com 

70,0%, devido ao alto valor do algodão (Tabela 34). 

Basicamente, o agreste Sertão de Itabaiana apresentava um grau de 

inovações técnicas muito baixo. Do total das propriedades (1.211), apenas 4,1% 

possuía maquinário, sendo que destes, 56% quanto à força utilizada era de natureza 

indeterminada provavelmente moedores de cereais40.  

                                                 
40 Censo Agrícola de 1920 
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Tabela 33 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Produção Animal– 1920 

MUNICÍPIOS 
BOVINO EQUINO ASININO OVINO CAPRINO SUINO 

P Total P Total P Total P Total P Total P Total 
Campo do Brito 108 6.120 100 905 65 248 68 2.298 62 1.684 68 789 
São Paulo 348 17.633 411 2.212 278 750 180 5.540 256 7.394 319 1.186 
Itabaiana 455 27.786 487 4.402 388 1.670 358 31.378 360 28.147 396 989 
Total 911 51.539 988 7.519 731 2.668 606 39.216 678 37.225 783 2.964 
VALOR - 6.236:219$ - 144:248$ - 536:268$ - 549:024$ - 558:375$ - 186:732$ 

 Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
 P= Propriedades 

 
Tabela 34 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana - Produção Vegetal– 1920 

MUNICÍPIOS 
ARROZ MILHO FEIJÃO MANDIOCA ALGODÃO 

P T P T P T P T P T 
Campo do Brito 1 0,2 100 193 92 53 62 486 81 544 
Itabaiana 11 5 575 4.677 591 3.813 553 12.465 381 4.110 
São Paulo 1 1 390 1.786 368 485 245 1.840 366 2.600 
TOTAL 13 6,2 1.055 6.656 1.051 4.351 850 14.791 828 7.254 
VALOR - 62$ - 1.331:200$ - 1.522:850$ - 872:669$ - 14.508:000$ 

 
Continuação 

MUNICÍPIOS 
CANA DE 
AÇÚCAR 

FUMO CAFÉ 

P T P T P T 
Campo do Brito 4 1.011 -  44 10 
Itabaiana 4 3.538 1 1 87 15 
São Paulo 5 3.230 5 6 - - 
TOTAL 13 7.779 6 7 131 65 
VALOR - 412:287$ - 10:500$ - 84:500$ 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
P= Propriedades  T= Toneladas 
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Apesar da grande produção de algodão comparando o seu valor com os 

demais produtos, existia, na região, apenas 10 descaroçadores de algodão41. A 

natureza da força a vapor refere-se à produção de açúcar. 95,9% do total geral das 

propriedades provavelmente utilizavam instrumentos rudimentares como enxada, 

foice e facão (Tabela 35).  

 

Tabela 35 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana – Inovações Técnicas– 1920 

MUNICIPIOS M FA FH FV FE O FI 
Campo do Brito 6 4 - 2 - - - 
Itabaiana 6 - - 5 - - 1 
São Paulo 38 - - 9 - 2 27 
Total/P 50 4 - 16 - 2 28 

Censo Agrícola de 1920 
P= Propriedades  M= Maquinário  FA= Força Animal   FH= Força Hidráulica  FV= Força a Vapor   FE= 
Força Elétrica   O=Outros FI= Força Indeterminada  

 

4.2.3. Região do Cotinguiba 
 

A Região do Cotinguiba possuía, em 1920, 1.733 propriedades rurais. 

Aquelas com menos de 41 hectares (62,2%) ocupavam 8,3% % da área .  A média 

propriedade com 16% ocupava 10,8% da área, e as grandes propriedades com 

21,8%, concentravam 80,9% da área total (Tabela 36 e Figura 16). De acordo com 

os dados, percebe-se, na região, um alto índice de concentração de terras nas 

grandes propriedades pois, no referido ano, o índice de Gini atingiu 0,72 (Apêndice 

7). 

 

Tabela 36 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba- Distribuição das Propriedades por estrato de 
área- 1920 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 1.079 62,2 12.856 8,3 

41-100 276 16,0 16.679 10,8 
101-200 139 8,0 19.045 12.5 
201-400 143 8,2 36.791 24,0 
401-1000 84 5,0 47.705 31,0 

1001-2000 10 0,5 15.040 9,7 
2000-5000 2 0,1 5.827 3,7 

TOTAL 1.733 100,0 153.943 100,0 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
ha= hectares 

                                                 
41 Censo Agrícola de 1920 



128 

 

 
FIGURA 16 – Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba-  Percentual do número e da área das 
propriedades (1920) 
Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 

                As terras, no Cotinguiba, correspondiam a 77,6% do valor das 

propriedades, índice superior aquele visto para o conjunto geral do Estado (Tabela 

37). As terras de Riachuelo eram as mais valorizadas da região, mas, por outro lado, 

apresentava o menor índice no que se refere às benfeitorias. 

Tabela 37 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba - Valor das Propriedades– 1920 

MUNICÍPIOS TOTAL Terras % Benfeitorias % Maquinário % 
Aracaju 2.042:320$ 1.431:500$ 70,0 566:500$ 27,7 44:320$ 2,3 
Capela 4.571:300$ 3.316:340$ 72,5 739:900$ 16,1 515:000$ 11,4 
Divina  Pastora 2.371:550$ 1.734:200$ 73,1 294:800$ 12,4 342:550$ 14,5 
Japaratuba 7.223:270$ 6.340:560$ 87,7 605:200$ 8,3 277:510$ 4,0 
Laranjeiras 4.286:040$ 3.469:140$ 80,9 473:400$ 11,0 343:500$ 8,0 
Maroim 3.202:304$ 2.360:794$ 73,7 443:406$ 13,8 398:104$ 12,4 
N.S. das  Dores 2.550:420$ 1.529:970$ 60,0 934:600$ 36,6 85:850$ 3,3 
Riachuelo 6.247:300$ 5.574:500$ 89,2 338:500$ 5,4 334:300$ 5,4 
Rosário 5.370:950$ 4.620:600$ 86,0 399:750$ 7,4 350:600$ 6,6 
Santo Amaro 862:800$ 495:900$ 57,7 210:900$ 24,4 156:000$ 18,0 
Siriri 2.886:700$ 2.050:950$ 71,0 453:200$ 15,6 382:550$ 13,4 
Socorro 2.829:106$ 1.565:302$ 55,3 1.069:800$ 37,8 194:00$ 6,9 
TOTAL 44.444:060$ 34.489:756$ 77,6 6.529:956$ 14,6 3.424:348$ 7,8 
Fonte de dados:Censo Agrícola de 1920 
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Tratando-se da utilização das terras, 8,8% apresentavam-se como terras 

cultivadas e 13,6% cobertas por matas. De todos os municípios, Capela conservava 

37,7% do total da área das propriedades com cobertura vegetal, o correspondente a 

28,5% da área coberta com matas na região e 3,8% da área total das propriedades 

do Cotinguiba (Tabela 38). É importante destacar que, com exceção dos municípios 

de Aracaju e Socorro (com vegetação típica de mangues), 90% da área cultivada 

dos demais eram aproveitadas com o cultivo da cana-de-açúcar. 

Tabela 38 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba- Utilização das terras- 1920   

MUNICÍPIOS 

HECTARE 

Área das Propriedades 
(ha) 

% 
Área cultivada 

(ha) 
% 

Área em 
Matas 
(ha) 

% 

ARACAJU 4.232 100,0 655 15,4 1.226 29,0 
CAPELA 16.300 100,0 1.335 8,1 6.103 37,5 
DIVINA PASTORA 9.393 100,0 942 10,0 780 8,3 
JAPARATUBA 30.050 100,0 1.302 4,3 3.216 10,7 
LARANJEIRAS 14.906 100,0 970 6,5 1.719 11,5 
MAROIM 6.032 100,0 1.340 22,2 262 4,3 
N.SDAS  DORES 13.124 100,0 2.013 15,3 590 4,5 
RIACHUELO 13.597 100,0 2.051 15,0 417 3,0 
ROSARIO 18.418 100,0 1.591 8,6 3.517 19,0 
SANTO AMARO 11.054 100,0 339 3,0 1.533 13,8 
SIRIRI 14.685 100,0 980 6,6 1.512 10,3 
SOCORRO 4.875 100,0 328 6,7 500 10,2 
TOTAL 156.666 100,0 13.846 8,8 21.375 13,6 
Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
ha= hectares 

Para o ano de 1925, a distribuição da terra apresentava os seguintes 

resultados: as pequenas propriedades correspondentes a 63,2% ocupavam 10,3% 

da área total. A média propriedade com 17,0% ocupava 15,0% da área total. A 

grande propriedade, com o percentual de apenas 19,8% do número detinha 74,7% 

do total da área (Tabela 39 e Figura 17). O índice de Gini alcançou 0,78, que 

comparado com o ano de 1920, aumentou em 0,6 (Apêndice 8). 

Tabela 39 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba - Distribuição das Propriedades Rurais por 
estrato de área– 1925 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 889 63,2 10.848 10,3 

41-100 239 17,0 15.609 15,0 
101-200 134 9,5 18.083 17,5 
201-400 108 7,7 33.423 32,0 

401-1000 32 2,3 19.564 18,7 
1001-2000 3 0,2 4.003 3,8 
2001-5000 1 0,1 2.780 2,6 

TOTAL 1406 100,0 104.310 100,0 
Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades, 1925. 
ha=hectares 
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FIGURA 17 – Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba - Percentual do número e da área das 

propriedades (1925) 

Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades, 1925. 
 

Em todos os estratos de área predominava a categoria proprietários, com 

um percentual de 93,2%. Verificou-se que 101 propriedades (5,8%) eram dirigidas 

por administradores e apenas 1% tinha como responsáveis arrendatários. Tratando-

se da condição do produtor por município, percebe-se que em Socorro, 98,8% das 

propriedades eram dirigidas por proprietários. Por outro lado, o município que 

apresentava o maior número de propriedades dirigidas por administradores era 

Nossa Senhora das Dores. No que se refere ao arrendamento destaque para o 

município de Rosário com 13 propriedades dirigidas por arrendatários (Tabela 40).  

Considerando que,  

Para aqueles que procuram indicadores de desenvolvimento 
capitalista na agricultura a relação gerada pelo arrendamento é um 
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deles, assim como o trabalho assalariado e o capital intensivo 
(LOVISOLO, 1989, p. 87). 

Tabela 40 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba - Condição do Produtor– 1920 

Municípios Total Proprietários % Administradores % Arrendatários % 
Aracaju 64 56 87,5 8 12,5 - - 
Capela 198 186 94,0 11 5,5 1 0,5 
Divina  Pastora 53 45 85,0 8 15,0 - - 
Japaratuba 113 104 92,0 9 8,0 - - 
Laranjeiras 88 74 84,0 10 11,3 4 4,7 
Maroim 38 33 86,8 2 5,2 3 8,0 
N.Sra. das  Dores 649 627 96,6 21 3,2 1 0,2 
Riachuelo 68 63 92,6 3 4,4 2 3,0 
Rosário 77 59 76,6 13 16,8 5 6,6 
Santo Amaro 23 16 69,5 7 30,5 - - 
Siriri 168 163 97,0 5 3,0 - - 
Socorro 194 190 98,8 4 1,2 - - 
TOTAL 1733 1.616 93,2 101 5,8 16 1,0 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
 

Portanto, nota-se que, na região, o arrendamento correspondia apenas a 

1% do total geral das propriedades. Assim, um dos indicadores da penetração do 

capitalismo no campo era diminuto na região, mas não significa a ausência total de 

relações capitalista, pois outros indicadores, como o trabalho assalariado e o capital, 

estavam presentes, principalmente nas grandes unidades de produção. No caso das 

propriedades dirigidas por administradores, referem-se às unidades açucareiras. 

O gado bovino estava presente em 54,5% das propriedades e 

correspondia a 67,8% do rebanho animal existente na região e totalizando 89,7% do 

valor da produção animal (Tabela 41). O Município de Nossa Senhora das Dores 

constituia-se no maior criador de todas as espécies animais existentes na 

Cotinguiba, destacando-se, também, no setor de produção vegetal. Com relação à 

produção agrícola, a cana-de-açúcar era o produto de maior valor, sendo 

responsável por 77% do valor do setor agrícola (Tabela 42). A produção vegetal era 

responsável por 70,6% do valor  do setor agropecuário. 

Segundo os dados do Censo, a região do Cotinguiba caracterizava-se por 

um grau de inovações técnicas muito baixo (Tabela 43). Do total das propriedades 

(1.733), apenas 11,6% possuíam maquinário, sendo que destes, 81,0 % eram 

unidades açucareira cuja natureza da força utilizada era a vapor. A utilização da 

força animal ocorria apenas em 0,8% do total das propriedades e em 7,0% dos que 

utilizavam maquinário, o que significa que estes utilizavam o arado à tração animal.  
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Tabela 41 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba - Produção Animal – 1920 

MUNICÍPIOS 
BOVINO EQUINO ASININO OVINO CAPRINO SUINO 

P Total P Total P Total P Total P Total P Total 
Aracaju 29 1.025 41 263 25 60 7 92 7 73 9 48 
Capela 135 8.250 171 1.308 93 380 66 1.452 77 378 135 520 
Divina Pastora 49 3.366 52 336 45 250 51 420 41 135 47 270 
Japaratuba 94 10.045 104 965 41 161 40 1.913 11 204 53 356 
Laranjeiras 74 6.390 70 725 31 156 16 312 8 47 27 190 
Maroim 22 3.706 26 190 15 52 5 88 2 12 12 37 
N.Sra. das  Dores 305 16.017 412 1.355 145 425 120 5.163 165 7.120 203 1.591 
Riachuelo 54 6.250 47 403 17 59 9 214 9 50 14 96 
Rosário 51 6.224 58 547 29 115 21 828 6 54 28 319 
Santo Amaro 20 2.219 20 319 7 23 6 134 7 46 3 19 
Siriri 107 4.609 131 776 33 151 30 890 11 80 119 819 
Socorro 38 3.094 81 312 29 145 14 188 13 91 31 86 
TOTAL 978 71.195 1.213 7.498 510 1.977 385 11.694 357 8.290 681 4.351 
VALOR  8.614:595$ 23:047$ 397:377$ 163:716$ 124:350$ 274:113$ 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920                 
P =Propriedades 
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Tabela 42 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba - Produção Vegetal – 1920 

MUNICÍPIOS 
ARROZ MILHO FEIJÃO MANDIOCA ALGODÃO CANA DE 

AÇÚCAR 
FUMO CAFÉ 

P T P T P T P T P T P T P T P T 
Aracaju 1 0,2 7 15 7 12 19 327 1 20 - - - - 2 2 
Capela - - 116 111 109 41 119 1.069 123 214 66 36525 14 5 6 1 
Divina Pastora 6 3 19 123 15 44 21 858 12 19 29 34658 1 2 - - 
Japaratuba 1 1 80 107 79 54 84 2.050 17 13 42 39415 19 3 10 1 
Laranjeiras 2 7 11 12 10 4 6 36 1 1 49 41398 - - 3 1 
Maroim - - 8 33 2 2 10 363 - - 19 34808 1 1 2 1 
N.Sra. das  Dores 3 1 599 1497 453 254 548 7.255 452 1043 4 867 7 4 - - 
Riachuelo - - 9 45 6 26 3 50 6 93 39 51822 - - - - 
Rosário - - 17 24 15 7 25 147 15 9 29 44217 2 1 4 1 
Santo Amaro - - 12 71 8 2 6 26 1 8 8 7019 1 1 - - 
Siriri - - 116 202 115 22 134 1.715 62 65 61 22236 6 2 - - 
Socorro 54 42 123 212 119 83 152 1.526 3 14 8 5680 3 2 1 1 
TOTAL 67 54,2 1.117 2.452 938 551 1.127 15.422 693 1.499 354 318.645 54 21 28 8 
VALOR 542 23:400$ 192:850$ 909:898$ 2.998:000$ 16.888:185$ 31:500$ 10400$ 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
P= Propriedades 
T=Toneladas 
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Tabela 43:  Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba – Inovações Técnicas – 1920 

MUNICIPIOS M FA FH FV FE O FI 
Aracaju 4 - - - - 4 4 
Capela 43 2 - 40 - - 1 
Divina  Pastora 16 2 - 14 - - - 
Japaratuba 19 1 - 7 - - 11 
Laranjeiras 22 1 - 21 - - - 
Maroim 7 4 -  - - 3 
N.Sra. das  Dores 12 2 - 9 - - 1 
Riachuelo 18 - - 16 - - 2 
Rosário 26 - - 26 - - - 
Santo Amaro 6 - - 5 - - 1 
Siriri 24 2 - 21 - - 1 
Socorro 4 - - 4 - - - 
Total/P 201 14 - 163 - - 24 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
P= Propriedades  M= Maquinário   FH= Força Hidráulica  FV=Força a Vapor  F E=Força Elétrica   O=Outros  FI=Força Indeterminada 
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De todos os municípios, Capela possuía o maior número de maquinários, ou 

seja, 21,3% do total. Esses dados mostram que, predominantemente, utilizavam o 

trabalho manual com técnicas rudimentares e o uso de instrumentos rudimentares 

como: foice, facão, enxada. 

4.2.4. Região do Agreste Sertão de Lagarto 
 

Em 1920, foram recenseadas, 2.307 propriedades. As pequenas 

propriedades (79,0%) ocupavam 15,7% da área total.  A média propriedade, com 

11,0% ocupava 14,2% da área, enquanto que as propriedades acima de 100ha 

(10,0%) concentravam 70,1%  da área total (Tabela 44 e Figura 18). Portanto, o 

índice de Gini demonstra um grau de concentração forte, ou seja, 0,71% (Apêndice 

9). 

 

Tabela 44:  Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Distribuição das Propriedades 
Rurais por estrato de área– 1920 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 1.823 79,0 14.698 15,7 

41-100 256 11.0 13.319 14,2 
101-200 105 4,5 15.509 16,7 
201-400 78 3,2 22.052 23,6 

401-1000 39 1,7 20.330 21,9 
1001-2000 6 0,3 7.337 7,9 

TOTAL 2.307 100,0 93.245 100,0 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
ha=hectares 
 

No Agreste Sertão de Lagarto, diferentemente das regiões vistas 

anteriormente, verificou-se um equilíbrio quanto ao valor das terras (57%) e das 

benfeitorias (47,3%). O alto valor das benfeitorias estava relacionado com a pecuária 

(instalações) que, deste o período colonial, foi atividade de destaque, principalmente 

a criação de bovinos, no município de Campos, onde o valor das benfeitorias 

superava o das terras em 13,2% (Tabela 45).  
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FIGURA 18 – Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Percentual do número e da 
área das propriedades (1920) 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
 

Tabela 45 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Valor das Propriedades– 1920 

MUNICÍPIOS Total Terras % Benfeitorias % Maquinário % 
Campos 2.874:230$ 1.216:550$ 42,3 1.597:600$ 55,5 60:080$ 2,2 
Lagarto 2.896:804$ 1.695:400$ 58,5 1.191:550$ 41,1 9:854$ 0,4 
Anapolis 1.982:135$ 1.070:040$ 54,0 879:660$ 45,2 32:435$ 0,8 
Riachão 2.562:660$ 1.899:810$ 74,1 629:530$ 24,5 33:320$ 1,3 
TOTAL 10.315:829$ 5.881:800$ 57,0 4.298:340$ 41,6 135:689$ 1,4 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
 

Na área total das propriedades, apenas 7,3% era cultivada e 9,1% com 

cobertura em matas (Tabela 46). De todos os municípios, Lagarto apresentava o 

melhor índice de aproveitamento das terras com lavouras (28,5%) e com áreas em 

matas (25%). Observa-se, ainda, que no município de Anápolis o aproveitamento 

das terras era quase total, cujo percentual de matas, nas propriedades, era de 0,4%. 
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Tabela 46 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto- Utilização das terras- 1920 

MUNICÍPIOS 
Área das 

Propriedades 
(ha) 

% 
Área 

cultivada (ha) % 
Área em 
Matas 
(ha) 

% 

Anapolis 17.874 100,0 2.733 15,3 70 0,4 
Campos 37.931 100,0 222 0,6 4.233 11,1 
Lagarto 11.400 100,0 3.252 28,5 2.848 25,0 
Riachão 29.783 100,0 944 3,1 1.693 5,7 
Total 96.988 100,0 7.151 7,3 8.884 9,1 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
ha=hectares 
 

Em 1925, as pequenas propriedades com 54,6% ocupavam 7,5% da área 

total. A média propriedade com 18,1% ocupava 13,3% da área total. A grande 

propriedade com o percentual de 27,3% do número  concentrava 79,2% da área 

(Tabela 47 e Figura 19). Considerando o período de 1920 a 1925 , percebe-se uma 

diminuição no grau de concentração médio, tendo em vista que o índice de Gini 

passou de 0,71 para 0,62 (Apêndice 10).   

 

Tabela 47 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Distribuição das Propriedades 
Rurais por estrato de área– 1925 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 241 54,5 2997 7,5 

41-100 80 18,1 5347 13,3 
101-200 40 9,0 5899 14,7 
201-400 55 12,4 12919 32,3 

401-1000 19 4,5 5070 12,7 
1001-2000 6 1,5 7834 19,5 

TOTAL 441 100,0 40066 100,0 
Fonte de dados: APES: Relação de Propriedades - 1925 
ha=hectares 
 
 

Essa diminuição do índice de concentração pode ser explicada pelo 

aumento da área média das pequenas e médias propriedades e diminuição da área 

média das grandes propriedades (Tabela 48). 
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FIGURA 19 – Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Percentual do número e da área das 
propriedades (1925) 
Fonte de dados: APES: Relação de Propriedades – 1925 
 

 

Tabela 48 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto  - Área Média das propriedades 
1920/1925 

Grupos de Área (ha) 
1920 1925 

Área Média (ha) Área Média (ha) 
Menos de 41 8,0 12,4 

41-100 52,0 66,8 
101-200 147,7 147,5 
201-400 282,7 234,9 

401-1000 521,2 266,8 
1001-2000 1.222,8 1.305,6 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 e APES – Relação de Propriedades, 1925. 
ha=hectares 
 

Como nas demais regiões do Estado, no Agreste Sertão de Lagarto, os 

proprietários predominavam em todos os estratos de área, com 94,4% do total dos 

estabelecimentos. Apenas 5,3% das propriedades eram dirigidos por 

administradores, com destaque para o município de Campos onde, 32,5% das 

propriedades eram dirigidas por administradores. O arrendamento estava presente 

em apenas 0,3% das unidades de produção, sendo que Lagarto era o único 
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município da região onde existia o arrendamento, isto é, 0,5% do total das 

propriedades do município e 0,3% do total da região (Tabela 49). 

 
Tabela 49 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto -Condição do Produtor– 1920 

MUNICÍPIOS Total/P % Proprietários % Administradores % Arrendatários % 
Anápolis 631 100,0 629 99,7 2 0,3 - 0 
Campos 258 100;0 174 67,4 84 32,5 - 0 
Lagarto 1.188 100.0 1.151 96,8 31 2,6 6 0,5 
Riachão 230 100,0 224 97,3 6 2,7 - 0 
Total 2.307 100,0 2.178 94,4 123 5,3 6 0,3 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
P= Propriedades 
 
 

Do rebanho animal existente na região, o gado bovino predominava 

quantitativamente com 35,3% do total de cabeças. O município de Riachão era 

responsável por 32,8% do rebanho existente nos estabelecimentos, seguido de 

Campos, com 31,3%. Considerando o valor do rebanho, a espécie bovina era 

responsável por 59,5% do total. Os dados mostram que o município de Lagarto era o 

maior criador das espécies eqüina, ovina, caprina e suína (Tabela 50). 

 
Com relação à produção vegetal, o algodão era o produto de maior 

rendimento da região com 33,6% do valor total seguido do fumo, com 26%.  Lagarto 

se constituía no maior produtor de milho, mandioca e fumo. Na atividade cafeeira, 

destaque para Anápolis com 87,4% do total produzido, sendo também o maior 

produtor de algodão da região (Tabela 51). 

O grau de inovações técnicas do Agreste Sertão de Lagarto era muito baixo. 

Somente 0,9% das propriedades possuíam algum tipo de maquinário: descaroçador 

de algodão, maquinário dos engenhos e moedor de café. Das unidades de produção 

que utilizavam maquinário, quanto à força utilizada predominava a de natureza 

animal (47,6%) (Tabela 52).   
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Tabela 50 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Produção Animal– 1920 

MUNICÍPIOS 
BOVINO EQUINO ASININO OVINO CAPRINO SUINO 

P Total P Total P Total P Total P Total P Total 
Riachão 210 16.788 217 2.737 139 851 109 4.173 104 3358 182 4.183 
Lagarto 688 13.095 951 4.173 252 631 475 11.988 563 14833 877 10.745 
Campos 183 16.040 165 1.934 194 360 130 8.589 154 12347 92 1.426 
Anapolis 246 5.191 461 1.514 273 990 316 4.029 155 1834 501 2.910 
TOTAL 1.327 51.114 1.794 10.358 858 2.832 1.030 28.779 976 32.372 1.652 19.264 
VALOR 6.184:794$ 1.512:268$ 569:232$ 431:685$ 485:580$ 1.213:632$ 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
P= Propriedades 
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Tabela 51 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto- Produção Vegetal- 1920 

MUNICÍPIOS 
ARROZ MILHO FEIJÃO MANDIOCA ALGODÃO 

CANA DE 
AÇÚCAR 

FUMO CAFÉ 

P T P T P T P T P T P T P T P T 
Campos 47 18 179 290 161 142 60 624 17 9 - - 5 8 - - 
Lagarto 103 70 1.070 1220 1.006 702 1.131 12.130 206 208 5 255 892 940 200 30 
Anápolis 8 9,6 620 1132 607 806 619 3812 491 634 1 12 51 38 261 264 
Riachão 127 50 223 811 206 64 222 1852 164 156 8 3960 116 54 28 8 
TOTAL 285 147,6 2.092 3.453 1.980 1.714 2.032 18.418 878 1.007 14 4.227 1.064 1.040 489 302 
VALOR 1:470$ 418:400$ 599:900$ 1.086:662$ 2.014:000$ 224:031$ 1.560:000$ 392:600$ 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
P= propriedades T= Toneladas 

 
Tabela 52 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto – Inovações Técnicas– 1920 

MUNICIPIOS Maquinário Animal Hidráulica A Vapor Elétrica Outros Indeterminada 
Campos 1 1 - - - - - 
Lagarto 4 1 - - - - 3 
Anápolis 6 2 - 3 - 1 - 
Riachão 10 6  1 - 1 2 
Total/P 21 10 - 4 - 2 5 

Fonte de Dados: Censo  Agrícola de 1920 
P= Propriedades 
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4.2.5. Região São Franciscana   

 
Analisando a distribuição das propriedades por estrato de área, 64,5% 

correspondiam àquelas com menos de 41 hectares (1.319) e ocupavam 9,1% % da 

área total.  A média propriedade com 17,5% ocupava 10,3% da área total, e as 

grandes propriedades com 18,0%, concentravam 80,6% da área total (Tabela 53 e 

Figura 20). Conforme a tipologia estabelecida, nota-se uma forte concentração de 

terras, tendo em vista que, em 1920, o índice de Gini foi de 0,73 (Apêndice 11). 

 

Tabela 53 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Distribuição das Propriedades por estrato 
de área– 1920 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 1.319 64,5 19.847 9,1 

41-100 358 17,5 22.432 10,3 
101-200 146 7,1 21.152 9,9 
201-400 105 5,1 17.001 7,9 
401-1000 83 4,0 54.167 25,0 

1001-2000 26 1,3 34.819 16,2 
2000-5000 8 0,4 24.697 11,5 

+5000 3 0,1 22.022 10,1 
TOTAL 2.048 100,0 216.137 100,0 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
ha=hectares 
 
 

Na Região São Franciscana, as terras equivaliam a 74,5% do valor das 

propriedades. Basicamente, os investimentos em maquinário eram muito baixos, 

representavam apenas 1,6% do valor total e as benfeitorias correspondiam a 32% 

do valor das propriedades (Tabela 54). Quanto à utilização das terras, somente 5,9% 

da área estavam vinculadas às lavouras, índice inferior a área coberta por matas 

(23,9%), percentual superior as demais regiões do Estado. Vila Nova era o município 

que possuía a maior parte da área dos estabelecimentos com cobertura vegetal 

(85,0), representando 50,0% da área total das propriedades da região com matas 

(Tabela 55). 
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FIGURA 20 – Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Percentual do número e área das 
propriedades (1920) 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 54 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Valor das Propriedades– 1920 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
 
 

Tabela 55 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Utilização das Terras– 1920 

MUNICÍPIOS HECTARES 
Área das propriedades(ha) % Área cultivada(ha) % Área em Matas (ha) % 

Vila Nova 26.023 100,0 1.632 6,3 22.118 85,0 
Aquidabâ 55.781 100,0 3.875 7,0 2.566 4,6 
Gararú 22.806 100,0 1.818 8,0 5.612 24,6 
Pacatuba 31.284 100,0 900 2,9 3.129 10,0 
Porto da Folha 70.727 100,0 1.828 2,6 9.354 13,2 
Propriá 22.375 100,0 3.353 15,0 9.892 44,2 
TOTAL 228.996 100,0 13.406 5,9 52.671 23,0 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
ha=hectares 

 

MUNICÍPIOS Total Terras % Benfeitorias % Maquinário % 
Vila Nova 1.868:350$ 1.339:340$ 71,6 435:960$ 23,3 93:050$ 5,1 
Aquidabâ 6.217:750$ 4.108:094$ 66,0 2.058:616$ 33,1 51:030$ 0,9 
Gararú 1.231:600$ 896:950$ 72,8 334:340$ 27,1 300$ 0,1 
Pacatuba 1.670:675$ 1.416:425$ 84,7 197:950$ 11,8 56:300$ 3,3 
Porto da Folha 2.442:736$ 2.214:370$ 90,6 225:530$ 9,2 2:836$ 2,3 
Propriá 2.868:300$ 2.173:900$ 75,7 636:300$ 22,1 58:100$ 2,0 
TOTAL 16.299:411$ 12.148:979$ 74,5 3.888:696$ 23,9 261:736$ 1,6 
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De acordo com o cadastro fundiário de 1925, a distribuição da terra na 

região apresentava os seguintes resultados: as pequenas propriedades 

correspondiam a 67,3% e ocupavam 7,3% da área total. A média propriedade 

representava 13,2% do número e ocupava 8,4% da área (Tabela 56 e Figura 21). A 

grande propriedade com 19,5% do número concentrava 84,3% da área, 

apresentando, portanto, um índice de Gini de 0,78 com um aumento de 0,5 

comparando com o ano de 1920 (Apêndice 12).  

 

Tabela 56 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Distribuição das Propriedades Rurais por 
estrato de área– 1925 

Grupos de Área (ha) Número de Propriedades % Área (ha) % 
Menos de 41 665 67,3 7.177 7,3 

41-100 131 13,2 8.178 8,4 
101-200 90 9,1 12.454 12,8 
201-400 63 6,3 17.802 18,3 

401-1000 25 2,5 8.972 9,2 
1001-2000 8 0,8 11.156 11,6 
2001-5000 3 0,3 7.600 7,8 

+5000 3 0,3 23.965 24,6 
TOTAL 988 100,0 97.304 100,0 

Fonte de Dados: APES: Relação de Propriedades - 1925 
ha=hectares 
 

O aumento no índice de concentração é explicado pela redução da área 

média das pequenas e médias propriedades, alem do aumento da área média das 

grandes propriedades (Tabela 57). Pela documentação pesquisada notamos que no 

município de Porto da Folha, três propriedades que correspondiam a 0,3% do 

número de propriedades da região, concentravam 24,6% da área total. 

 
Tabela 57 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Área Média das propriedades 1920/1925 

Grupos de Área (ha) 
1920 1925 

Área Média (ha) Área Média (ha) 
Menos de 41 15,0 10,8 
41-100 62,6 62,4 
+100 468,6 426,8 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 e APES: Relação de Propriedades - 1925 
ha=hectares 
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FIGURA 21 – Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Percentual do número e da área das 
propriedades (1925) 
Fonte de Dados: APES: Relação de Propriedades - 1925 

 

Na região São Franciscana, percebe-se a predominância da categoria 

proprietários em todos os estratos de área com um percentual de 86,0%. Observa-

se que 10,6% das propriedades eram dirigidas por administradores e somente 

3,4% tinha como responsáveis arrendatários (Tabela 58). O arrendamento estava 

presente principalmente, nas áreas dedicadas à pecuária (Aquidabã) e no cultivo 

do arroz (Pacatuba). Gararu e Porto da Folha apresentaram o maior número de 

propriedades dirigidas por administradores, provavelmente se referiam aquelas 

dedicadas à pecuária. 

A criação de gado estava presente em 62,4% das propriedades, sendo 

responsável por 80,8% do valor do rebanho animal. Observa-se que Porto da Folha 

era o município que concentrava o maior rebanho bovino (27,9% do total geral) e, 

em segundo lugar, Gararú, com 22,7 % do total.  
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Tabela 58 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Condição do Produtor– 1920 

MUNICÍPIOS Total/P % Proprietários % Administradores % Arrendatários % 

Aquidabâ 1.066 100,0 981 92,0 49 4,6 36 3,4 
Gararú 322 100,0 245 76,0 74 23,0 3 1,0 
Pacatuba 117 100,0 85 72,7 8 6,8 24 20,5 
Porto da Folha 201 100,0 133 66,2 66 32,8 2 1,0 
Propriá 259 100,0 244 94,3 11 4,2 4 1,5 
Vila Nova 83 100,0 72 86,8 11 13,2 - 0 
TOTAL 2.048 100,0 1.760 86,0 219 10,6 69 3,4 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
P= Propriedades 
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Na soma geral, os dois municípios eram responsáveis por mais da 

metade (50,6%) do rebanho bovino da região. O Município de Aquidabã constituia-

se no maior criador das espécies: eqüina, asinina e suína.  Quanto à espécie ovina e 

caprina o maior criador era o município de Gararú (Tabela 59). 

Tratando-se da produção agrícola, pouca expressividade na região; 

apenas o algodão, cultivado principalmente em Aquidabã, possuía um valor 

significativo comparando com os demais produtos agrícolas da região, pois era 

responsável por 73,1% do valor da produção (Tabela 60). Portanto, os dados 

mostram que na região São Franciscana a produção animal era responsável por 

89,7% do valor total no setor agropecuário. 

O grau de inovações técnicas da região São Franciscana pode ser 

considerado muito baixo, uma vez que 98% das propriedades não dispunham 

maquinário. Do total do maquinário existente na região quanto à natureza da força 

utilizada, predominava a Vapor, relacionada aos engenhos de açúcar existentes na 

região (Tabela 61). Os demais maquinários constituiam-se em arados (força animal), 

descaroçadores de algodão e beneficiadoras de arroz, (movidos a força humana). O 

trabalho manual com técnicas e instrumentos de produção rudimentares era 

predominante.  

Tabela 61 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana – Inovações Técnicas – 1920 

MUNICIPIOS Maquinário FA FH FV FE O FI 
Vila Nova 8 - - 8 - - - 
Pacatuba 7 - - 2 - 5 - 
Porto da Folha 1 - - 1 - - - 
Aquidabã 11 - - 6 - 1 4 
Gararú 1 1 - - - - - 
Propriá 12 1 - 5 - - 6 
Total/Propriedades 40 2 - 22 - 6 10 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
FA= Força animal    FH= Força hidráulica   FV= Força a Vapor   FE = Força Elétrica   O= Outros   FI= 

Força Indeterminada 
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Tabela 59 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Produção Animal– 1920 

MUNICÍPIOS 
BOVINO EQUINO ASININO OVINO CAPRINO SUINO 

P Total P Total P Total P Total P Total P Total 
Vila Nova 54 4.961 46 743 15 128 12 462 9 188 14 151 
Pacatuba 100 4.996 93 667 17 49 17 562 10 260 27 403 
Porto da Folha 190 19.169 183 1.265 120 449 100 4.944 158 11.014 35 168 
Aquidabâ 449 12.609 779 3.594 210 678 183 4.609 262 6.049 408 2.114 
Gararú 282 15.636 288 1.602 97 486 192 7.484 238 11.273 217 1.518 
Propriá 203 11.406 210 1.712 112 562 39 708 44 799 74 433 
Total 1.278 68.777 1.599 9.583 571 2.352 543 18.769 721 29.583 775 4.787 
VALOR 83.220:017$ 13.991:119$ 4.727:752$ 281:535$ 443:745$ 301:581$ 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
P= Propriedades 
 
 
Tabela 60 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Produção Vegetal– 1920 

MUNICÍPIOS 
ARROZ MILHO FEIJÃO MANDIOCA ALGODÃO CANA DE 

AÇÚCAR 
FUMO CAFÉ 

P T P T P T P T P T P T P T P T 

Porto da Folha 18 626 135 918 107 1.015 18 87 113 154 - - 5 10 1 1 

Pacatuba 44 435 40 156 47 162 53 1.442 26 136 - - 1 1 -  

Propriá 96 1.684 191 1.190 162 191 101 1.172 191 651 17 4.470 7 2 - - 

Aquidabâ 9 4 868 2.028 821 619 652 5.566 957 2.515 16 7.640 25 3 1 0,2 
Gararú 70 813 217 485 217 398 148 685 285 774 - - 1 4 - - 
Vila Nova 73 1.333 22 53 20 71 23 477 9 67 4 960 - - - - 

TOTAL 310 4.897 1.473 4.830 1.374 2.456 995 9.429 1.581 4.297 37 13.070 39 20 2 1,2 

VALOR 48:970$ 966:000$ 859:600$ 556:311$ 8.594:000$ 692:710$ 30:000$ 1:560$ 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
P= Propriedades 
T=Tonelada
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CAPÍTULO V 

 

 

OS RENDIMENTOS E VALOR DA TERRA NA AGRICULTURA 
SERGIPANA NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

 

5.1. A REMUNERAÇÃO NA AGRICULTURA 
 

 

Uma das categorias de análise do capitalismo é o salário.Todavia, no 

caso de Sergipe até a década de 1920, este não se constituía em um indicador da 

predominância das relações capitalistas no campo, pois, considerando o conjunto 

total da população rural, verifica-se que a população assalariada correspondia 

apenas a 21,5% Do total. Outro indicador seria a presença do arrendamento, no 

entanto, este é inexpressivo no conjunto das unidades de produção.  

Observando os salários médios pagos na zona rural, a profissão mais 

valorizada era a de carpinteiro, cujo salário médio diário era de 5$081; em seguida, 

a profissão de vaqueiro com 2$775. De todas as profissões, a de cortador de cana 

era a menos valorizada, com uma diária de 2$055. Analisando por região, verifica-se 

que a Cotinguiba remunerava melhor os aradores (3$100), trabalhadores de enxada 

(2$308) e roçadores de mato (2$454). A Mata Sul remunerava melhor o cortador de 

cana (2$437) e os carpinteiros. Carreiros e vaqueiros eram melhores remunerados 

na Região São Franciscana (Tabela 62). Nota-se nesses dados que a atividade 

econômica desenvolvida predominantemente em cada região determinava o nível 

dos salários. A agricultura canavieira na região do Cotinguiba, por exemplo, exigia 

uma maior quantidade de aradores, trabalhadores de enxada, roçadores de mato, ao 

passo que, a Região São Franciscana, devido à predominância da pecuária, 

apresentava uma maior procura por carreiros e vaqueiros. 

Na região do Cotinguiba, o município que melhor remunerava o arador 

era Siriri (5$000), o carreiro era Aracaju (4$000), o cortador de cana era Rosário, 

Santo Amaro e Socorro (2$500), o trabalhador de enxada e o roçador de mato era 
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Laranjeiras (4$000), o vaqueiro era Maroim e Siriri (4$000) e o carpinteiro recebia 

8$000 diários, em Riachuelo.  

 

Tabela 62 : Estado de Sergipe - Salários Médios do Setor Agropecuário – 1920 

REGIÕES A CR C/C 
T/E 

R/M V C 
H M 

Mata Sul 3$000 2$466 2$437 2$000 1$166 2$411 3$083 5$277 
Agreste Sertão de 
Lagarto 

2$000 2$000 1$750 2$125 1$125 2$000 2$375 4$750 

Cotinguiba 3$100 2$580 2$214 2$308 1$330 2$454 2$666 5$181 
Agreste Sertão de 
Itabaiana 

1$500 2$500 2$000 2$166 1$233 2$000 2$500 5$000 

São Franciscana - 2$666 1$875 1$883 1$650 2$420 3$250 5$200 
Salário Médio Diário  2$400 2$442 2$055 1$467 1$300 2$257 2$775 5$081 

Fonte de Dados: Ministério da Agricultura Indústria e Comércio. Diretoria Geral de Estatística. 
Recenseamento do Brasil de 1920. Salários . Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1928. 
A= Arador  CR=Carreiro C/C=Cortador de Cana  T/E=Trabalhador de Enxada    V= Vaqueiro 
H=Homem        M=Mulheres      RM= Roçador de Mato     C= Carpinteiro 

 

Na região São Franciscana, não foi identificada a profissão de arador. Vila 

Nova era o município que melhor remunerava o carreiro (4$000), o cortador de cana 

(3$000), o trabalhador de enxada (3$300) e o vaqueiro (5$000). O carpinteiro era 

mais bem remunerado em Porto da Folha e Propriá (6$000). O município de 

Pacatuba era o que pagava os menores salários nas diversas profissões, em média 

1$500, nivelando praticamente todas as profissões nesse rendimento médio. 

No Agreste Sertão de Itabaiana, apenas no município de Campo do Brito 

foi identificada a profissão de arador com salário inferior as demais regiões (1$500). 

A média do salário de roçador de mato, na região, era de 2$000. Em Itabaiana, o 

carreiro (3$000) e o carpinteiro (6$000) eram melhores remunerados. O município 

que melhor pagava o vaqueiro era São Paulo e os roçadores de mato possuíam 

salários equilibrados em praticamente todos os municípios (2$000). 

Já a região do Agreste Sertão de Lagarto era a que menos remunerava 

as diversas profissões com a média de 2$000 a exceção apenas da profissão de 

carpinteiro (5$000). Na região da Mata Sul, o município de Itabaianinha era o que 

melhor pagava os rendimentos do trabalho – inclusive superando a média estadual – 

o carreiro (7$000), o vaqueiro (5$000) e o carpinteiro (8$000). As demais localidades 

seguiam a média geral do conjunto do Estado. 

A partir dos dados apresentados, verificou-se uma diferenciação 

profissional em termos de remuneração Isto, na verdade, significa que algumas 
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profissões possuíam maiores rendimentos do trabalho em função de sua 

especialização e “complexidade” em seu processo de execução. 

Observe, abaixo, uma entrevista gravada, com o Sr. J. S.42. 

  

Entrevistador : Seu José, o que é o carreiro, ou seja, o que ele faz? 
J. S.:  O carreiro é aquele que guia a carroça de bois. 
Entrevistador:  Certo, mas o que existe de especial na profissão de 
carreiro? 
J. S.:  (suspiro), muita coisa, o carreiro ele é um homem que controla 
seus animais, os animais obedece a ele pelo nome. 
Entrevistador:  Pelo nome como assim? 
J. S.:  É o seguinte, o carreiro tem que conhecer os seus animais e 
então dá um nome a eles, é sabiá, lingeirinho e quando ele chama 
pelo nome ele obedece. 
Entrevistador:  Além do carreiro tem também o arador, o que ele 
faz? 
J. S.:  Bem, o arador trabalha com o arado, aquele que é puxado 
tanto por boi como cavalo ou burro. O arado é puxado pelo animal e 
o arador fica atrás equilibrando para fazer os regos na terra e depois 
plantar. 
Entrevistador:  Seu José, tem também o trabalhador de enxada, o 
que ele faz? 
J. S.:  Trabalha com a enxada. 
Entrevistador:  Eu sei seu José, mas onde trabalha e o que faz? 
J. S.:  Ah, agora sim, ele limpa o mato que cresce após um mês mais 
ou menos depois da semeadura, pode ser em canavial, roça de 
mandioca, milho, feijão e tanto mais. 
Entrevistador:  E o roçador de mato? 
J. S.:  Roça o mato né, trabalha com foice, estrovenga, facão. É 
assim eu quero fazer uma roça, aí digo, olhe, tem esse pedaço de 
terra aí quero todo o mato cortado. Ele corta e depois eu encoivaro43 
e planto. 
Entrevistador:  E o carpinteiro o que faz? 
J. S.:  Bem, aqui no mato, a gente chama também de carapina, ele faz casa, 
quem apronta a madeira e suspende, faz também curral, tudo que exige 
trabalhar com madeira. 
Entrevistador:  Tem diferença de salário entre todas essas profissões que 
falamos? 
J. S.:  Ah se tem, e muito. 
Entrevistador:  Sim e muito como, por exemplo, por que um trabalhador de 
enxada ganha menos que um carpinteiro? 
J. S.:  É a sabedoria, vou fazer uma pergunta ao senhor. Pelo que falamos 
precisa saber muita coisa para cortar mato, limpar roça, cortar cana? Não, 
corcorda. Mas para fazer uma casa, um curral precisa ser sabido, saber 
usar ferramentas difíces, precisa saber calcular, no ponto. Já pensou o 
senhor e fazer uma casa, um curral e sair tudo torto, cai logo. 

 

                                                 
42 Entrevista em 12/08/2009 com o Sr. J. S., 83 anos, morador no Povoado Pirunga, Município de 

Capela/Sergipe. 
43 Encoivarar consiste na queima do mato depois do terreno roçado. 
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Quanto ao tipo de exploração, o trabalho familiar predominava nas 

unidades de menos de 41 hectares (86,2%) (Tabela 63). A presença do trabalho 

“assalariado”, seja por diária e/ou empreitada, foi constatado, principalmente, nas 

propriedades situadas na faixa de 20-41ha44. Nesses estabelecimentos observou-se, 

inclusive, o cultivo do algodão como uma das atividades mais importantes, como 

também a cana-de-açúcar em menor escala. As unidades agrícolas, cuja exploração 

era realizada pelos membros da família, eram exploradas, no desenvolvimento dos 

cultivos típicos da agricultura familiar como: milho, feijão e a mandioca. 

Praticamente, todos voltados para o auto-consumo dessas famílias. 

A contratação de trabalhadores ocorre em todos os estratos de áreas. 

Com maior atenção observa-se a contratação de terceiros entre os agricultores com 

unidades menores que 41 ha, o que evidencia uma regularidade nas relações de 

trabalho remunerado entre essas unidades de produção familiar. Assim, a 

contratação era um processo inexorável na medida em que em períodos de plantio e 

de colheita, ou até mesmos naqueles períodos de entressafra, a força de trabalho 

familiar era insuficiente. Na mesma esteira, observou-se nas unidades de produção 

maiores que praticamente todo o trabalho era executado por trabalhadores 

contratados. Daí, a diversidade das profissões e da regularidade em suas 

contratações em períodos específicos do calendário agrícola.  

Tabela 63 : Estado de Sergipe – Propriedades que utilizam trabalhadores familiares e/ou  
contratados– 1920/1925 

Grupos de Área (ha) Total/P % T/E/F % P/C/T % 

Menos de 41 5.236 64,0 4.518 86,2 718 13,8 

41-100 1.393 17,0 83 5,9 1.310 94,1 

101 e mais 1.543 19,0 149 9,6 1.394 90,4 

Total 8.172 100,0 4.750 58,1 3.422 41,9 

Fonte de Dados: Censo agrícola de 1920, APES – Relação de Propriedades 1925, DINIZ, José 
Alexandre Felizola (Org.). Agricultura e Pequena Produção em Sergipe. Aracaju:NPGEO/UFS.1996. 
Total/P= Total de propriedades     T/E/F=Trabalhadores exclusivamente familiares 
P/C/T= Propriedades que contratam trabalhadores 
 

As médias propriedades (41-100ha,), concomitante com as grandes 

unidades de produção (+101ha), de acordo com as fontes documentais, voltavam-

se, principalmente, à produção açucareira e à criação de gado, atividades onde o 

assalariamento estava mais presente, tanto o ganho realizado na forma de trabalho 

                                                 
44 APES – Relação de Propriedades ,1925 
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por diária, como a empreitada ou, ainda, por tarefa, sendo o trabalho exclusivamente 

familiar inexpressivo. Assim, é pertinente também observar que a força de trabalho 

externa utilizada nas pequenas unidades de produção (13,8%) tratava-se de mão de 

obra complementar, ou seja, eram contratados principalmente durante a fase da 

colheita, destacando-se a cultura do algodão. Por outro lado, apesar de 94,1% das 

médias propriedades contratarem trabalhadores, era nas grandes unidades de 

produção onde os trabalhadores externos à propriedade, quantitativamente por 

unidade de produção, estavam mais presentes (Tabela 64). 

Tabela 64:  Estado de Sergipe – Propriedades que utilizam força de trabalho externa – 1920/1925 

Grupos de Área (ha) P1 P2 P3 P4 P5 P5-10 P+10 

Menos de 41 322 148 203 45 - - - 

41-100 489 218 403 120 56 24 - 

101 e mais 502 387 83 37 29 194 162 

Total 1.313 753 689 202 85 218 162 

Fonte de Dados: Censo agrícola de 1920, APES – Relação de Propriedades, 1925 
P1= Propriedades com um trabalhador    P2= Propriedades com 2 trabalhadores 
P3= Propriedades com 3 trabalhadores    P4= Propriedades com 4 trabalhadores 
P5= Propriedades com 5 trabalhadores    P5-10= Propriedades com 5-10 trabalhadores 
P+10= Propriedades com +10 trabalhadores 

Além da empreitada, outra forma de remuneração do trabalho era 

estabelecida por tarefa, que, de certa forma, não apresentava muita diferenciação, já 

que o acerto por tarefa45 constitui-se também em uma empreitada, ou seja, o 

pagamento era feito após o trabalho realizado independente do número de dias para 

realizá-lo. Essa relação de trabalho foi percebida a partir da documentação primária 

pesquisada, principalmente, no que diz respeito à região do Cotinguiba. O que se 

observa também nas informações a seguir, obtidas com informante Sr. J. S., em 

entrevista gravada46: 

Entrevistador : Seu José qual a diferença entre o trabalho por 
empreitada e por tarefa? 
J. S.: Oi, não tem diferença em si, pois quando você realiza um 
trabalho por tarefa é um acerto assim, o dono diz quanto você quer 
para limpar essa mandioca toda? Aí eu digo quantas tarefas? Ele diz 
uma, duas três. Aí eu digo é tanto. Ele diz pago tanto e a gente 
acerta. 

                                                 
45 1 tarefa de terras corresponde a 50m de largura por 50m de comprimento 
46 Entrevista em 12/08/2009 com o Sr. J. S., 83 anos, morador no Povoado Pirunga Município de 

Capela /Sergipe. 
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Entrevistador : No seu entendimento seu José, o que é melhor para 
o trabalhador, trabalhar na diária ou na empreitada? 
J. S.: Ah, na empreitada? 
Entrevistador: Por quê? 
J. S.:  Por empreitada você fica mais livre, não tem o dono no pé. 
Você não tem hora pra chegar nem prá sair. 
Entrevistador:  Seu José, quantos dias um trabalhador leva para 
limpar uma tarefa de mandioca? 
J. S.:  Isso aí depende do trabalhador, um cara bom de enxada, 
trabalhando o dia todo, pode levar uns cinco a seis dias. 
Entrevistador:  E se for na diária? 
J. S.:  (risos) aí leva mais tempo, pois não tem interesse em terminar 
logo, pois quanto mais dias trabalha mais ganha. 

 

Nota-se, através da fala do informante, que o trabalhador considera o 

serviço por empreitada mais viável, pois lhe oferece uma maior liberdade por não 

haver uma total vigilância por parte do “patrão”. Entretanto, o serviço por diária 

possibilita um ganho maior quanto à questão do tempo de trabalho socialmente 

necessário para o cumprimento da tarefa. Para o proprietário da terra, o trabalho por 

empreitada constitui-se em um ganho, pois, apesar de ser uma modalidade que 

permite ao trabalhador maior liberdade, o serviço é realizado mais rapidamente, o 

que não ocorre no trabalho por diária. Dessa forma, um trabalho que, se fosse 

realizado mediante diária, levaria oito dias para ser finalizado, por empreitada este 

mesmo trabalho poderia ser executado num prazo de cinco dias, possibilitando, 

assim, um ganho de três dias para o proprietário da terra. Assim, o trabalho por 

tarefa ou empreitada, significa uma não sujeição do trabalhador ao proprietário da 

terra, pois pode ser visto como uma eventualidade ou temporalidade, ao contrário do 

trabalho por diária. 

 Apesar de 41,9% das propriedades sergipanas utilizarem trabalhadores 

externos, não significa que a categoria salário, predominasse quantitativamente, ou 

seja, esta não se constituía na base das relações de produção do campo sergipano. 

Ao lado da categoria salário, outras formas de relações coexistiam, a exemplo da 

empreitada e por tarefa (tabela 65).  

 

 

 

Tabela 65 : Estado de Sergipe  - Relações de Trabalho– 1920/1925 
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Grupos de 

Área (ha) 
T/P % F % S % E/T % P/A % 

Menos de 41 5.236 64,0 4.518 86,2 387 7,3 329 6,2 2 0,3 

41-100 1.393 17,0 83 5,9 875 62,8 433 31,0 2 0,3 

101 e mais 1.543 19,0 149 9,6 1.032 66,9 359 23,2 3 0,2 

Total 8.172 100,0 4.750 58,1 2.294 28,0 1.121 13,7 7 0,2 

Fonte de Dados: Censo agrícola de 1920, APES – Relação de Propriedades, DINIZ, José Alexandre 
Felizola (Org.). Agricultura e Pequena Produção em Sergipe. Aracaju:NPGEO/UFS.1996. 
T/P=Total de Propriedades     F= Familiar    S=Salário    E/T=Empreitada/Tarefa   P/A= Parceria e/ou 
Arrendamento 

 

O trabalho por tarefa, assim como por empreitada, constitui-se numa 

relação de produção transitória para o assalariamento pleno, sendo, na verdade, 

uma modalidade específica, ou seja, o trabalho por tarefa e/ou empreitada não é 

determinado pelo tempo de trabalho, mas, pela habilidade física do trabalhador. 

Segundo Gonzales e Bastos (1979, p. 31): 

 

O salário por tarefa é um modo transfigurado de salário controlado 
pelo tempo que existe, onde o trabalhador vende a sua força de 
trabalho [...] o trabalho por tarefa não se determina como no salário 
por tempo (tendo em vista as horas trabalhadas), mas pela 
capacidade de rendimento do trabalhador. No salário por tempo, o 
trabalho é medido pela quantidade por sua duração direta, enquanto 
no salário por tarefa, o trabalho é medido pela quantidade de 
produtos que materializa, durante um determinado tempo. 

 

Convém ressaltar, nesta tese, um importante estudo sobre o 

reordenamento do trabalho, o qual coloca que, até o início da década de 1920, 

quanto à remuneração por trabalho nas lavouras sergipanas, “continuavam 

predominante as diárias convivendo com as empreitadas”. Afirma ainda que, esses 

tipos de remunerações não equivaliam “ao assalariamento puro” (Passos Subrinho, 

2000, p. 238). 

 

5.2. OS RENDIMENTOS DA TERRA E CONSUMO 
 

 

Vista a questão da remuneração nas suas várias modalidades (diária, 

empreitada, por tarefa) passar-se-á aos rendimentos anuais das unidades de 

produção no campo sergipano. Para tanto, foi calculado o valor médio do salário 
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anual de um trabalhador, inicialmente para as propriedades situadas no estrato de 

área até 41 hectares, considerando que, nessas unidades, a atividade mais comum 

era a de trabalhador de enxada e roçador de mato, cuja diária era, em média, 1$862 

para o trabalhador do sexo masculino e 1$300 para o sexo feminino. 

Considerando o número de dias úteis trabalhados no ano, ou seja, de 

26047 dias, constatamos 484$120 em média por trabalhador. Assim, as propriedades 

na faixa de – 41ha que contratavam trabalhadores anualmente, o custeio com mão 

de obra alcançava o valor de 681:156$840, ou seja,  

P1+P2+P3+P4=155:886$640+143:299$520+294:829$080+87:141$600= 

681:156$840 

Quanto aos rendimentos da produção agrícola, considerar-se-á 

principalmente aqueles provenientes dos produtos mais importantes nas pequenas 

propriedades, ou seja, a mandioca e o feijão (Tabela 66). Estes produtos 

possibilitavam em todos os estratos de área, um rendimento anual total de 

884:757$650, sendo 816:848$550 os rendimentos das propriedades de menos de 

41ha. Para as médias e grandes propriedades, serão considerados os rendimentos 

provenientes do algodão, da cana de açúcar e da pecuária. 

Tabela 66 : Estado de Sergipe - Valor da Produção de Feijão e farinha de mandioca 1920 

PRODUTOS Nº. de P A/C(ha) A/M (ha) Área  (-41ha) V/P 
Mandioca 5.612 5.187 0,92 4.817 694:485$000 
Feijão 5.768 9.793 1,7 8.901 242:866$400 
TOTAL - - - - 937:351$400 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920. 
P= Propriedades  A/C= Área cultivada  A/M= Área Média  V/P= Valor da Produção 

Para uma melhor compreensão e por conta das diferenciações existentes 

as pequenas propriedades (camponesas) foram divididas em três grupos48: -5ha, 5-

                                                 
47 Cálculo elaborado através do modelo criado por: GUANZIROLI, Carlos E. (et alli). Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária no Século XXI. Rio de Janeiro:Garamond, 2001. 
48 Lênin, ao analisar diferenciação interna do campesinato russso, estabelece uma divisão em três 

grupos: ricos, médios e pobres. Mostra que os camponeses pobres em sua totalidade estão 
completamente arruinados ou pobres e constituem o proletariado rural. O camponês médio apesar 
de viver um padrão de vida mediano também termina se proletarizando e os camponeses ricos 
exploram tanto os pobres como os médios (LÊNIN, V, I. Aos Pobres do Campo . São Paulo: 
Acadêmica, 1988). No caso desse estudo, consideramos para essa divisão a diferenciação 
existente no interior desses grupos, tomando como base principalmente a produção de farinha de 
mandioca e de feijão. Para efeito de análise, dividimos o valor total da produção pelo número total 
de estabelecimentos produtores e multiplicamos o resultado pelo número de estabelecimentos do 
estrato de área de menos de 41ha. Da mesma forma, para o calçulo do percentual da área 
consideramos -5ha (12,5%), 5-20ha (37,5%, 20-41ha (50%). O cálculo do número de 
estabelecimentos por estrato de área na classe de -41ha foi também calculado de acordo com a 
documentação referente a APES-Registros de propriedades 1925, onde encontramos os seguintes 
resultados: -5ha (45%), 5-20ha (33%) e 20-41ha(22%).  
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20ha, 20-41ha, ao contrário das médias e das grandes propriedades, cuja 

documentação pesquisada mostrou uma uniformidade em todos os estratos49·.  

Considerando o produto líquido final, o cultivo de 1ha de mandioca 

permite a obtenção de 1.237,5Kg de farinha50 e de feijão51 124 Kg. 

De acordo com a área total cultivada com mandioca, nas pequenas 

propriedades, foram cultivados 602,1ha no estrato de área de -5ha, o que 

corresponde a 74:509$875 e, por estabelecimento, 31$625. Para as propriedades 

situadas na faixa de 5-20ha, constatamos 1.806,3ha de área cultivados o que 

possibilitava um rendimento anual de 223:529$625, sendo que cada propriedade 

alcançou uma receita anual de 129$432. O estrato de área de 20-41ha que ocupava 

2.408,5ha possuía um rendimento anual de 298:051$875, o correspondente a 

258$950 por unidade de produção.  

Para o exemplo do feijão, considerar-se-á a área cultivada de (8.901ha). 

Utilizando a mesma metodologia aplicada acima, aqueles que se enquadram na 

faixa de -41ha tinham um rendimento anual de 220:744$800, que divididos 

possibilitava um rendimento de 42$159 por propriedade. No estrato de área de -5ha 

foram cultivados 1.112,6ha, o que corresponde a 27:592$480 sendo, por 

propriedade 11$711. Aquelas na faixa de 5-20ha cultivavam 3.337,8ha com 

rendimentos total de 82:777$440 e por propriedade 47$931. As unidades de 

produção, no extrato de área de 20-41ha, em uma área de 4.450,6ha, alcançavam 

um montante de 110:374$880 e, por propriedade 95$728 (Tabela 67). 

Tabela 67 : Estado de Sergipe - Rendimentos do feijão nas Pequenas propriedades– 1920/1925 

Estrato de área (ha) Anual Por propriedades 
Menos de 5 27:592$480 11$711 
5-20 82:777$440 49$931 
20-41 110:374$880 95$728 

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 e APES – Relação de Propriedades, 1925. 
ha=hectare 

De acordo com a área média das propriedades52 de -5ha, constata-se 

uma produção anual de 309,3Kg de farinha  e 58,2 quilos de feijão. Aqueles na faixa 

                                                 
49 APES-Relação de Propriedades,1925 
50 Cálculo elaborado por SANTOS (1994) de acordo com a fala de um depoente em pesquisa de 

campo realizada em 1994.  
51 No caso da produção de feijão, 1 hectare produz em média 146 Kg de feijão em cultivo simples. 

Considerando o consorciamento predominante principalmente nas pequenas propriedades, essa 
produção cai para 124 kg por hectare (EMDAGRO/COABAS. Produção Agrícola Municipal. 
1990/1992) 
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de 5-20ha produziam 1.237,5 de farinha e 235,6 de feijão e os de 20-40ha 

produziam 2.475 kg de farinha e 471,2 kg de feijão. 

Conforme os dados do Serviço de Inspeção agrícola no início do século 

XX (SILVA, 1981, p. 102), o valor dos produtos básicos para subsistência semanal 

atingia os valores representados no quadro 9. 

Quadro 9 : Estado de Sergipe - Valor dos produtos de subsistência – 1920 

PRODUTO VALOR 

1 quilo de carne verde $500 

1 quilo de carne de carneiro $600 

1 quilo de carne de porco $500 a $600 

1 quilo de toucinho $500 a $600 

1 galinha $800 a 1$000 

1 dúzia de ovos $500 

1 quilo de queijo 1$000 

1 litro de farinha $100 

1 quilo de açúcar $500 

1 rapadura $40 

1 litro de aguardente $400 

1 quilo de feijão $200 

Fonte: SILVA,Francisco Carlos Teixeira da. Op,cit, p. 102 
 

Observa-se que uma família de cinco pessoas com dieta básica baseada 

na farinha de mandioca e feijão, no mínimo duas vezes ao dia, como era 

característico da população rural, consumia 10 quilos de farinha semanal e 3 quilos 

de feijão. Assim o consumo anual, considerando 52 semanas, chega a 520 quilos de 

farinha e 156 quilos de feijão. Percebe-se, portanto, no grupo de -5 ha um déficit de 

210,7 Kg de farinha que, no comércio, rendia 21$070. No caso do feijão, percebe-se 

um déficit de 97,8 Kg , que  corresponde a 19$560  (considerando  o preço do quilo 

de feijão na época que era em média $200). Os demais gêneros necessários para a 

reprodução familiar que somados considerando o complemento com 2 quilos de 

carne verde (1$000), 2 kg de açúcar (1$000), 1 quilo de carne de carneiro ou porco 

                                                                                                                                                         
52 No cálculo da área média foram encontrados os seguintes resultados: farinha de mandioca  

(-5ha(0,25ha), 5-20ha (1ha), 20-41ha(2ha), feijão (-5ha (0,47), 5-20ha (1,9ha), 20-41ha (3,8ha). 
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($600) resultam em 2$600 réis (semanalmente), que multiplicados por 52 semanas 

dá 135$200, mais o saldo negativo da mandioca e do feijão, somam 175$830. 

Nesse sentido, percebe-se que, para esse grupo, a produção nas 

propriedades é inferior às necessidades de consumo, sendo que 

PE = Produção da propriedades 

CN= Consumo necessário 

Portanto, PE – CN.  

A reprodução desse grupo só era possível graças ao trabalho 

“assalariado” nas unidades de produção na faixa de 20-40 ha, como também nas 

médias e grandes propriedades, pois num trabalho de cinco dias da semana53, 

considerando a média do salário diário no campo que era de 1$862, o trabalhador 

recebia um rendimento de 9$310 semanal sendo o rendimento anual de 

484$120,que subtraído do saldo negativo de 175$830, sobram 308$290, 

satisfazendo assim o consumo necessário na auto-reprodução familiar. 

O segundo grupo de pequenos proprietários que integram a faixa de 5-20 

ha produzia 1237,5 Kg de farinha e 236,6 de feijão. De acordo com a média de 

consumo estabelecido anteriormente, ocorre um excedente de 717,5 Kg de farinha, 

que, monetarizado, atingia o valor de 71$750 e no caso do feijão constata-se um 

saldo positivo de 80,6 Kg, ou seja, 16$120. Assim, os dois produtos possibilitavam 

um rendimento de 87$870 anual. No entanto, esse grupo ainda necessitaria de 

47$330 (135$200-87$870). Ao contrário do grupo anterior, o segundo grupo, 

trabalhando no alugado, conseguiria um rendimento anual de 436$790, ou seja, 

484$120-47$330. 

O terceiro grupo, representado no intervalo de 20-41 ha, com uma área 

média de 2 ha produzindo 2.475 kg de farinha de mandioca e 248 kg de feijão, 

poderia suportar as despesas anuais, pois, com a farinha de mandioca, teria um 

excedente de 1.955 Kg, que comercializados geraria um valor de 195$500. O feijão, 

com excedente de 315,2 Kg, daria um montante de 63,$040, possibilitando assim 

um rendimento anual de 258$540. Esse grupo, além de contratar trabalhadores, 

tinha, na pecuária, rendimentos complementares à sua reprodução, pois a 

                                                 
53 Para esse cálculo, estamos considerando apenas o trabalho externo de um membro da família em 
idade adulta. 
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documentação pesquisada possibilitou perceber que 20% em média do gado 

existente nas propriedades estão nesse estrato de área54. 

Nas médias propriedades, o trabalho assalariado, quer seja por diária ou 

por empreitada, estava presente em 94,1% dos estabelecimentos cujo custeio anual 

em mão de obra contratada era de 1.816:881$976, com a média por propriedades 

de 13:890$053. Nesse caso, considerar-se-á o salário médio pago superior àquele 

do estrato de área de -41 ha, pois além das categorias de roçador de mato e 

trabalhador de enxada, enquadram-se: vaqueiros, cortador de cana e carreiro. É 

importante observar que nestas unidades o cultivo da cana-de-açúcar e a pecuária 

também estavam presentes, possibilitando, assim, salário médio diário de 2$302 e 

anualmente 598$052, tendo como resultado: 

P1+P2+p3+P4+P5+P6=292:447$428+260:750$672+723:044$868+287:064$960+16

7:454$560+86:119$488=1.816:881$976. 

Os rendimentos nesse estrato de área eram provenientes, principalmente, 

dos cultivos de produtos industriais, como o algodão e a cana-de-açúcar (para 

fornecimento a usinas) e da criação de gado (reprodução). Nas médias 

propriedades, o algodão era produzido em 50,2% das unidades, ou seja, em 697 

propriedades, o que possibilitava um rendimento médio anual de 5.059:238$895 e 

um rendimento por propriedades de 7:258$592. Mas, convém ressaltar que a média 

de salários pagos nas unidades de cultivo de cana-de-açúcar e criação de gado 

ultrapassavam os ganhos da produção algodoeira. Portanto, reprodução desse 

grupo se dava basicamente com os ganhos da pecuária e da cana de açúcar. 

Por sua vez, as unidades de produção acima de 101ha (90,4%),  

utilizavam trabalho “assalariado” seja por diária ou por empreitada, cujos gastos 

anuais eram os seguintes: 

P1(300:222$114)+P2(462:892$248)+P3(148:914$948)+P4(885:116$096)+P5(67:1 

5$040)+P6(696:135$528)P10(+968:844$240)=4.329:300$214, sendo por 

propriedades,  2:805$768. 

Os rendimentos do algodão (5.806:873$000) mais os rendimentos da 

cana-de-açúcar (24.583:698$000), cujas propriedades eram responsáveis, em 

média, por 90% da produção, possibilitavam um total de 30.390:571$000. Dividindo-

                                                 
54 APES – Relação de Propriedades, 1925. 
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se tal valor pelas propriedades nessa faixa, teremos um rendimento anual por 

propriedades de 19:695$768. Portanto, estas possuíam, anualmente, uma receita de 

16:890$000 somente com os ganhos dos dois produtos, excluindo aqueles 

provenientes da pecuária. Esse capital, além da reprodução das unidades em 

termos de subsistência, possibilitaria a aplicação em benfeitorias e maquinários. 

 

5.3. DIFERENCIAÇÃO REGIONAL 
 

5.3.1. Região da Mata Sul 
 

A Mata Sul caracterizava-se no setor agrícola pela predominância dos 

cultivos industriais como a cana-de-açúcar (83,7%) e o algodão (9,3%). No setor 

algodoeiro, destacavam-se os municípios de Itaporanga e Boquim no que se refere 

ao número de propriedades e a área cultivada. Santa Luzia era o município que 

possuía a maior área cultivada com cana-de-açúcar. No que se refere aos principais 

cultivos de subsistência como feijão e mandioca, Estância e Boquim possuíam a 

maior área cultivada com feijão. Quanto à mandioca, os municípios de Arauá e 

Itabaianinha apresentavam a maior área de cultivo do produto. Na pecuária, os 

maiores rebanhos (bovinos)55 estavam nos municípios de Vila Cristina e 

Itabaianinha. Tratando-se do valor da produção, nota-se que nesta Região o setor 

agrícola era dominante (65%) em função do desenvolvimento dos cultivos industriais 

(Tabela 68 e Figura 22). 

Nessa Região, a área média cultivada com feijão era de 0,87 ha por 

propriedades. E, considerando as propriedades na faixa de -41 ha, estas cultivavam 

um total de 340,1 ha, com rendimento bruto de 8:434$480, sendo, por propriedades 

21$571. Quanto à mandioca cultivada em área média de 1,5ha, é possível observar 

um rendimento de 72:393$750 e um rendimento por propriedades de 185$625. 

                                                 
55 Para o cálculo dos rendimentos da terra no que se refere ao valor da produção animal, 
consideramos principalmente a criação de bovinos, pois as demais atividades criatórias 
principalmente os animais de pequeno porte (miunças) apresentavam relativamente, uma 
uniformidade em todos os estratos de área. 
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Tabela 68 : Estado de Sergipe: Região da Mata Sul - Valor da Produção Vegetal e Bovinos /Propriedades e área– 1920 

MUNICÍPIOS 
Feijão % Mandioca % Algodão % Cana de Açúcar % Bovinos 

P Área(ha) P Área(ha) P Área(ha) P Área(ha) P Total 
Vila Cristina 74 77 - 71 88 - - - - 35 573 - 100 9.617 
São Cristóvão - - - 49 158 - 1 1 - 7 230 - 59 3.772 
Santa Luzia 6 3 - 6 6 - - - - 24 947 - 27 3.412 
Itaporanga 39 57 - 47 71 - 17 326 - 16 555 - 53 3.987 
Itabaianinha 110 35 - 136 109 - - - - 30 245 - 136 7.287 
Estância 33 88 - 50 78 - 1 8 - 12 209 - 114 4.947 
Espírito Santo 5 9 - 8 8 - - - - 16 279 - 38 2.306 
Arauá 82 37 - 98 267 - - - - 23 309 - 75 6.092 
Boquim 103 88 - 133 131 - 22 314 - 6 75 - 99 6.757 
TOTAL 452 394 - 598 916 - 41 649 - 169 3.422 - 701 48.177 
VALOR 116:375$ 1,0 644:340$ 6,0 1.004:000$ 9,3 9.113:721$ 83,7 5.829:417$ 

 Fonte de dados: Censo agrícola de 1920/ APES – Relação de Propriedades, 1925 
 P= Propriedades   ha=Hectares 
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FIGURA 22 – Estado de Sergipe: Região da Mata Sul -  Percentual do valor da Produção Vegetal – 
1920 
Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
 

Conforme a tipologia vista anteriormente para o conjunto geral do Estado, 

notou-se que no estrato de área de -5ha correspondente a 176 propriedades, com 

área total cultivada de 73,3ha e área média de 0,41ha, atingiam uma produção anual 

de 507,3 Kg de farinha de mandioca por propriedades. Subtraindo-se o consumo 

anual (520 Kg), resultava em -12,7 Kg (1$270). No caso do feijão (área média 

cultivada de 0,24ha), com uma produção anual de 29,7 Kg que, subtraindo-se o 

consumo necessário (156 Kg), constata-se também um déficit de 126,3 Kg (-

25$260).  Tendo em vista que o complemento alimentar anual era de 135$200, havia 

em termos monetários um déficit de 159$190. Percebe-se, na região, uma 

população marginal ao sistema de plantation, uma vez que só conseguiam se 

reproduzir com a venda da força de trabalho (diária ou empreitada). 
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A segunda classe (5-20ha) era integrada por 129 propriedades e uma 

área média de 1,7ha, com uma produção anual de farinha de mandioca igual a 

2.103,7 Kg, que subtraídos do consumo anual necessário, resultariam em 1.583,7 

Kg (158$370).  

A produção anual de feijão (0,98ha por propriedades), atinge 121,5 Kg, 

com um saldo negativo de (6$900). Ao contrário do grupo anterior, este com o saldo 

positivo da farinha de mandioca, menos o déficit do feijão, conseguiam atingir o 

equilíbrio produção/consumo familiar.  

O Grupo III (86 propriedades), que explorava uma área média de 3,4 ha, 

produzia 4.207,5 Kg de farinha de mandioca, tornando possível um excedente de 

3.687,5 Kg (368$750). Sendo a produção de feijão 235,6 Kg, sobram 79,6 Kg 

(15$920), garantindo, assim, o consumo anual com uma sobra de 249$470. Esse 

grupo ainda tinha, na pecuária, um complemento para suas despesas anuais, sem a 

necessidade do trabalho alugado; inclusive, contratava trabalhadores dos grupos I e 

II. 

As médias propriedades cultivavam principalmente o algodão (61%); a 

cana-de-açúcar (presente em 8% como fornecedores) e a pecuária em 35% 56. 

Assim, esse grupo, com 162 estabelecimentos, possuía o seguinte rendimento 

anual: Cana-de-açúcar (72:909$768), Algodão (612:440$000), Bovinos 

(2.040:295$950), totalizando 2.725:645$718, e, por estabelecimento, 16:824$973. 

Nessas unidades de produção, o contrato de trabalhadores por diária, em média 

2$566, estava presente em 87,3%, sendo a média geral de três trabalhadores por 

propriedades com um gasto anual de 2:001$480, sendo a receita anual de 

14:823$493. 

As 323 propriedades acima de 101ha tinham 2,7%, de seus rendimentos 

provenientes do algodão. Porém, é com a exploração da cana-de-açúcar e a 

pecuária que estas se destacavam na região. A pecuária era responsável por 30.8% 

dos rendimentos e a cana-de-açúcar por 66,5%, correspondendo ao rendimento 

anual a seguir: 

→Algodão = 321:280$000 

→Pecuária = 3.676:532$710 

→Cana-de-açúcar= 7.928:937$270 
                                                 
56 APES – Relação de Propriedades, 1925. 
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Com isto, as grandes propriedades geravam um rendimento anual de 

11.926:749$980, cuja receita por propriedades era de 37:039$596. Como 91% das 

propriedades contratavam trabalhadores sendo a média de cinco por propriedade57, 

a despesa anual atingia um montante de 3:335$800, sendo, portanto, a receita anual 

de 33:703$796. 

5.3.2. Região do Cotinguiba 
 

Tal qual a região da Mata Sul, a  Cotinguiba tinha uma produção vegetal 

cujo valor (71%) superava o valor do rebanho de bovinos (29%), por conta também 

dos produtos industriais (cana-de-açúcar e algodão). Dentre os municípios que 

compunham a região, Nossa Senhora das Dores destacava-se em maior número  

em termos de unidades de produção, bem como em tamanho de área, voltadas 

quase que exclusivamente  ao cultivo do feijão, da mandioca e do algodão, como, 

também, no que se refere ao número de bovinos. Por outro lado, apesar de Capela 

possuir o maior número de unidades produtivas que cultivavam  cana-de-açúcar, a 

maior área plantada desse cultivo  encontrava-se no município de Riachuelo, como 

se observa na Tabela 69 e na Figura 23). 

Nessa Região, foram registradas 1.079 propriedades no estrato de área de -

41 ha assim distribuídos: 

• -5ha=261 propriedades 

• 5-20ha=544 propriedades 

• 20-41ha=274 propriedades 

A área média cultivada com feijão era de 0,72 ha por propriedades, com 

rendimento bruto de 19:266$600 e, por propriedades, 17$855. O cultivo da 

mandioca foi observado em 1.267 ha, com área média por propriedades de 1,1ha 

possibilitando um rendimento bruto de 156:791$250 e um rendimento por 

propriedades de 145$311. É importante destacar que, o cultivo do feijão estava 

presente em 78% das unidades produtivas menores que 41ha e a mandioca em 

87,5% dessas. 

 

 

                                                 
57 APES – Relação de Propriedades, 1925. 
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Tabela 69 : Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba - Valor da Produção Vegetal e Bovinos /Propriedades e Área– 1920/1925 

MUNICÍPIOS 
Feijão % Mandioca % Algodão % Cana-de-açúcar % Bovinos 

P Área(ha) P Área(ha) P Área(ha)  P Área(ha) P Total 
Aracaju 7 11 - 19 29 - 1 20 - - - - 29 1.025 
Capela 109 56 - 119 87 - 123 215 - 66 1.019 - 135 8.250 
Divina Pastora 15 47 - 21 60 - 12 19 - 29 839 - 49 3.366 
Japaratuba 79 68 - 84 152 - 17 13 - 42 1.050 - 94 10.045 
Laranjeiras 10 5 - 6 2 - 1 0,5 - 49 920 - 74 6.390 
Maruim 2 2 - 10 25 - - - - 19 1.305 - 22 3.706 
N.Sra. das  Dores 453 317 - 548 697 - 452 1.043 - 4 19 - 305 16.017 
Riachuelo 6 33 - 3 3 - 6 93 - 39 1.914 - 54 6.250 
Rosário 15 9 - 25 15 - 15 9 - 29 1.546 - 51 6.224 
Santo Amaro 8 3 - 6 2 - 1 8 - 8 156 - 20 2.219 
Siriri 115 28 - 134 146 - 62 65 - 61 763 - 107 4.609 
Socorro 119 101 - 152 106 - 3 14 - 8 126 - 38 3.094 
TOTAL 938 680 - 1.127 1.324 - 693 1.499,5 - 354 9.657 - 978 71.195 
VALOR 192:850$ 1,0 909:898$ 4,5 2.998:000$ 14,5 16.888:185$ 80,0 8.614:595$ 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920/ APES – Relação de Propriedades, 1925                          
P= Propriedades 
ha=Hectares 
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FIGURA 23 – Estado de Sergipe: Região do Cotinguiba -  Percentual do valor da Produção Vegetal 
(1920) 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
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As propriedades situadas no estrato de área de -5 ha (261) cultivavam 158,3 ha com 

área média plantada de 0,61ha de mandioca por propriedade, na qual produziam 

anualmente 754,8 Kg de farinha de mandioca por unidade produtiva. Tendo como 

parâmetro o consumo anual familiar médio de 520 Kg de farinha, em média haveria 

excedente de 234,8 Kg, que, vendidos nas feiras e mercados regionais, geraria um 

faturamento bruto por unidade de 23$480.  

Quanto ao feijão, o mesmo era produzido anualmente, por unidade produtiva, 

em área média de 0,32ha, 39,6 Kg ( 7$920) que, subtraídos ao consumo familiar 

anual médio de 156 Kg (31$200), a produção não era suficiente para atender as 

necessidades da família. Considerando o consumo anual de 135$200, haveria uma 

necessidade média de 135$000 para atingir o equilíbrio produção/consumo. 

Portanto, mesmo em um quadro produtivo melhor do que a Mata Sul, os 

trabalhadores da região da Cotinguiba só poderia adquirir o equilíbrio para a auto-

reprodução familiar, completando a renda através da venda do trabalho familiar para 

outras unidades produtivas da região, isso em função da carência desse cereal na 

dieta alimentar dos pequenos produtores.  

No Grupo que integra as unidades produtivas no intervalo de 5-20 ha, 

suas 544 propriedades (475,1ha) tinham uma área plantada média de 0,87 ha, 

atingindo uma produção anual de farinha de mandioca de 1.076,6 Kg, que, 

subtraídos do consumo anual necessário, resultaria um excedente médio de 556,6 

Kg (que representava, quando vendidos, 55$660, aos preços da época). Quanto à 

cultura do feijão, a produção anual média era de 50,8 Kg, necessitando ainda de 

105,2 Kg (-21$040) para atingir o equilíbrio produção/consumo nessa região. Desse 

modo, para que este equilíbrio fosse realizado, a família necessitaria de 100$580. 

Efetivamente era um grupo que também necessitaria vender a força de trabalho pelo 

menos por dois dias/semana , para garantir o consumo.  

As unidades do Grupo III (274), ou seja, acima de 20 ha, em uma área 

média de 2,3ha, produziam em média 2.846,2 Kg de farinha. Havendo assim um 

excedente médio de 2.326,2 Kg, e que gerava em termos monetários 232$620 para 

a família. Ao contrário do observado na produção de feijão, onde se obtinha em uma 

área média de 1,2 ha, 148,8 Kg por unidade produtiva. Assim, o excedente da 

produção de farinha de mandioca, menos o déficit da produção de feijão, garantia 

um bom equilíbrio produção/consumo. Estas unidades, ao contrário dos grupos I e II, 
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apresentavam maior capacidade financeira na região, inclusive com potencial de 

ampliação do tamanho das unidades. Além disso, grande parte dessas unidades 

(53%) fornecia cana de açúcar para as usinas da região. 

O cultivo do algodão era encontrado em 52% das unidades produtivas, a 

cana-de-açúcar em 10,2% e a pecuária em 28,5% das médias propriedades. Esse 

grupo possuía o seguinte rendimento anual com os referidos produtos: Cana-de-

açúcar (1.722:594$870); Algodão (1.558:960$000); Bovinos (2.455:159$570), 

obtendo um montante de 5.736:714$440, dando uma média por propriedades de 

20:785$197. Nessas unidades de produção, o contrato de trabalhadores por diária 

em média era de 2$553, estando presente em 82,6% das unidades, sendo a média 

geral de quatro trabalhadores contratados por propriedade, representando uma 

despesa anual de 2:818$512, ficando, portanto a receita anual liquida de 

17:966$685, na medida em que o maior custeio dessas unidades estaria na 

contratação temporária desses trabalhadores. 

Nas grandes unidades de produção (378), observou-se que 38% 

cultivavam algodão, com faturamento bruto regional de 1.139:240$000. Já a cana-

de-açúcar, cultivada em 88% das propriedades, representava faturamento anual 

bruto na região de 14.861:602$800. Quanto a pecuária, presente em 67,3% das 

grandes propriedades do Cotinguiba, atingiu nesse período um montante bruto em 

torno de 5.797:622$430. Para o período em estudo, o faturamento dessas unidades 

alcançou 21.798:465$230, representando por unidade, um ganho bruto de 

57:667$897. Estas unidades, em quase sua totalidade, contratavam trabalhadores 

temporários, sendo a média de oito por propriedades, principalmente naquelas em 

que predominava o cultivo da cana-de-açúcar (limpa e corte), com despesa anual 

de, 5:310$240. Dessa forma, ocorria uma queda na receita para 52:357$657. 

Interessante que, os números representados dessa região, mostra a 

supremacia econômica em relação às demais regiões delimitadas nesse estudo, 

confirmando a literatura dominante, principalmente nos marcos da história 

econômica sergipana, onde a Cotinguiba, desde o período colonial, ainda 

representava o núcleo econômico sergipano, face ao desenvolvimento dessas 

culturas agrícolas industriais mais tradicionais.  
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Outro aspecto relevante decorre da diferenciação socioeconômica dos 

atores sociais distribuídos de acordo com o grupo de tamanho das propriedades, 

confirmando o poder econômico das grandes proprietários de terra do Estado e, da 

fragilidade das pequenas unidades. Incontestavelmente, a produção obtida nessas 

pequenas unidades não era suficiente para atender as necessidades básicas em 

termos de alimentação, obrigando esses trabalhadores a se submeterem as 

atividades laborais nas grandes unidades, em especial nas áreas canavieiras. Ou 

seja, o que se observava era uma intermitente mobilidade do trabalho nessa região, 

representado por centenas de trabalhadores destituídos de propriedade e que eram 

subordinados ao intensivo trabalho executado nas maiores unidades, mas também 

da presença de pequenos agricultores, que, face aos limites da produção em suas 

unidades, eram forçados a vender seu trabalho algumas dias da semana para as 

grandes unidades de produção, notadamente da cana-de-açúcar. Sem duvida 

nenhuma que havia subordinação do trabalho familiar à grande propriedade e que a 

região da Contiguiba, ainda nesse período, reproduzia esse processo. 

 

 

5.3.3. Região do Agreste Sertão de Lagarto 
 
 

No Agreste Sertão de Lagarto, o município de Lagarto constituía-se no 

maior produtor de mandioca e de fumo, além de possuir o maior número de 

propriedades dedicadas à criação de bovinos. As culturas do algodão e do feijão 

predominavam no Município de Anápolis e a cana-de-açúcar em Riachão que 

possuía também o maior rebanho bovino da região (Tabela 70).  

Ressalte-se que o cultivo do fumo, nesta região, apresentava uma 

produção cujo valor (28,4%) superava as seguintes atividades agrícolas: o feijão 

(10,9%), a mandioca (19,8) e a cana de açúcar (4,0%) (Figura 24). Era uma região 

onde se percebia um relativo equilíbrio entre o valor da produção vegetal (47%) e a 

animal (53%). 
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Tabela 70 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Valor da Produção Vegetal e Bovinos/Propriedades e Área– 1920/1925 

MUNICÍPIOS 
Feijão 

% 
Mandioca 

% 
Algodão 

% Cana-de-
açúcar 

% 
Fumo 

% 
Bovinos 

P 
Área 
(ha) 

P 
Área 
(ha) 

P Área P Área P Área P Total 

Campos 161 135 
- 

60 44 
- 

17 9 
- 

- - 
- 

5 12 
- 

183 16.040 

Lagarto 1.006 631 
- 

1.131 958 
- 

206 208 
- 

5 6 
- 

892 1.881 
- 

688 13.095 

Anápolis 607 1.008 
- 

619 267 
- 

491 634 
- 

1 0,27 
- 

51 71 
- 

245 5.191 

Riachão 206 79 - 222 129 - 164 150 - 8 88 - 116 99 - 210 16.780 

TOTAL 1.980 1.853 
- 

2.032 1.398 
- 

878 1.001 
- 

14 94,3 
- 

1.064 2.063 
- 

1.326 51.106 

VALOR 599:900$ 
10,9 

1.086:662$ 
19,8 

2.014:000$ 
36,7 

224:031$ 
4,0 

1.560:000$ 
28,4 

6.184:794$ 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920/APES – Relação de propriedades, 1925 
P= Propriedades 
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FIGURA 24 – Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Percentual do Valor da 
Produção Vegetal(1920) 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 

 

 Na Região do Agreste Sertão de Lagarto, foram identificadas 1.823 

propriedades no estrato de área menor que 41 ha assim divididos: 

• -5 ha= 585 propriedades (32,1%) 

• 5-20 ha=725 propriedades (39,8%) 

• 20-41 ha= 513 propriedades (28,1) 

As propriedades do estrato de área de -5 ha (585) cultivavam 155 ha com 

área média de 0,26 ha e uma produção anual de 321,5 Kg de farinha de mandioca 

por propriedades; menor que o consumo anual (520 Kg), apresentando, um saldo 

negativo de 198,5 Kg (-19$850) e, nesse aspecto, não haveria garantia de consumo 

semanal.  

Quanto a cultura do feijão, este era produzido anualmente em uma área 

média de 0,36ha, 44,6 Kg de feijão por unidade produtiva, que subtraídos do 

consumo necessário (156 Kg) gerava um saldo negativo de 111,4 Kg (-22$280), 



174 

 

sendo necessários, para garantir o consumo, um complemento monetário de 

177$330. Para tanto, esse grupo apresentava uma estratégia de sobrevivência, o 

cultivo de produtos como o fumo e o algodão.  De acordo com a documentação 

pesquisada58, 41% das propriedades que cultivavam algodão estavam na faixa de -

41 ha assim distribuídos: -5 ha (27%), 5-20 ha (33,5%) e 20-41 ha (39,5%) e 29% 

cultivavam o fumo. No entanto, esses rendimentos não possibilitavam a auto-

reprodução, tornando-se necessário o trabalho alugado nas médias e grandes 

propriedades da região. 

Com área média de 0,64 ha, as propriedades no intervalo de 5-20 ha 

alcançavam uma produção média anual de farinha de mandioca de 792 Kg, que 

subtraídos do consumo anual necessário, resultava um excedente 272 Kg, com uma 

sobra de (27$200). Em relação à cultura do feijão, anualmente, em uma área média 

de 0,87ha por propriedade, eram produzidos 107,8 Kg em média, necessitando-se, 

ainda, de 48,2 Kg (-9$640) para garantir o equilíbrio produção/consumo familiar.Para 

esse grupo, era necessário o complemento monetário de 117$640. Embora inserido 

na produção de fumo, algodão e, com posição relativamente melhor que a do grupo 

anterior, o presente grupo, também, teria que vender a sua força de trabalho para 

garantia da sua subsistência. 

Explorando uma área média de 1,2 ha, as propriedades enquadradas na 

faixa acima de 20ha, produziam 1.485 Kg de farinha de mandioca, com um 

excedente de 965 Kg (96$500). Também eram produzidos 198,4 Kg de feijão, 

apresentando-se um saldo positivo de produção para consumo de 42,4 Kg (8$480). 

Por outro lado, esses produtores garantiam o consumo anual com os ganhos 

provenientes do cultivo do fumo, do algodão e da pecuária. Ressalte-se que o gado 

bovino estava presente em 14,5% das propriedades.  

Ao cultivar o algodão em 32%, a pecuária em 23,5% e o fumo em 43%, as 

médias propriedades (256) tinham um rendimento anual com o algodão de 

(284:000$000), bovinos (1.194:047$488), fumo (192:000$000), totalizando 

1.670:047$488, dando uma média por unidade produtiva de 6:523$623. Nessas 

unidades de produção, o contrato de trabalhadores por diária em média era de 

2$041 estando presente essa relação de trabalho em 76,6% das unidades, sendo a 

                                                 
58 APES – Relação de Propriedades, 1925. 
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média geral de três por propriedades com custeio anual de 1:591$980, ficando a 

receita anual fica em 4:931$643. 

As grandes propriedades (228) obtinham no período, os seguintes 

faturamentos por cultura: do algodão, 1.332:000$000; da pecuária, 4.242:134$536; e 

com a cultura do fumo, 957:600, sendo o rendimento anual de 6.531:734$536 e, por 

propriedades, 28:647$958. Estas propriedades contratavam trabalhadores 

temporários, numa média de quatro por unidade, que correspondia a um custeio 

anual de 2:122$240. 

Seguindo na mesma esteira da região do Cotinguiba, as grandes 

propriedades do Agreste Sertão de Lagarto apresentavam os melhores indicadores 

econômicos, em duas direções: a do faturamento anual bruto em relação às demais 

unidades agrícolas; e representar maior capacidade de contratação de trabalhadores 

temporários na fase de plantio e da colheita.  

 

5.3.4. Região do Agreste Sertão de Itabaiana 
 

 O Agreste Sertão de Itabaiana no período em estudo, era uma Região 

especializada na produção vegetal (73,5%), com destaque para a cultura do algodão 

responsável por 83,5% do valor da produção (Figura 25).  

Considerada como uma lavoura de pobre, a produção de algodão era 

explorada, predominantemente, no Agreste, assim como no Sertão, sob a forma de 

roçados e cultivada no sistema de consorciamento com o feijão (PASSOS 

SUBRINHO, 2000, p. 249). Dessa forma, no Agreste Sertão de Itabaiana tal 

produção estava presente nas pequenas, médias e grandes propriedades, 

destacando-se os municípios de Itabaiana e São Paulo. O município de Itabaiana 

também era o maior produtor de feijão e mandioca. No segmento da pecuária 

(bovinos), o Município de São Paulo possuía o maior rebanho da Região (Tabela 

71).  
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Tabela 71 : Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana- Valor da Produção Vegetal e Bovinos/Propriedades e Área– 1920/1925 

MUNICÍPIOS 
Feijão % Mandioca % Algodão % Cana-de-

açúcar 
% Bovinos 

P Área (ha) P Área (ha) P Área (ha) P Área (ha) P Total 

Campo do Brito 92 74 - 62 34 - 81 726 - 4 22 - 108 6.120 

Itabaiana 591 3.564 - 553 866 - 381 4.110 - 4 79 - 348 17.633 

São Paulo 368 544 - 245 128 - 366 3.467 - 5 72 - 455 27.786 

TOTAL 1.051 4.182 - 850 1.028 - 828 8.303 - 13 173 - 911 51.539 

VALOR 1.522:850$ 8,7 872:669$ 5,0 14.508:000$ 83,8 412:287$ 2,5 6.236:219$ 

       Fonte de Dados: Censo de 1920 e APES – Relação de Propriedades, 1925. 
P= Propriedades 

        ha=Hectare 
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FIGURA 25 – Estado de Sergipe: Região do Agreste Sertão de Itabaiana :Percentual do valor da 
Produção Vegetal (1920) 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920. 
 

No Agreste Sertão de Itabaiana, as propriedades na faixa de -5ha 

correspondiam a 43% daquelas situadas no estrato de área de -41ha (594 

propriedades), enquanto os de 5-20ha representavam 32,5% e os de 20-41ha, 

24,5%. Ou seja, as pequenas propriedades na faixa de -5ha eram predominantes 

quantitativamente nesse período, provavelmente em face do processo histórico de 

desmembramento das unidades agrícolas, adquiridas principalmente por herança e 

no desenvolvimento de culturas alimentares voltadas para consumo familiar. 

As propriedades do estrato de área de -5ha (255 estabelecimentos), com 

área média de 0,34 ha, produziam anualmente 420,7 Kg de farinha de mandioca por 

estabelecimento. Sendo o consumo anual de 520 Kg, necessitavam ainda de 99,3 

Kg que, monetarizado, rendia um saldo negativo de 9$930.  

O feijão era produzido em uma área média de 1,1 ha por propriedades 

rendendo por ano 136,4 Kg, que, subtraídos do consumo necessário, gerava um 

déficit de 19,6 Kg (-3$920), necessitando para garantir o consumo do feijão e da 

farinha de mandioca, 13$850. 
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No Agreste Sertão de Itabaiana, as pequenas propriedades (-5ha) 

também se dedicavam ao cultivo do algodão, que possibilitava um ganho anual de 

72$540 por propriedades. Considerando: Rendimentos da Farinha (RF); 

Rendimentos do Feijão (RFe); Rendimentos do Algodão (RA); Consumo Necessário 

(CN); Rendimento Total (RT), constatamos em média anual: 

RF+RFe= - 13$845 

RA – (RF+RFe)= 58$695 

Portanto, CN – RT = -76$505 

Esse grupo necessitava do trabalho alugado para atingir o equilíbrio 

produção/consumo anual.  

Em uma área média de 1,3 ha, as propriedades de 5-20 ha (194) 

produziam 1.608,7 Kg anuais de farinha de mandioca, que, subtraídos do consumo 

anual necessário, resultariam em 1.088,7kg (108$870). A área média por 

propriedade, dedicada à produção de feijão, era de 4,4ha, com uma produção média 

de 545,6 Kg, e, como o consumo médio era de 156 Kg, existia um saldo positivo de 

389,6 Kg (77$920). Observa-se que ao contrário das regiões vistas anteriormente, 

no Agreste Sertão de Itabaiana, a produção de farinha de mandioca e do feijão 

garantia para esse grupo a sua reprodução. Com a produção de algodão, o 

faturamento anual bruto era de 2:808$381 anual.  

As propriedades do grupo de 20-41 ha (145) conseguiam produzir, em 

uma área média de 2,7 ha por estabelecimento, 3.341,2 Kg de farinha de mandioca, 

com um excedente de 2.821,2 Kg (282$120). Eram produzidos também, em uma 

área média de 7,9ha por propriedade, 979,6 Kg de feijão, com um excedente de 

823,6 Kg (164$720).  Observa-se que esse grupo conseguia garantir o consumo 

anual somente com os ganhos provenientes da produção de farinha de mandioca e 

do feijão. O algodão completaria a receita anual com 5:002$758. Além disso, estas 

propriedades tinham também, na pecuária, uma receita média de 5:246$91159. 

Os rendimentos das médias propriedades (337) eram provenientes 

principalmente da cultura do Algodão (6:863$684), da criação de bovinos 

                                                 
59 Valor do rebanho (média) existente nos estabelecimentos no estrato de área de 20-41ha. Para 

esses dados, calculamos o número de bois por hectare (estrato de área de +20ha), multiplicamos 
pelo valor unitário de bovinos e dividimos pelo número de estabelecimentos do estrato de área de 
20-41ha. 
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(7:898$391), totalizando, por propriedade, um faturamento bruto de 14:762$075. 

Essas unidades de produção eram responsáveis pelo contrato de trabalhadores (em 

média, três por propriedade), pagando-se, em média, diárias de 2$111, presentes 

em 62,6% das propriedades, custeio anual de 1:646$580. Ficando a receita final em 

13:115$495. 

As grandes propriedades (280) conseguiam, com o algodão uma renda 

média anual de 44:414$842; com a pecuária, 12:340$610; e, com a cana-de-açúcar, 

1:808$276. Estas propriedades contratavam uma média de quatro trabalhadores por 

propriedade, com despesas anuais em 2:744$300. Ficando a receita final em 

54:011$152. 

5.3.5. Região São Franciscana 
 

No início do século XX, a Região São Franciscana apresentava um 

quadro fundiário/produtor que o diferenciava das demais regiões sergipanas no que 

se refere aos rendimentos do setor agrário, ou seja, a predominância da pecuária e 

o cultivo do algodão em relação aos produtos básicos como a mandioca e o feijão 

(Tabela 72 e Figura 26). Outra questão a destacar é que, ao contrário das demais 

regiões do Estado, nesta, a produção de feijão e mandioca estavam presentes de 

forma significativa nas grandes propriedades. Ressalvando-se que o milho também 

se constituía em um produto cultivado nas grandes propriedades, inclusive com 

rendimentos superior a mandioca e o feijão. Notava-se, além disso, que apesar de 

ser uma região historicamente produtora de arroz, comparando-a com as demais, 

este produto não apresentava valor significativo no conjunto geral da produção 

agrícola. Por outro lado, é no segmento da pecuária, principalmente na criação de 

bovinos, que a região se destacava com 88,4% do setor agropecuário.  

As pequenas propriedades na região, no estrato de área de -41 ha (1319) 

apresentavam a seguinte distribuição:  

• -5 ha= 555 propriedades (42,1%) 

• 5-20 ha=393 propriedades (29,8%) 

• 20-41 ha= 371 propriedades (28,1) 
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Tabela 72 : Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Valor da Produção Vegetal e Bovinos/Propriedades e Área– 1920 

MUNICÍPIOS 
Arroz Milho Feijão Mandioca Algodão 

Cana-de-
açúcar 

Bovinos 

P Área(ha) P Área(ha) P Área(ha) P Área (ha) P Área(ha) P Área(ha) P Total 

Porto da 
Folha 

18 695 135 574 107 958 18 7 113 154 - - 190 19.169 

Pacatuba 44 483 40 98 47 203 53 100 26 136 - - 100 4.996 

Propriá 96 1667 191 749 162 226 101 81 191 917 17 99 203 11.406 

Aquidabã 9 5 868 1.015 821 849 652 449 957 2.346 16 288 449 12.609 

Gararú 70 684 217 213 217 350 148 48 285 774 - - 282 15.636 

Vila Nova 73 1482 22 26 20 75 23 33 9 67 4 102 54 4.961 

TOTAL 310 5.016 1.473 2.675 1.374 2.661 995 718 1.581 4.394 37 489 1.278 68.777 

VALOR 48:970$ 966:000$ 859:600$ 556:311$ 8.594:000$ 692:710$ 83.220:017$ 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
P= Propriedades   ha=hectares 
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FIGURA 26 – Estado de Sergipe : Região São Franciscana - Percentual do Valor da Produção 
Vegetal (1920) 
Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920/APES – Relação de propriedades, 1925 
 

As propriedades do estrato de área de -5 ha (555), com o cultivo de uma 

área média de 0,21 ha por propriedades, obtinham uma produção anual de 259,8 Kg 

de farinha de mandioca por propriedade, que subtraídos do consumo anual 

necessário (520 Kg) resultava num consumo negativo de 260,2 Kg (26$020), não 

garantido a relação produção/ consumo.  

Com o feijão, cultivado em uma área média de 0,56 ha, obtinha-se uma 

produção anual de 69,4 Kg, que subtraídos do consumo necessário médio, (156 Kg) 

gerava um déficit de 86,6 Kg (-17$320). No conjunto da renda familiar, para garantir 

o consumo, necessitavam de 178$540. 

Com a cultura do algodão, obtinha-se no período, um rendimento anual 

de 2:288$471, com a média de 4$123 por propriedade. Percebe-se que os 

rendimentos do feijão, da mandioca e do algodão não garantiam a reprodução desse 
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grupo e, sendo assim, o trabalho nas grandes propriedades constituiu-se nos meios 

necessários para garantir o consumo anual. 

Em uma área média de 0,9 ha, as propriedades de 5-20 ha produziam de 

farinha de mandioca anualmente 1.113,7 Kg. Esta quantia era suficiente em relação 

ao consumo necessário familiar, pois apresentava um saldo positivo de 593,7 

(59$370).  

Em relação ao feijão, as unidades desse grupo, produziam anualmente, 

em uma área média de 2,3 ha por propriedades, 285,2 Kg (57$040). Nesse sentido, 

não alcançariam o consumo anual, pois, os ganhos do excedente da farinha de 

mandioca e do feijão, somavam apenas 116$410, necessitando ainda de 18$790.  

Do total das propriedades que criavam gado bovino na região, 10% em média 

estavam nas propriedades de 5-41 ha, sendo 32,5% do total naquelas de 5-20 ha.  

Assim, os rendimentos da pecuária gerava para esse grupo, no que se 

refere ao valor do rebanho bovino, 677$600 por propriedades, demonstrando relativa 

importância dessa atividade na região (Tabela 73).  

 

Tabela 73 :Estado de Sergipe: Região São Franciscana - Valor da Produção de Bovinos no Estrato de 
Área de 5-41ha 

Estrato de Área (ha) Nº de Bovinos Por propriedades Valor 
5-20 2.235 5,6 677$600 
20-41 4.642 12,5 1:512$500 

Fonte de Dados: APES: Relação de Propriedades 1925 
 

O terceiro grupo, com 371 propriedades, produzia em média 1485 Kg de 

farinha de mandioca, que subtraídos do consumo necessário, resultariam num saldo 

positivo de 965 Kg (96$500). A produção de feijão era de 409,2 Kg, apresentando 

um saldo positivo de 253,2 Kg (50$640). Assim, estava garantido o consumo anual 

com um saldo positivo de 11$940 (RT – CN). Além disso, esse grupo conseguia 

anualmente com os ganhos da pecuária, 1:512$500 por propriedades (Tabela 73).  

Com a produção de farinha de mandioca, as médias propriedades (358) 

conseguiam, em uma área média de 0.72 ha, produzirem 891 Kg de farinha que, 

subtraídos do consumo anual, sobraria 371 Kg (37$100). Com o feijão, o grupo 

conseguia produzir, numa área média por propriedade de 1,9ha, 235,6 Kg (47,$120). 

Como as necessidades básicas de consumo eram de 135$200, seriam necessários 
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82$180 que, subtraídos dos rendimentos do algodão por propriedades, resultava em 

6:001$396. Nessas propriedades, o rebanho bovino correspondia a, 28% (19.257) 

no valor de 23.301:604$760, sendo, em média por propriedade, 65:088$281. Essas 

unidades de produção contratavam trabalhadores, principalmente, para a colheita da 

cultura do algodão, bem como na criação de gado, com uma média de 4,5 

trabalhadores com salário médio de 2$418, perfazendo um custeio anual de 

2:514$720 por propriedades.  

As grandes propriedades da Região São Franciscana (371) apresentavam 

uma especificidade, comparada às demais regiões do Estado, no que se refere aos 

rendimentos, pois estas eram responsáveis por 50% da produção de feijão 

(429:800$000), 38% da produção de mandioca (211:398$180) (SILVA, 1981). O 

milho (73%) gerava um rendimento anual de 1:917$374 por propriedade.  

A pecuária apresentava em valor, principalmente do rebanho bovino, por 

propriedade, 144:124$051 e, com o algodão, eram obtidos 12:002$793. Estas 

unidades produtivas contratavam trabalhadores, sendo a média de até dez por 

propriedade, com custeio anual médio de 6:286$800. 

 

5.4. A MOBILIDADE DOS PREÇOS DOS BENS 

 

Para a análise do valor da terra em Sergipe no período estudado, foram 

utilizados como fontes documentais os inventários post-mortem60, o Censo Agrícola 

de 1920 e o cadastro fundiário de 1923-1925. Com base nessa documentação, 

observou-se variações no que se refere aos bens de produção, tanto os imóveis 

como os semoventes, ou seja: terra e rebanhos animais. 

Apesar das dificuldades concernentes à identificação do valor da terra no 

século XIX, pois a maior parte da documentação não especifica o seu valor com 

base nas medidas agrárias (hectare, tarefa etc), foi considerada a tipologia utilizada 

em vários momentos desse estudo tais como: sítio, fazenda e engenho. 

                                                 
60 AJES – Arquivo Judiciário do Estado de Sergipe – Inventários Post-Mortem, 1850-1888. 
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Em Sergipe, na década de 1850, um sítio tinha um valor médio de 

300$000 réis61. Maria Joaquina de Jesus, ao falecer, deixou para seus seis 

herdeiros um sítio no valor de 270$000 réis, dez animais cavalares no valor de 

137$000 réis, onze bovinos no valor de 153$000 réis, dezesseis ovelhas no valor de 

22$000 réis, uma cabra no valor de 1$000 réis, uma casa de farinha no valor de 

30$000 réis, dois cavalos valendo 50$000 réis e uma escrava no valor de 350$000 

réis. 

Na década de 1880, ao falecer, José Avelino de Santa Anna deixou para 

seu único herdeiro um sítio no valor de 480$000 réis, quatro escravos no valor de 

1:480$000 réis, doze cabras no valor de 24$000 réis, vinte e cinco ovelhas no valor 

de 33$000 réis e uma roda de ralar mandioca no valor de 13$000 réis. 

José H. Bispo legou para seus herdeiros, em 1886, um sítio no valor de 

390$000 réis, dois escravos no valor de 735$000 réis, 11 ovelhas no valor de 

26$000 réis, 32 bois no valor de 800$000 réis, quatro cavalos no valor de 150$000 

réis e um curral valendo 12$000 réis. 

Esses exemplos são apenas para ilustrar as formas de apresentação dos 

valores de vários bens móveis e semoventes, agrupados na tabela abaixo62 (Tabela 

64). 

 

Tabela 74:  Província de Sergipe /Valor dos Bens – 1850/1888 

 Década de 1850 em % Década de 1880 em % 
Terras 28,7 30,2 
Benfeitorias 2,8 2,2 
Bovinos 14,6 19,3 
Eqüinos 13,1 16,8 
Ovinos 2,1 2,3 
Caprinos 1,0 0,9 
Escravos 38,7 28,3 
Total 100,0 100,0 

Fonte de Dados: AJES – Inventários Post-mortem – 1850/1888 

 

                                                 
61 Esse valor médio foi calculado com base em 112 inventários post-mortem analisados, sendo 58 

para a década de 1850 e 54 para década de 1880.. 
62 Para a elaboração desse quadro tomamos como referência o estudo de Graciela Bonassa Garcia, 
em “Os Domínios da Terra: as transformações na estrutura agrária da  Campanha rio-grandense 
oitocentista”, obra publicada em 2005. 
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Apesar de períodos diferentes, mas no que se referem ao século XIX, 

Garcia (2005) mostra que, em Alegrete (Rio Grande do Sul), no intervalo de 1830 e 

1870, “a participação dos bens de raiz mais que duplica enquanto que a dos animais 

se reduz a menos da metade”, como também os bens de raiz (terras e benfeitorias) 

tiveram uma diferenciação muito grande, ou seja, de 26% na década de 1830 passa 

para 65% na década de 1870. 

Ao contrário, como pode-se perceber, que, em Sergipe, o valor dos bens 

de raiz ( terras+ benfeitorias) permaneceu estável, com uma diferença de apenas 

0,9% (Tabela 74 e Figura 27). O valor dos bens animais teve um crescimento de 

8,5%%. Nota-se, ainda, que houve uma diminuição no valor da mão de obra 

escrava. Em 1882, acordo com a Associação Comercial de Santos, do valor total de 

uma fazenda de café, apenas 20% correspondia ao valor da terra, sendo o bem 

escravo mais valioso que a terra (MARTINS, 2004, p. 25). 

Figura 27 – Província de Sergipe: Valor dos Bens (1850/1888) 
Fonte de Dados: AJES – Inventários Post-Mortem -1850/1888 

 



186 

 

No caso de Sergipe, ao contrário, na década de 1880, o bem mais valioso 

que a terra e os escravos era o bem animal. Em 1850, por exemplo, para um sítio no 

valor de 270$000 réis eram necessários 168 caprinos ou 207 ovelhas; ou 10 cavalos 

ou 16 bois. Na década de 1880, para adquirir um sítio de igual valor eram 

necessários apenas, 135 caprinos, 160 ovelhas, 10 bois, ou seis cavalos63. 

Naturalmente, os bens semoventes variavam de região para região. 

Dessa forma, nas regiões do Agreste Sertão de Lagarto ou na região São 

Franciscana, um boi tinha valor inferior ao observado na Região do Cotinguiba, em 

média 20% para menos, ao contrário de um cavalo, cujo valor na Região São 

Franciscana e no Agreste Sertão de Lagarto era superior às demais regiões. Esta 

diferença dos bens supracitados justifica-se pelas atividades econômicas aí 

desenvolvidas: a cana-de-açúcar na Cotinguiba e a Pecuária no Agreste Sertão de 

Lagarto e São Franciscana. Na Região do Cotinguiba, a valorização do gado era em 

função da utilização como força motriz e, nas duas Regiões supracitadas, o cavalo 

era valorizado por ser um meio de locomoção para o desenvolvimento da pecuária. 

 Quanto ao preço médio de um escravo, na Cotinguiba e parte da Mata 

Sul, alcançava valores superiores às demais regiões. A mesma média é percebida 

em relação aos bens de raiz. Um sítio, na Cotinguiba, correspondia ao valor médio 

de 12 bois, diferente do Agreste Sertão de Lagarto, São Francisca e Agreste Sertão  

de Itabaiana, que correspondia a 18 bois64. É importante frisar que essa variação foi 

percebida também quando se tratava de outras unidades de produção, a exemplo 

das propriedades dedicadas, predominantemente, à criação de gado e daquelas 

dedicadas à cana-de-açúcar. Evidentemente, no caso dos engenhos, outros 

indicadores interferiam no valor da propriedade, como a questão da valorização das 

benfeitorias. 

A documentação pesquisada mostrou, em relação ao início do século XX, 

uma relativa variação entre as regiões ou seja, comparando o valor da terra com o 

valor de determinados bens, principalmente animais, nota-se que, em média, o valor 

de um hectare correspondia a 95$86665para o conjunto geral do Estado (Tabela 75). 

                                                 
63 AJES- Inventários Post-mortem, 1850/1888. 
64 Nessa análise comparativa, estamos considerando a média dos valores encontrados nos dois 

períodos extremos ou seja , 1850 e 1888. 
65 Esta média foi calculada independente do tamanho da propriedade. No entanto, convém destacar 

que quanto maior a propriedade maior o valor do hectare; quanto menor a propriedade menor o 
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Considerando a divisão regional, observa-se uma variação, ou seja, um hectare de 

terra na Cotinguiba equivalia em média a três, na Mata Sul; a quatro, no Agreste 

Sertão de Lagarto e na Região São Franciscana; a quatro e meio, no Agreste Sertão 

de Itabaiana. 

Tabela 75 : Estado de Sergipe - Relação entre Valor da Terra e Bens Semoventes– 1920 

REGIÕES 1 Hectare 1 Boi 1 Ovelha 1 Porco 1 Cavalo 
Mata Sul 85$464 121$000 14$000 63$000 141$000 
Agreste Sertão de Lagarto 63$068 121$000 14$000 63$000 141$000 
Cotinguiba 224$042 121$000 14$000 63$000 141$000 
Agreste Sertão de Itabaiana 50$739 121$000 14$000 63$000 141$000 
São Franciscana 56$020 121$000 14$000 63$000 141$000 
  Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920. 

 

Esta valorização das terras na Cotinguiba, comparando com as demais 

regiões, relacionava-se pela atividade econômica desenvolvida, ou seja, a cultura 

canavieira, cuja valorização também é percebida, mesmo que em menor escala, na 

Mata Sul. Comparando com os demais bens, com exceção da Cotinguiba, 1 hectare 

de terra valia menos que 1 bovino ou um cavalo66. Um porco tinha valor superior a 

1hectare de terra nas Regiões Agreste Sertão de Itabaiana e São Franciscana. 

Comparando os dois períodos (1850 e 1925), constata-se que um sítio no 

valor de 300$000 réis com 20 hectares equivalia, em 185067, a dezessete bois, 

enquanto que, em 1925, para adquirir uma propriedade de igual valor eram 

necessários apenas três bois, considerando a média geral do período para o Estado. 

Vejamos o exemplo a seguir:  

No dia cinco de fevereiro de 1924, o Sr. João Vieira de Araujo registrou na 

Cidade de Japaratuba, um sítio de terras com 100 tarefas (28 hectares 

aproximadamente), no valor de 2:000$000 réis, sendo o valor médio do hectare 

72$000réis68. Observe que no intervalo de tempo compreendido entre 1850 a 1925, 

o valor da terra aumentou em média 400%, enquanto o valor dos bens semoventes 

aumentou em media 700%. 

                                                                                                                                                         
valor do hectare. Esse valor depende também da atividade econômica desenvolvida. As terras 
ocupadas com cana-de-açúcar, a exemplo da Região do Cotinguiba e Mata Sul, eram mais 
valorizadas, ao contrário das ocupadas por produtos de subsistência e pecuária. 

66 Para o cálculo do valor dos bens animais por cabeça, consideramos a média geral para o conjunto 
do Estado, pois os dados disponíveis não possibilitaram a avaliação por região, ao contrário do 
valor da terra por hectare. 

67 AJES – Inventários Post-Mortem – 1850/1888 
68 APES – Relação de Propriedades, 1925. 
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Com esses dados, fica reforçada a tese de que até a década de 1920, em 

Sergipe, o processo de mercantilização da terra, ainda estava numa fase de 

transição para a moderna propriedade capitalista. Na verdade, comparando com os 

dados apresentados para o século XIX, no período posterior à Lei de terras, 

percentualmente, a terra não acompanhou a valorização apresentada pelos bens 

semoventes. 

Nesse sentido, as questões que pretendemos responder são as 

seguintes: o que realmente determinava o valor da terra? Por que em uma mesma 

região duas propriedades de extensão iguais apresentavam valores diferentes? O 

que determinava as variações de valores de propriedades com a mesma extensão 

em regiões diferentes? As respostas a essas questões determinarão a Renda 

Diferencial da Terra.  

É importante frisar que, apesar do nosso entendimento de Renda 

Diferencial da terra apresentar como indicadores a localização da propriedade, o 

trabalho incorporado a ela e o tipo de produto de acordo com o seu valor no 

mercado, não se trata de renda da Terra como foi tratado por Marx, principalmente 

quando discorre sobre a renda diferencial I (MARX, 1988, p.135-151).Nesse 

aspecto, é impossível determinar o grau de fertilidade das terras sergipanas, no 

período estudado, existindo apenas uma exceção: a região do Cotinguiba, 

conhecida historicamente pela fertilidade do seu solo, o massapé propício ao cultivo 

da cana-de-açúcar. 

Vejamos alguns exemplos:  

Na região do Cotinguiba. Manoel Clemente dos Santos registrou o sítio 

Clemente com 100 tarefas (28 hectares) no valor de 1:000$000, onde produzia 

cereais, como trabalhador “o próprio dono”, distante cinco léguas69 do porto de 

embarque e duas léguas da estação. João Vieira de Araujo registrou um sítio de 

igual tamanho no valor de 2:000$000, sem cultivo e com dezoito cabeças de gado, 

distante 27 Km da estação e sem trabalhadores assalariados. Olympio de Moura 

possuía um sítio com 100 tarefas, distante uma légua da estação no valor de 

4:000$000, onde criava gado que era cuidado por ele e por mais dois trabalhadores. 

José Joaquim de Almeida era proprietário de um sítio com 500 tarefas, sem cultivo 

                                                 
69 1 légua equivale a 6 Kilometros ou 6 mil metros. 
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com apenas cajueiros e sem criações, distante quatro léguas da estação no valor de 

4:000$000. As terras de Luiz Pereira com 400 tarefas valiam 10:000$000, onde 

cultivava cereais e cana-de-açúcar, distante 11 léguas da estação e com cinco 

trabalhadores assalariados pagando 3$000 por dia. O pequeno sítio de Pedro Alves 

com 12 tarefas, onde cultivava algodão, com dois trabalhadores e distante 1 légua 

da cidade valia 1:500$000. 

A propriedade de Amphilofio de Souza Lima, na Mata Sul com 1.000 

tarefas, foi registrada com o valor de 8:000$000, distante 6 kilometros da cidade, 

empregando 10 trabalhadores, onde cultivava cana-de-açúcar e um criatório de 60 

cabeças de gado. Na mesma região, Secundino José dos Santos registrou uma 

propriedade com 15 tarefas e com valor de 1:500$000, nos limites da cidade de 

Itabaianinha, com um criatório de 50 cabeças de gado .As 100 tarefas de Cecílio 

Antônio foram avaliadas em 500$000, onde eram cultivados algodão, milho e 

mandioca, distante 12 kilometros da estação. 

Na Região São Franciscana, Maria das Mercês possuía um sítio com 300 

tarefas avaliado em 1:000$000; cultivava algodão, milho e feijão; o sítio era distante 

3 léguas de Porto da Folha, enquanto as 300 tarefas de terras de José Dias com 150 

cabeças de gado, distante 10 léguas de Porto da Folha, foi avaliada em 1:000$000. 

Na mesma região, Ana Rita registrou 20 tarefas de terras no valor de 2:000$000, 

com 3 trabalhadores que cuidavam das plantações de algodão, milho, feijão e um 

rebanho de 50 cabeças de gado; as tarefas de terra ficavam distante ½ légua do 

porto de embarque. 

A fazenda cipó com 200 tarefas no Agreste Sertão de Lagarto, de 

propriedade de Felisbello José de Almeida, distante 6 léguas da estação foi avaliada 

em 1:000$000, onde produzia cereais com a força de trabalho do dono e filhos. Com 

a mesma extensão, a fazenda de Manoel Carlos do Nascimento, distante 1 légua da 

cidade, foi avaliada em 3:000$000. Além de cereais, possuía um rebanho de 26 

cabeças de gado, empregava 6 a 8 trabalhadores. 

No Agreste Sertão de Itabaiana, a propriedade de Guilherme Martins 

apresentava 200 tarefas, distantes 8 léguas da estação, onde cultivava algodão e 

cereais com o trabalho familiar. Possuía o mesmo valor da propriedade de Paulo 

José de Santana com a mesma distância da Cidade, cultivando algodão e cereais 
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utilizando a força de trabalho de 4 homens, com 100 tarefas cujo valor era de 

2:000$000. 

Por meio da documentação pesquisada70, ficou constatado que o 

elemento diferenciador do valor das propriedades em todas as regiões não era a 

extensão das propriedades e sim: 

a) A distância do porto de embarque ou da Cidade, assim como também da 

estação; 

b) O tipo de atividade econômica, ou seja, as propriedades com cultivo de cana-

de-açúcar e o criatório de gado bovino possuíam valores superiores 

independente da extensão àquelas que se dedicavam ao cultivo de cereais; 

c) Propriedades similares no que se refere à extensão, tipo de exploração 

econômica e distância da cidade, da estação ou do porto de embarque, 

apresentavam valores diferenciados dependendo da quantidade da mão de 

obra a ela incorporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 APES – Relação de Propriedades, 1925. 
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CAPÍTULO VI 

 

 
AS IDEIAS DE PROGRESSO NO SETOR AGROPECUÁRIO SERGIP ANO 

 

 

O século XIX foi o século da grande imigração e da abolição da 

escravidão, do empobrecimento da aristocracia nordestina e do enriquecimento da 

aristocracia paulista. No nível social, o Brasil passava por um processo de 

mudanças que se refletia, na transição do trabalho escravo, para o trabalho livre.  

Economicamente, com o desenvolvimento do capitalismo industrial, a 

modernização do Brasil se faz sentir através da construção de estradas de ferro, 

sistema bancário, introdução de máquinas e do relativo crescimento industrial.  

Em Sergipe, as dificuldades que a Província enfrentava eram as mais 

sérias e de difícil solução. A cultura canavieira, seu principal esteio econômico, 

estava em crise, pois, “os engenhos já não apresentavam perspectivas alegremente 

consumadas dos lavradores [...] o assucar sem preços nos mercados 

consumidores”71. 

Na edição do jornal a Reforma, de 29 de julho de 1888, em um artigo 

intitulado “O estado deplorável da lavoura no sul de Sergipe” foram expostos alguns 

motivos de insatisfação por parte dos senhores de terras, ressentindo-se da falta de 

capitais e da falta de braços para a lavoura. 

A crise, em verdade, era nacional, porém sentida mais profundamente 

pela pequena geração de recursos. A concorrência do açúcar da beterraba e 

consequente baixa dos preços do açúcar de cana, as secas constantes, a 

diminuição dos próprios provinciais, o decréscimo das rendas sobre os escravos em 

decorrência das leis abolicionistas e emigração da mão-de-obra para o sul cafeeiro 

foram alguns dos fatores que aceleraram as dificuldades econômicas que a 

Província enfrentou nesses últimos anos do segundo reinado. O algodão deixara 

marcas importantes nos anos de 1860 e começo da década de 1870. Desde então, 

perdera seu mercado externo e procurava adaptar-se às necessidades do mercado 

                                                 
71 Jornal A Reforma. Ano III, nº 108, 27 de janeiro de 1888 
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interno. Havia uma desarticulação das estruturas produtivas. Apesar dessa 

desarticulação o setor agrário era o que mais contribuía para a receita da Província . 

Os déficits avolumavam-se de ano para ano, como pode-se perceber 

através dos relatórios dos Presidentes da Província. A relação entre receita e 

despesa mostrava muito bem os reflexos da crise pela qual a Província passava, 

principalmente no setor agrário, ramo da maior arrecadação provincial. 

Ao assumir o governo da Província, Inácio Joaquim Barbosa detalhou 

muito bem a situação sócio-político-econômica da Província72 que se apresentava 

na mais completa paz. Quanto à questão dos impostos, destacava o Presidente 

alguns problemas, no tocante à cobrança do meio dízimo do açúcar, 5% sobre a 

sola, 50% sobre o milho, feijão e farinha de mandioca, o gado vacum e cavalar 

vendido para fora da Província e o da décima urbana. 

Ao comentar sobre o imposto do açúcar, defendia a redução do imposto 

de 5% para 4%, pois sendo 

 

[...] o principal ramo de producção e riqueza, carrega de mais com a 
enorme despeza de 400 réis, por arroba do transporte de cabotagem, 
visto ainda aqui [na Província] não existir commercio directo com os 
portos estrageiros”73 

 

O imposto sobre a sola era arrecadado na Mesa de Rendas de Vila Nova. 

O problema principal desse imposto era que os produtores preferiam despachá-lo 

através da Mesa de Rendas de Penedo, onde pagavam apenas 3%. 

Quanto ao milho, o feijão e à farinha de mandioca, o imposto de 50% 

visava a impedir a sua exportação, pois se tratava de gêneros necessários às 

necessidades internas da Província. A tributação sobre o gado vacum e cavalar 

estava ameaçada, devido à sonegação. Apesar da exportação de inúmeras reses 

para a Bahia, nenhum rendimento trazia para a Província. 

Procurando impedir o desvio da produção do algodão e dos couros para 

Penedo, em Alagoas o imposto de 5%, citado anteriormente, foi reduzido para 3%. 

Quanto ao imposto da meia sisa, que rendeu 13:160$624 réis, em 1853, achava-se 

                                                 
72 Relatório do Presidente Joaquim Inácio Barbosa, 20 de abril de 1854. 
73 Ibid. 
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deficitário em decorrência da isenção dada aos proprietários de engenho e aos 

lavradores de cana. É importante perceber que essa medida de isenção tinha como 

objetivo facilitar aos proprietários a aquisição de escravos, devido à retração do 

mercado externo, a partir da Lei Euzébio de Queiroz. Adquirindo mão-de-obra, os 

proprietários aumentariam a produção do açúcar, produto maior da receita 

provincial. Com isso, a arrecadação não atingiu os resultados esperados; pelo 

contrário, como bem afirmou Inácio Joaquim Barbosa, em setembro de 1854: 

 

Esta resolução, que sem dúvida teve em vista beneficiar a lavoura, 
de facto só tem servido para desfalcar fortemente a renda deste 
importante ramo da receita, o para mais alimentar a exportação dos 
escravos, porque os exportadores facilmente conseguem dos 
vendedores simulados contractos de vendas a lavradores de cannas, 
que em troca lhes dão procurações para effectuar as vendas fora da 
Província”74 
 

Indubitavelmente, uma das preocupações do Presidente Inácio Joaquim 

Barbosa foi a prosperidade da Província. Ele percebia que esta dependia do 

escoamento da produção, particularmente a açucareira, pois 

 
Por falta de portos convenientemente localizados as mercadorias 
oneravam-se, pesadamente, com o custo de uma série de cargas e 
descargas, realizadas em condições precárias que aumentavam de 
muito os riscos destas operações. O progresso da Província 
reclamava um fim a essa talassofobia que durava desde os tempos 
da colônia (PORTO, 1945, p. 20). 
 

Quando foram realizadas as obras de Aracaju, em 1858, na Presidência 

do Dr. Manuel da Cunha Galvão, esse saldo desapareceu. Ao assumir a 

Presidência, em 1860, o Dr. Thomaz Alves Junior herdou um déficit de 82:211$015. 

Daí em diante, segundo Felisbelo Freire (1977 , p. 309),  

 

os déficits tenderam a aumentar e tornaram-se permanentes na 
história financeira da Província. Não obstante o aumento da 
produção, o desequilíbrio entre a receita e despesa tornou-se cada 
vez maior. 

 

Para o exercício de 1860-1861, a receita foi orçada em 357:599$073 réis 

e a despesa em 357:599$073. Porém, o estado das finanças de Sergipe não era 

                                                 
74 Relatório do Presidente Joaquim Inácio Barbosa, 20 de abril de 1854. 
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satisfatório, pois além do déficit de mais de 80:000$000 réis, o governo contraiu um 

empréstimo de 51:082$713 réis com o Banco da Bahia.  

Somando-se a isso, a Província passava por outras dificuldades, a 

exemplo da diminuição da produção agrícola, principalmente do açúcar, que sofria 

com a carência braçal em decorrência da epidemia do Cólera, que dizimou mais de 

2/5 da mão de obra vinculada a essa atividade. Outro fator da crise foi a emigração 

de inúmeras pessoas atraídas pela nascente capital da Província, Aracaju, como 

também os gastos com a construção dos edifícios públicos. 

Para o exercício de 1861 a 1862, a receita foi orçada em 289:170$000 

réis e a despesa 336:576$114 réis. Verifica-se, então, um déficit previsto de 

47:106$114 réis.  

Diante desses dados, o Presidente da Província, Dr. Thomaz Alves 

Junior, informava, de forma otimista, à Assembléia Legislativa Provincial, em 4 de 

março de 1861, que 

 

[...] este cálculo da receita e despesa orçada para o futuro exercício é 
feito com os dados os mais infensos (sic) à arrecadação das rendas, 
e contando sempre com esse atraso, que tem perseguido a lavoura 
nos trez annos ultimos. 
É por tanto é certo que se o estado da lavoura for favorável como 
promete ser, o déficit no exercício futuro desaparecerá com as 
rendas communs. 
Há dous meios de proceder para chegar a esse fim ou cortar a 
despesa ou procurar augmentar a renda75 

 

No entanto, o Presidente percebeu que o corte das despesas traria 

prejuízo ao serviço público. A solução seria aumentar a tributação sobre alguns 

produtos. Realmente foram propostas as seguintes medidas com relação aos 

impostos:  

a) Substituição do meio dízimo do açúcar pelo imposto de $150 réis por arroba; 

b) Elevar para 10% o imposto sobre o mel e o aguardente exportado; 
c) Aumentar de 100$000 réis para 150$000 réis o imposto sobre escravos 

exportados; 

d) Aumentar para 3$000 réis o imposto sobre o gado vacum e cavalar e para $500 

réis. O imposto sobre os suínos, antes era 2$500 réis e $400 réis respectivamente; 

                                                 
75 Relatório do Presidente Thomaz Alves Junior em 4 de março de 1861. 
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e) Evitar a fraude na cobrança da meia sisa sobre os escravos; 

f) Elevar para 6$000 réis, 9$000 réis, e 12$000 réis, o imposto sobre casas que 

venderem charutos; 

g) Multa de 100$000 réis sobre quem vender fora das boticas onde houver 

medicamentos formulados ou qualquer substância venenosa; 

h) Imposto de $40 réis sobre canada de aguardente em vez do pagamento sobre a 

produção 

i) Imposto de 2$500 réis. Por rês morta para o consumo em lugar da arrematação. 

Ao assumir a Presidência, Joaquim Jacinto de Mendonça encontrou a 

Província com um débito de 59:469$092 réis, referente aos salários atrasados dos 

funcionários. Em face dos débitos encontrados, foram contraídos empréstimos de 

12:000$000 réis com a Associação Comercial e 80:000$000 réis com o Banco da 

Bahia. 

No balanço definitivo da receita e despesa do exercício de 1862 a 1863, 

figuram o seguinte: Receita arrecadada: 439:658$811 réis; com uma despesa de 

401:195$243 réis, ficando um saldo positivo de 38:463$568 réis. Houve uma 

redução da receita prevista com relação à orçada que foi de 474:700$000 réis. Por 

outro lado, houve uma diminuição das despesas em relação a que foi orçada isto é: 

481:521$097 réis. Nos anos de 1863-1864, a receita arrecadou 329:432$209 réis e 

teve uma despesa de 355:655$418 réis, com déficit de 26:223$209 réis. 

Perante a situação de crise porque passava Sergipe, o Presidente 

Cincinato Pinto da Silva, em 1º de março de 1865, concluía que: 

 

Se a safra futura não for abundante o déficit será ainda maior. Isto 
posto, convem que haja muita economia na decretação das 
despesas, deixando de figurar no orçamento algumas que nenhuma 
utilidade dão a Província [...] 
Logo que a producção da província não se limite tão somente ao 
assucar, e que outras fontes de receita apareçam, com o 
desenvolvimento de nova materia contribuinte, hade a renda crescer 
melhorando conseguintemente o estado financeiro da mesma 
Província76 
 

De 1870 a 1871, o estado das finanças da Província não era lisonjeiro; 

uma das causas da diminuição da receita foi a guerra franco-prussiana, que, de 
                                                 
76 Relatório do Presidente Concinato Pinto da Silva em 1º de março de 1865 
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certa forma, dificultou as exportações dos produtos sergipanos para os mercados 

europeus. Além disso, a alta do câmbio reduziu também o valor dos produtos 

provinciais exportados. O açúcar e o algodão, principais produtos na pauta das 

exportações, não apresentavam preços satisfatórios. 

Contudo, o inspetor da tesouraria provincial se mostrava otimista, 

 

A safra da Província que não é tão copiosa quanto prenunciara, 
mesmo assim é boa; e apesar da insignificância dos preços do 
açúcar, calcula-se que influenciará na maior receita. O algodão cuja 
colheita se disia mais abundantes, o algodão soffreu também da 
estação e a colheita foi reduzida; mas em compensação o preço do 
algodão vai se elevando de dia a dia. Alguns impostos, outros vão 
produzindo renda alem da que a experiencia de longos annos fazia 
suppor77 

 

Apesar do otimismo do inspetor da tesouraria, os déficits se acumulavam. 

Constantemente, os presidentes da Província contraíam empréstimos para 

solucionar as dívidas provinciais, a exemplo de Manoel do Nascimento da Fonseca 

Galvão, que contraiu um empréstimo com o Banco do Brasil, cujos juros eram de 8% 

e amortização de 1% anual, para saldar dívidas da província com o Banco Mercantil 

da Bahia e para o pagamento dos funcionários públicos.78  

Sergipe apresentava uma situação econômica instável e de difícil solução. 

Em 10 de fevereiro de 1874, a dívida da Província somava 311:769$132 réis. Em 

cada orçamento, a diferença entre a receita e a despesa avolumava-se, a exemplo 

do orçamento para o exercício de1874 a 1875. Para uma receita de 481:502$000 

réis previa-se uma despesa de 747:384$192 réis, resultando num déficit de 

265:882$192 réis. Segundo afirmou José Constituino Telles, Inspetor da Tesouraria 

provincial, em 10 de fevereiro de 1874: 

 
A despesa está sobrecarregada de dívidas acumuladas por 
exercícios anteriores, e estas extraordinárias e excepcionaes 
circumstancias dão origem ao desequilíbrio da Receita e Despesa e 
ao apparecimento do deficit [que} será reduzido se os preços de 
nosso mercado de exportação  melhorarem, se for restabelecido o 
imposto de 6% na exportação, e se prudentes e sabias medidas 
vierem em socorro da fiscalização e arrecadação das rendas.79 

                                                 
77 Relatório do Inspetor da Tesouraria Provincial em 2 de setembro de 1872 
78 Relatório de Manoel do Nascimento da Fonseca Galvão em 11 de novembro de 1873. 
79 Relatório do Inspetor da Tesouraria Provincial em 10 de fevereiro de 1874. 
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No final da década de 1870, a situação da agricultura sergipana não era 

das melhores. Enfatizamos a agricultura, porque se constituía na base da 

arrecadação tributária, principalmente sobre o açúcar e o algodão. A falta de capital 

era um entrave para o desenvolvimento desse setor. 

Quanto ao comércio, nesse período, era dificultado pela presença de 

casas comerciais da Bahia. Essa dependência prejudicava o desenvolvimento do 

comércio sergipano. Tal situação era responsável, em grande parte, pela crise 

financeira que passava a Província, pois, desde a década de 1860, a relação entre a 

receita e a despesa apresentava desequilíbrios. Notavam-se, nos orçamentos e nas 

propostas de orçamento, constantes déficits. Naturalmente, outros fatores 

dificultavam a busca do equilíbrio financeiro, a exemplo da arrecadação, pois, 

 

Os gêneros de exportação da provincia sahem sem pagar os 
respectivos direitos na razão da Quinta parte pouco mais ou menos, 
já no rio S. Francisco, pelo povoado do Carrapicho, já no rio Real, 
pela cachoeira da Abbadia. O contrabando existe [...]80 
 

Portanto, a crise pela qual passava a Província refletia-se em todos os 

setores, como podemos perceber pelo estado das finanças. Sendo o setor agrário a 

principal atividade, era necessário encontrar soluções que possibilitasse o seu bem 

estar. Preocupado, assim se referia o Presidente da Província, Thomas Alves Júnior 

(1961 apud MOTT, 1986, p. 153) sobre o estado da agricultura: 

 

A agricultura é uma parte da indústria agrícola que abraça todos os 
trabalhos pelos quais o homem constrange a terra cultivável a 
produzir até satisfazer suas necessidades. Sem questionar se é ou 
não a primeira das indústrias, o que é certo é que nesta Província 
ocupa ela os cuidados da maioria de sua população e constitue a 
principal riqueza de seus habitantes, bem como é a fonte primária 
das rendas provinciais. Não abrange ela porém muitas espécies de  
cultura e quase que se acha reduzida à simples cultura da cana. O 
seu estado é decadente e exige pronto remédio e imediatas 
providências. 
 

É nesse contexto de crise que membros das elites agrárias passaram a 

assimilar a idéia de progresso, vinculando-o a questão da necessidade de inovações 

                                                 
80 Relatório do Dr. José Martins Fontes 1º Vice Presidente em 1º de março de 1878 
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técnicas para a agricultura, a questão da mão de obra e da colonização, como 

formas de tirar a agricultura do abismo em que se encontrava. 

Por outro lado, convém lembrar que o século XIX foi marcado pelo 

Liberalismo triunfante, principalmente a partir da segunda metade do referido século, 

com o triunfo do cientificismo através das influências do positivismo no sentido da 

substituição do pensamento abstrato pela razão e do evolucionismo embasado no 

“principio do progresso contínuo e da evolução social” (RIBEIRO JÚNIOR, 1982), 

onde as ideias vinculadas a Ordem e ao Progresso são assimiladas por diversos 

setores da sociedade. Nesse sentido, de acordo com Rosemeire Aparecida de 

Almeida (2006, p. 57), o Positivismo, ao apropriar-se da idéia de ordem e progresso 

como algo inerente à sociedade, percebia que o homem, “tem História, porque é um 

herdeiro, e que dentro da ordem e somente pelo legado recebido, é capaz de 

experimentar o progresso”. 

Em 1860, numa visita à Província de Sergipe, o Imperador D. Pedro II 

criou o Imperial Instituto Sergipano de Agricultura, a exemplo daqueles criados em 

outras Províncias como Pernambuco e Bahia. No dia 2 de dezembro de 1860, em 

sessão solene foi instalado o Instituto com a presença de vários membros da 

aristocracia sergipana. Assim, por conta da crise que afetava a agricultura 

sergipana, os seus dirigentes viam no Instituto “o único remédio prompto, e mais 

fácil para conjurar os males que estão eminentes a lavoura”81.  

O Imperial Instituto Sergipano de Agricultura continha, no seu estatuto, 

objetivos bem definidos e inovadores, cujos capítulos mais relevantes 

reproduziremos abaixo: 

  

Capítulo I : Do fim do Instituto e sua organização 

 

1) O IISA fundado na capital da Província de Sergipe por S.M. o Imperador, sob sua 

imediata proteção, tem por fim animar e desenvolver a lavoura da Província, já 

diretamente pelos meios a seu alcance, já indiretamente auxiliando o Governo 

geral e Provincial em tudo quanto possa concorrer para este fim. 

2) O Instituto deverá em proporção com os seus recursos: 

                                                 
81 APES, A1, v. 01 – Ata do IISA 
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I. Fundar escolas e estabelecimentos normais em que se ensinem os princípios e 

ensaem os sistemas mais convenientes de cultura da terra e sua preparação, 

os métodos que possam melhor concorrer para aperfeiçoar o fabrico dos 

produtos agrícolas, fazendo às expensas suas a introdução de máquinas e 

instrumentos que facilitem o trabalho e melhorem os processos até agora 

empregados; 

II. Estudar por si e por meio de comissões suas nos diferentes pontos da 

Província, os meios de facilitar o transporte dos gêneros para seus principais 

mercados [...]; 

III. Formar e rever anualmente a Estatística rural da Província, acompanhando-a 

de uma memória em que se exponha o estado da agricultura, as providências 

que deve tomar para combater as moléstias do gado, animais e aves 

domésticas, quais os remédios aplicados, que melhores resultados praticados 

apresentarem: o abandono, decadência e progresso dos estabelecimentos 

rurais mais importantes; as causas permanentes ou transitórias de decadência 

ou progresso da agricultura nos três anos anteriores: finalmente tudo que 

possa interessar a lavoura. 

IV. Criar e manter um periódico, às expensas suas, que exclusivamente trate de 

agricultura. 

V. Mandar vir novas sementes, renovos de plantas já cultivadas na Província e de 

outras que devem ser introduzidas, novos animais ou pouco conhecidos ou de 

melhores raças, e distribuí-los pelos fazendeiros e lavradores; 

VI. Cuidar da substituição de braços necessários à lavoura já por maio de 

máquinas e instrumentos apropriados, estudando e ensaiando o sistema de 

colonização nacional e estrangeira que pareça mais profícuo82. 

 

  Através dos artigos iniciais do estatuto do supracitado Instituto, pode-se 

perceber ideias inovadoras e progressistas como: fundação de escola agrícola, 

introdução de máquinas para melhorar a produção agrícola e a substituição do braço 

escravo pelo trabalhador livre. Aliás, essas idéias vão aparecer constantemente nos 

relatórios dos Presidentes da Província e em artigos divulgados na imprensa 

periódica. 

                                                 
82 Sobre o Imperial Instituto Sergipano de Agricultura vide: MOTT, Luiz Roberto de Barros (1986). Op, 

cit, pags. 152-187. 
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Assim expressava-se o Presidente Thomaz Alves Júnior: 

 

Espero que todos os ilustres filhos de Sergipe a quem tal notícia 
chegar se apressem em me comunicar que acceitão e querem 
valorosamente coadjuvar a empresa altamente progressista e 
garantidora da propriedade desta Província”83 
 

O Presidente apresentava um otimismo com o Instituto, acreditando que 

este prepararia “o caminho da regeneração do progresso da agricultura”. Criticava a 

escravidão, pois a via como uma forma retrógada de relação de trabalho, já que esta 

ia de encontro às leis do progresso, 

  

A família brasileira horrorizava-se quando via os effeitos da 
escravidão sobre a moralidade e educação de seos filhos; o 
brasileiro não sentia menor que outro qualquer o effeito da lei 
bárbara que separa o homem em senhor e escravo84 
 

A saída para evitar os males da escravidão no discurso progressista era a 

substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre através da colonização. O 

trabalho livre de colonos era visto como um sistema harmonioso no qual estes, além 

de viver em harmonia com a natureza, teriam a propriedade de fato da terra. No 

entanto, entendiam que antes da colonização deveriam solucionar as questões que 

entravavam a agricultura e, para isso, seria necessário: 1) Ensino e melhoramento 

no trabalho do campo; 2) Conhecimento das terras devolutas; 3) Melhoramento das 

vias de comunicação; 4) Expansão do crédito. 

Na sessão extraordinária da Assembléia Geral, realizada em 20 de 

fevereiro de 1863, o Presidente do Instituto o Dr. João Mendonça, expôs a situação 

em que se encontrava a agricultura sergipana, ou seja, o seu estado de decadência. 

Nessa reunião, foi proposto pelo Presidente que o Instituto dentro da proposta de 

modernização adquirisse um aparelho para o fabrico do açúcar bruto, porém, a ideia 

não floresceu.  

Em outra sessão, datada de 24 de março de 1868, sob a Presidência do 

Barão de Estância, foi proposta a aquisição de uma propriedade para instalação de 

uma escola teórica e prática. Aprovada a idéia por unanimidade, foi adquirido, com 

recursos do Instituto, o engenho Patrimônio. 

                                                 
83 APES, A1, v. 01 – Ata do IISA 
84 APES, A1, v. 01 – Ata do IISA  
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A ideia de instalação da referida escola não floresceu, pois onze anos 

depois, em junho de 1881 propunha novamente o Barão de Estância, “O 

estabelecimento de uma eschola ou fazenda modelo que tenha por fim facilitar o 

ensino prático e profissional, aproveitando-se para esse mister o engenho 

Patrimônio pertencente ao Instituto”. 

Ainda, por deliberação nesta mesma assembléia, estabeleceram-se: 

 

1) A fundação da escola modelo; 

2) A promoção dos meios necessários afim de que o Instituto possa mandar vir 

instrumentos aperfeiçoados para serem distribuídos pelos lavradores; 

3) A fundação de uma revista agrícola. 

 

Infelizmente, a documentação pesquisada não nos possibilitou ver o 

desfecho dessas ideias, isto é, se realmente os objetivos do referido Instituto foram 

colocados em prática. No entanto, percebeu-se a preocupação das elites com 

questões que afetavam os seus interesses, a exemplo da crise verificada no setor 

agrícola, a carência braçal para a lavoura principalmente depois da epidemia do 

Cólera Morbus – a qual, como vimos anteriormente, dizimou grande parte da 

população escrava –, como também a necessidade de melhorar os sistemas de 

produção com a introdução de maquinários e melhorias das estradas para o 

escoamento dos produtos agrícolas.  

Paralelo ao discurso percebido na documentação referente ao Imperial 

Instituto Sergipano de Agricultura, os relatórios Presidenciais e os jornais da época, 

a exemplo do Correio Sergipense, apresentavam em suas páginas um conjunto de 

ideias que comungavam com o discurso “progressista” da elite agrária – 

naturalmente, de acordo com os seus interesses. 

Em ofício ao Presidente da Província Dr Manuel da Cunha Galvão, o 

secretário de Governo Guilherme Pereira Rebello relatava a situação que passava a 

agricultura sergipana e observava que por conta da crise, 

 

Vemos os povoados atulhados de ociosos e mendingos pedindo por 
esmolla o pão que seos braços lhes poderião dar com abundancia, a 
população dos campos emigrando para as cidades em busca do 
trabalho ou do pão, que sua incúria e indolência lhes recusarão, 



202 

 

nossos campos tão férteis convertidos em desertos, nossas planícies 
apresentando o aspecto medonho da esterilidade85 

 

O secretário apontava várias causas responsáveis pela crise como: a 

preguiça, a indolência, incúria; ignorância dos criadores, maus métodos adotados na 

criação e cultura dos campos; péssimas vias de condução; falta de braços; desonra 

em que é tida a cultura exceto a da cana; defeito da legislação. Tais fatores 

constituíam-se em entrave para o progresso da agricultura. 

Sobre a primeira causa, culpava a população pela crise na produção e, 

consequentemente, a carestia dos gêneros alimentícios. Culpava o dirigente a 

ociosidade da população sergipana, entendendo que o mal que afligia a agricultura 

sergipana estava no horror que o trabalho causava ao povo “entregue aos seus 

instinctos de indolência e a quem a lei não força ganhar o pão da vida com o suor do 

seu rosto”. Também culpav a ignorância da população que não adota métodos 

modernos para obter colheitas mais abundantes:  

 

Desconhecem os methodos mais expeditos de amanhar e fertilizar a 

terra, assim como de semear, tratar colher e conservar; que 

desconhecem os methodos mais adequados para a criação de 

gado86 

 

As péssimas vias de condução constituíam-se também em causa da crise 

na agricultura, péssimas estradas, falta de canais. As despesas para condução da 

produção ao mercado elevavam os preços dos produtos, principalmente aqueles 

responsáveis pela subsistência da população. Por conta das péssimas vias de 

comunicação o gado por exemplo, 

 

Que os sertões remettem para os mercados estão sujeitos a uma 
infinidade de males. Obrigados a transporem a distância de muitas 
léguas não chegam as feiras, senão diminuídos de um terço ou de 
um quarto; porque no inverno morrem afogados nas passagens dos 
rios e no verão morrem a sede ou ao cansaço87.  

 

                                                 
85 Relatório do Presidente da Província Manuel da Cunha Galvão em 16 de agosto de 1859. 
86 Relatório do Presidente da Província Manuel da Cunha Galvão em 16 de agosto de 1859. 
87 Ibid. 
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Entendia o secretário que uma das saídas para melhorar a produção era 

incentivar a pequena lavoura, pois, no seu entendimento, se a agricultura era a 

principal fonte de riqueza pública, por que discriminar os pequenos produtores? O 

que se via na Província era um preconceito contra a pequena lavoura em favor, 

principalmente, da produção açucareira. A pequena produção dos gêneros 

alimentícios trazia, portanto, como consequência o aumento dos preços. Por último, 

chamava a atenção para a necessidade de uma legislação que regulamentasse o 

trabalho impedindo a ociosidade, o que denota um certo preconceito em relação à 

população trabalhadora, típico da ideologia das elites provincianas em relação aos 

“reais motivos” do atraso na produção de alimentos em Sergipe. Ou seja, mesmo 

que existisse essa preocupação na necessidade de estimular a pequena produção, 

ainda assim os valores insculpidos desfavoráveis à massa de trabalhadores rurais 

eram evidentes. 

Portanto, o que se percebe nesse discurso governista era que o 

progresso também estava aliado a melhoria das vias de comunicação, 

modernização das técnicas de cultivo e da criação e uma legislação que 

regulamentasse o trabalho. Aliás, essa questão da regulamentação do trabalho vai 

estar presente em todo o discurso governista no decorrer do século XIX e início do 

XX88.  

O que se nota nos discursos dos Presidentes de Província no que se 

refere às ideias de progresso, estes sintetizavam o pensamento das elites agrárias. 

Realmente, as ideias de progresso estavam ligadas, como foi visto anteriormente, à 

questão da mão de obra e à colonização, à melhoria nas vias de comunicação tanto 

terrestre como marítima e modernização, ou seja, às inovações técnicas para o setor 

agrário. Assim, é nos referidos relatórios e na imprensa periódica que estas se 

apresentavam. 

Além dessas questões, uma das necessidades que possibilitaria a 

melhoria da lavoura era a mobilização de capitais de acordo com o Presidente 

Manuel da Cunha Galvão. Entendia-se por mobilização de capitais a criação do 

crédito rural que se constituía na primeira condição para o progresso da agricultura. 

A Segunda condição era a melhoria das vias de comunicação porque, 

 

                                                 
88 Sobre a questão da organização do trabalho no início do século XX, vide: PASSOS SUBRINHO, 

Josué Modesto dos (2000). Op, cit, págs. 275-340. 
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Qualquer que seja o desenvolvimento do estabelecimento rural, a 
lavoura soffre sempre d’esde que o produto não pode concorrer 
rapidamente ao mercado sem a grave despesa de transporte que 
muitas vezes é tão excessivo que não anima a produção89 
 

Quando da visita do imperador D. Pedro II a Sergipe, novas esperanças 

surgiram e, novamente, a questão da melhoria das vias de comunicação era 

enfatizada nas páginas do Correio Sergipense90 

 

Estradas não existem na Província, apenas existem picadas e más. 
As cidades não tem meios cômodos de comunicação entre si e 
menos os centros de produção com os centros de consumo. Sem 
estradas, onde os canaes não são de fácil construção, a Província 
não pode avançar. 

 

Outra necessidade seria o ensino agrícola, pois “o bom agricultor” deveria 

ter conhecimento para avaliar a natureza do solo, enfim, de adubá-lo. Chama 

também a atenção para a diversificação de culturas, a exemplo da França, que 

apesar do crescimento da produção de beterraba, o cultivo do trigo não deixou de 

existir. Se a diversificação de culturas fosse colocada em prática pelos agricultores, 

afirma o Presidente, 

 

Não teríamos de contemplar o lavrador comprando farinha, o feijão e 
o milho, e outros gêneros alimentícios que não plantão pela ambição 
desregrada, ou antes pelo desconhecimento de que, não obstante a 
cultura exclusiva da canna, poderiam amainar terreno para aquella 
producção. 
 

O que se nota no discurso oficial, no decorrer do século XIX era a 

preocupação dos dirigentes com o estado da agricultura, já que esta se constituía na 

base econômica da Província. Quando se refere à ideia de progresso, pensa-se 

inicialmente no desenvolvimento da indústria – que não era o caso de Sergipe, pois, 

o progresso estava associado à necessidade de exercer um controle maior sobre a 

agricultura. 

Provavelmente, esses mecanismos de controle utilizados pelo Estado 

tiveram resultados, pelo menos, parciais, como pode-se perceber pela fala do 

Presidente da Província em 1882, informando que, algumas melhorias tinham sido 

verificadas na agricultura sergipana graças à “propaganda feita por alguns espíritos 
                                                 
89 Relatório do Presidente da Província Manuel da Cunha Galvão. 
90 Jornal o Correio Sergipense. Ano XXIII, nº 3 de 16 de janeiro de 1860. 
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progressistas” e, consequentemente, “muitos jã vão abandonando a rotina 

abraçando os melhoramentos”.91 

Nas páginas do Jornal o Correio Sergipense92, uma série de cartas 

publicadas pelo suplente do deputado Tobias Rabelo Leite endereçada ao 

Presidente da Província enfatizava a necessidade de melhorias para a agricultura 

sergipana. Defendia as ideias de Progresso e modernização; vinculava a ideia de 

progresso à necessidade de substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre 

através da colonização; apontava as causas do atraso da agricultura sergipana por 

conta da escravidão, dos sistemas arcaicos de produzir o açúcar e a falta de 

capitais; também, aconselhava o Presidente da província a mostrar aos senhores de 

engenho as vantagens da colonização, pois se estes assim não procedessem 

veriam “o abismo” que os esperava. 

Na terceira carta93, continuava Tobias Rabelo a defender a colonização, 

inclusive orientava o Presidente como seria a melhor forma para promover a 

colonização, ou seja, cada proprietário deveria contratar no mínimo 60 colonos, o 

que correspondia a ocupação de 60 tarefas de terra, cuja produção de açúcar 

correspondia a uma safra inteira com mão de obra escrava. No cálculo do Suplente 

de deputado a importação de 15 colonos geraria uma despesa de apenas 1:650$000 

réis pagáveis em 4 anos. Enfatizava que “Se os primeiros proprietários forem de boa 

fé e felizes, estará vencida a primeira dificuldade para realização d’essa ideia que eu 

julgo salvadora da Província” 

Em anexo a essas orientações94, Tobias Rabelo elabora uma série de 

cálculos com relação à introdução de colônias através do sistema de parceria. 

Apontava várias vantagens para os proprietários. A primeira era a redução do capital 

empregado para aquisição de escravos e aquele capital excedente poderia ser 

aplicado na modernização dos engenhos, adquirindo maquinário. Com apenas oito 

tarefas de terras por colono, o proprietário teria um lucro satisfatório de acordo com 

o cálculo elaborado por Tobias Rabelo: 

 

15 colonos plantão e cultivão canna para 1800 pães. Toca ao 
proprietário 1/3 , isto é 600 pães. 
600 pães dão 1200 arrobas de assucar branco ou 2400$ 

                                                 
91 Relatório do Presidente da Província Dr. Herculano Inglez de Souza em 22 de fevereiro de 1882. 
92 Jornal o Correio Sergipense. Ano XXII, nº 17 de 23 de março de 1859. 
93 Ibid., de 30 de março de 1859. 
94  Jornal o Correio Sergipense. Ano XXII, nº 17, de 2 de abril de 1859. 
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900 arrobas do dito mascavado 1350$ 
6 pipas de mel 500$ 
 

Assim, conclui que no sistema de parceria, o proprietário teria um lucro 

líquido de 2450$ em 6 meses; ao contrário, se utilizasse o trabalho de 20 escravos e 

89 bois não conseguiria 1/3 desse lucro líquido. Além disso, a subsistência estaria 

garantida, pois os colonos poderiam produzir feijão, mandioca, além da criação de 

aves domésticas. 

No entanto, o que se percebe nas palavras do suplente do deputado não 

era uma preocupação com a escravidão em si. A preocupação era com melhorias 

para o setor agrícola, para os senhores de engenho, grupo que provavelmente ele 

representava. Percebia que a escravidão chegaria ao fim, a começar pela abolição 

do tráfico intercontinental, sendo necessário garantias para a manutenção da 

propriedade. Se no sudeste ensaiavam a substituição da mão de obra escrava, 

Sergipe não poderia ficar de fora, para não perder o “bonde” do progresso. 

Entendiam também que a melhoria da agricultura passava pelo ensino 

agrícola e, nesse sentido, tudo leva a crer que essa necessidade enfatizada, como 

vimos, no século XIX, através do Imperial Instituto Sergipano de Agricultura, seguiu 

toda uma trajetória até a sua concretização em 1902. Anteriormente, em 1882, o 

Presidente da Província de Sergipe, Ingles de Souza projetou uma escola modelo. 

De acordo com Nascimento (2004, p. 62), 

 

A pretensão do Presidente da Província era formar uma classe de 
trabalhadores agrícolas familiarizados com os princípios das 
ciênciasa práticas que concorrem para os melhoramentos da cultura 
do solo e com o manejo de instrumentos aperfeiçoados para os 
trabalhos dos campos 
 

Finalmente, o sonho de uma escola agrícola se concretiza em 1902, com 

a fundação da escola de Tebaiba, cuja área onde estava localizada pertenceu ao 

engenho Patrimônio que tinha sido adquirido pelo Imperial Instituto Sergipano de 

Agricultura no século XIX (NASCIMENTO, 2004, p. 73). 

O imperial Instituto Sergipano de Agricultura também pretendia editar uma 

revista que seria porta voz dos interesses dos agricultores sergipanos, objetivo que 

não foi alcançado até o momento em que vigorou. No entanto, no início do século 

XX, as elites sergipanas, vinculadas principalmente ao setor agrário e representadas 

pela Sociedade Sergipana de Agricultura, criaram a Revista Agrícola, cujo primeiro 
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número foi editado em 15 de janeiro de 1905, sob a direção do Dr. Theodoreto 

Nascimento, proprietário de engenho e redator principal da revista95. 

No seu primeiro número, a revista era apresentada como um órgão, 

 
Empenhado no estudo de tudo que possa esclarecer e resolver os 
graves problemas que se agitam em torno das classes que defende e 
que envolvem condicções essenciaes de vida e futuro. Em suas 
colunas transcreverá a theoria e a prática de tudo que houverde mais 
moderno e adiantado relativo a lavoura [...] de modo a instruir 
theórica e praticamente o lavrador sergipano96 
 

Uma série de artigos sob o título “A organização do trabalho” fazia a 

defesa da necessidade de um código que regulamentasse e conseguisse impor a 

ordem sobre os trabalhadores que eram vistos como “indolentes e desinteressados”, 

ao contrário dos proprietários e agricultores que tinham “índole activa,peserverante e 

corajosa”. Os trabalhadores sergipanos eram vistos como indivíduos sem pousada 

certa, isolados ou em pequenos grupos, andavam pelas estradas maltrapilhos. Os 

trabalhadores não tinham pousada certa, dificilmente demoravam em uma 

propriedade. Essa desorganização do trabalho, na visão da classe dominante era 

vista como contrária a riqueza pública, medidas deveriam ser tomadas, pois era uma 

exigência “do progresso, do futuro e da grandeza de Sergipe”97. Os Estados do Sul 

são citados como exemplo, pois conseguiram solucionar a questão da mão de obra 

com relações de trabalho organizadas através da imigração européia e como 

consequência o crescimento da produção cafeeira. Comparado ao fazendeiro 

paulista, fazendeiro o sergipano era visto como um escravo, pois enquanto o 

paulista “reside nas grandes cidades, passeia, diverte-se, viaja pelos paizes 

estrangeiros”, o sergipano estava ligado à sua fazenda, de onde não pode sair um 

só instante por conta da desorganização do trabalho. 

Em outro artigo, datado de 25 de abril de 1905, são feitos alguns 

questionamentos relacionados à questão das técnicas utilizadas no setor agrário 

sergipano e à organização do trabalho: 

 

                                                 
95 Não foi possível, através da documentação pesquisada, identificar se entre os membros da 

Sociedade Sergipana de Agricultura havia remanescentes do Imperial Instituto Sergipano de 
Agricultura ou até mesmo ligações por laços de parentesco. 

96 BPED -  Revista Agrícola Nº 1 
97 Ibid 
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1. Qual o lavrador de Sergipe, que consegue derrubar, plantar, colher 
e transportar seus produtos com a necessária oportunidade de modo 
coveniente? 
2. Não é certo que o trabalhador de Sergipe nos impõe alem do 
preço, serviços feitos com umas enxadas extremamente deitadas, as 
quais não afroxam o terreno e apenas podam o mato, quando não é 
somente machucado e dolosamente coberto. 
 

Além desses dois questionamentos, o clima também era culpado pelos 

males da lavoura sergipana, uma vez que 

 

A chuva e o inverno, o sol ardente do verão, ou simplesmente o 
orvalho das nossas manhãs de primavera constituem obstáculos aos 
nossos serviços, dando-nos lavouras doentias, sem rendimentos e 
muitas vezes productos enfesados sempre depreciados98 

 

Qual seria, portanto, a solução para esses males que afetavam a lavoura 

sergipana? No pensamento das elites uma das soluções seria a multiplicação de 

braços através da introdução de colonos europeus ou a introdução de maquinários 

modernos. Se as dificuldades impostas não fossem solucionadas, inclusive por 

conta da falta de créditos, a solução seria a regulamentação do trabalho, 

estabelecendo relações duráveis de direitos e deveres entre trabalhadores e 

proprietários. Apesar dos problemas apresentados, havia um certo otimismo quanto 

as soluções apresentadas. Nas palavras do redator, 

 

Essas cousas não surgem da terra por encanto nem são utopias de 
theoricos sonhadores, de meros inovadores que só pregam cosas 
irrealisaveis, não, essas cousas se conquistam pelo trabalho, pela 
propaganda, pela cohésão dos interessados e pela vontade 
inquebrantável de progredir, estas cousas existem são palpaveis em 
toda parte onde o espírito moderno fecundou a iniciativa e o esforço 
intelligentes, creando a grandeza material [...] 
 

As angústias demonstradas pela elite agrária sergipana, quanto à 

organização do trabalho, foram atendidas com a aprovação do Código Rural, em 

1905. Nas páginas da Revista Agrícola, o Código foi recebido com satisfação, pois 

transformou “em realidade uma das mais urgentes aspirações da classe agrícola de 

Sergipe. Não regatejamos louvores ao Poder Executivo do Estado por mais esse 

serviço patrioticamente prestado a agricultura de Sergipe”99. 

                                                 
98  BPED -  Revista Agrícola  Nº 8 
99 BPED - Revista Agrícola Nº 16. 
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O código Rural, realmente atendeu aos interesses das elites agrárias 

como se pode perceber na apresentação dos seus artigos, principalmente aqueles 

vinculados aos reclamos vistos até então da referida classe. Os artigos 4º e 5º a 

definiam como propriedade rural como sendo os bens imóveis, móveis e 

semoventes, pertencentes a estabelecimentos agrícolas, pastoris ou de indústrias 

correlativas situadas fora do perímetro urbano. A propriedade agrícola era definida 

como todo estabelecimento cujo principal objeto é o cultivo de vegetais de qualquer 

espécie. Propriedade pastoril seria aquela que tinha como principal objetivo criar e 

invernar gado de qualquer espécie. 

Conforme Memorando apresentado pela Associação Sergipana de 

Agricultura ao Presidente do Estado Dr Josino Meneses, a caça e a pesca livres 

traziam prejuízos aos fazendeiros, pois iam de encontro à ordem e a regularidade do 

trabalho. Afirmava o memorando: 

 

É pungente e constristador o espetáculo que continuamente vemos, 
de indivíduos de ambos os sexos e de todas as idades, maltrapilhos 
e esfarrapados [...] se negando por completo aliás a ocupar-se de 
qualquer outro serviço. Os estragos das culturas, as destruições de 
matos, os incêndios dos campos, e tantos outros prejuízos que todos 
sabemos nos atropelam, tem por base o abuso dessa liberdade de 
que se servem entes malandros e preguiçosos, que preferem a 
migalha da caça e da pesca ao salário abençoado e generoso que 
traria o trabalho certo e contínuo (Apud. PASSOS SUBRINHO, 2000, 
p. 299-300). 

 

O capítulo XV e XVI do código rural preocupou-se com a caça e a pesca, 

consideradas como fonte de subsistência à margem do mercado de trabalho e causa 

da desorganização do trabalho na visão dos proprietários.  No que se refere à caça, 

os artigos 151, 152, e 155 estabeleciam: 

 

Art. 151 – Os quadrúpedes e aves selvagens, seja qual for sua 
espécie, existentes nas mattas, capoeiras ou campos de uma 
propriedade, fazem parte acessória desta e pertencem ao respectivo 
proprietário; 
Art. 152 – Viola a propriedade particular, quem por qualquer 
processo caçar ou fizer batida em terra alheias sem prévia licença do 
respectivo dono; 
Art. 155 – Os empregados, colonos ou agregados não poderão caçar 
nas terras do patrão sem prévia licença deste100 

 

                                                 
100 Código Rural. BPED - Revista Agrícola Nº 19. 
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Quanto à pesca, esta era proibida nas águas de domínio particular, 

exceto com a autorização do dono da propriedade. Proibia, também, “Artigo 161 – 

As construções de curraes de pesca ou outros quaesquer engenhos”. Para exercer a 

vigilância, o Artigo 177 do referido código criava a polícia rural que tinha a função de 

“manter a ordem pública e os direitos das pessoas e das propriedades rurais”. Por 

estes artigos, simples atividades como caça e pesca eram vistas pela elite como 

causas da carência braçal para a lavoura, pois através destas atividades o indivíduo 

poderia garantir parte da sua subsistência e não se inserir no mercado de trabalho. 

Na verdade, em Sergipe, no início do século XIX, existia um mercado de trabalho 

vazio, ou melhor, existia o trabalho, mas, na visão dos proprietários, não existiam 

pessoas interessadas nele, as quais eram consideradas pela elite como vadias e 

preguiçosas. 

A ideia de inovações técnicas na agricultura era outra bandeira defendida 

pela Sociedade Sergipana de Agricultura nas páginas da Revista Agrícola. Na 

Revista Nº 7, de 15 de abril de 1905, foi publicada uma carta enviada pelo redator do 

Jornal “O Agricultor prático de Pernambuco”, no qual apresentava as vantagens da 

utilização do arado reversível de disco, utilizado em São Paulo. Conforme o 

noticiador, eram várias as vantagens da sua utilização: “Bello trabalho em muitas 

terras poucos trabalhadas, manejo simples, faz um suco mais largo que os até então 

utilizados”. Outro artigo chama a atenção para os novos semeadores de milho 

utilizado nos Estados Unidos, mostrando as vantagens da sua utilização pois, 

 

O trabalho foi reduzido ao mínimo. O plantador semeia com uma 
machina que é a combinação de várias; corta as plantas quando o 
grão está maduro, ao passo que antes necessitava o auxílio e vários 
trabalhadores e tinha de andar a pé durante todo o dia [...]Que 
tristeza para nós outros, ávidos de perfeição, vê cultivar o milho a 
enxada archaica ou a ponta de chuço como ainda faz em vários 
logares do interior do Brasil101 

 

Outra novidade agrícola divulgada na Revista foi a Cyclone Seeder, uma 

semeadora prática e econômica capaz de, com apenas a mão de obra de um 

homem, semear uma área de oito a nove hectares em um dia de trabalho.  Outra 

inovação divulgada foi o Processo “Hinton-Naudet” para extração do açúcar da cana, 

                                                 
101 BPED - Revista Agrícola Nº 13. 
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aplicado com sucesso na Ilha de Madeira e em Porto Rico. O arado D10MN é 

divulgado por conta da sua capacidade de arar a terra em tempo hábil.  

Na segunda Conferência Açucareira, realizada em Recife, cujo 

memorando foi publicado na Revista Agrícola, os agricultores e aos sindicatos 

agrícolas foram orientados a, 

 

Vulgarização mais ampla possível de medidas que consagrem a 
adopção em toda zona assucareira do Brasil, os methodos modernos 
da cultura da cana, do fabrico do assucar e do álcool e do ensino 
agrícola, conforme os preceitos da sciencia e as praticas de centros 
mais adiantados102 
 

Para os representantes das elites agrária sergipana, o futuro e o 

progresso do Estado dependiam do desenvolvimento e aperfeiçoamento da lavoura, 

especificamente a da cana-de-açúcar, que passava por intensa crise por conta dos 

incentivos dados pelos países Europeus produtores de açúcar da beterraba. Esses 

incentivos, aliados ao aumento da tributação sobre o açúcar da cana, eram visto 

como causa principal. Questionavam se o Brasil deveria aderir a Conferência 

Açucareira realizada em Bruxelas, que decidiu acabar com os incentivos e reduzir os 

impostos cobrados sobre o açúcar da cana. É citado um estudo reproduzido pela 

Sociedade Alagoana de Agricultura, no qual mostra que o açúcar da beterraba tinha 

um custo de produção mais baixo que o da cana, daí a superprodução no mercado 

internacional. Era necessário, portanto, que, 

 

Os Agricultores sergipanos [...]ligados pelo mesmo ideal comecem 
applicando a cultura o que sobre ella existe de mais adiantado, 
transformando o que possuem para fabricação do assucar, por 
aparelhos mais aperfeiçoados  (grifo nosso) e que lhes garantam 
extrahir da cana tudo que possa ser extrahido della103 
 

Uma das soluções apontadas era, além da utilização do arado e da grade; 

a introdução de deslocadores para o preparo das terras, com também a seleção de 

sementes. 

Tudo indica que as ideias inovadoras e, consequentemente, o progresso 

corria no Brasil de norte a sul, a exemplo da Sociedade Paulista de Agricultura, que 

                                                 
102BPED - Revista Agrícola Nº 20 
103 BPED - Revista Agrícola Nº 02 
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também na sua Revista Agrícola propagandeavam sobre a necessidade de 

maquinários modernos, novas técnicas de plantio o que possibilitaria o 

barateamento dos custos. Esse barateamento seria alcançado somente “com o uso 

de maquinário agrícola, que torna o trabalho humano mais produtivo” (FERRARO, 

2007, p. 149). 

Da mesma forma que em São Paulo, cuja elite agrária era representada 

pela supracitada Sociedade, em Sergipe, representantes da referida classe também 

se entusiasmaram com a chamada agricultura científica e com viagens ao exterior, a 

exemplo de Theodoreto Nascimento diretor da Revista Agrícola, que após visita a 

Java, ao Havaí e a Cuba, foi aos Estados Unidos estudar os aperfeiçoamentos 

introduzidos no sistema eletrolítico e sua aplicação na produção do açúcar. Ficou 

muito admirado com referido sistema, pois, permitia, 

 

Obter o succo ou caldo assucarado, seja de beterraba ou de canna, 
no estado de garapa incolor, completamente purgado de albumina e 
em ponto de ser desde logo submetido à crystalização – oque 
representa um aperfeiçoamento de incalculável importância sobre os 
processos vigentes. Poupa-se assim muito tempo, muitos 
apparelhos, muito combustível, muito pessoal, e, em conclusão muito 
dinheiro104 
 

Outra bandeira defendida pela Sociedade Sergipana de Agricultura era a 

necessidade do ensino agrícola. Homero de Oliveira, um dos redatores da revista,  

fazia a defesa do ensino da agricultura nas escolas primárias, justificando a sua 

posição ao afirmar que: 

 

O que justifica o nosso atrazo em tudo que diz respeito não só aos 
diversos ramos da indústria que se prendem a agricultura, como a 
esta propriamente dita, é a ignorância quase completa, dos mais 
rudimentares princípios, o desconhecimento absoluto de tudo que se 
relaciona com a terra, oseu preparo, o seu cultivo, as suas 
producções105 

 

Cita ainda o exemplo dos Estados Unidos que apresentava resultados 

satisfatórios com a introdução do ensino agrícola nas escolas primárias, em que a 

criança adquiriria os conhecimentos rudimentares da agricultura, pois o lavrador 

desconhecia os princípios científicos da agricultura e, em particular, o lavrador 

                                                 
104 BPED - Revista Agrícola Nº 14. 
105 BPED - Revista Agrícola Nº 7 
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sergipano pois estava “prezo as práticas do passado, gyra no mesmo circulo estreito 

de uma rotina, donde não consegue deslocar, nem as licções da experiência, nem o 

conhecimento seguro do meio em que vive”106 

Os exemplos de países da Europa e dos Estados Unidos eram 

enfatizados de forma positiva por conta do desenvolvimento do ensino agrícola. O 

crescimento da produção do açúcar da beterraba era apontado como um fator que 

influenciou a criação de escolas agrícolas, cujos professores “percorrem as 

fazendas, ensinando os lavradores a cultivar a terra, corrigino o seu trabalho”. Por 

conta do ensino agrícola, o progresso da Itália era visível e o único meio para que o 

Brasil alcançasse também o progresso era “creando escholas de agricultura”, para o 

aperfeiçoamento do trabalho. O exemplo dos Estados Unidos também era divulgado 

como um país que alcançou o progresso graças à criação de escolas voltadas para 

a agricultura. Conclui o Redator que a criação de escolas agrícolas seriam um dos 

fatores, senão o mais importante para alcançar o progresso: “ Precisamos de 

escholas agrícolas porque somente com Ella é que alcançaremos tudo. A eschola 

Agrícola é o primeiro factor do progresso material dos povos”107. 

Nas páginas da Revista Agrícola, chamavam a atenção dos seus 

associados sobre vários temas que poderiam esclarecê-los no que se refere a 

melhorias e inovações para o setor. Distribuíam, gratuitamente, monografias de 

interesses tanto do setor agrícola como pecuário, a exemplo dos temas: alimentação 

do vegetal, o gado e a lavoura, preparo do solo, o álcool na indústria, 

aperfeiçoamento da cultura da cana-de-açúcar, manifesto a lavoura, dentre outros. 

Iniciado o século XX, no discurso dos representantes das elites agrárias, 

além da questão da mão de obra, o controle sobre o trabalhador nacional, a questão 

do crédito e a crise pela qual passava o setor agrário foi acrescentada a questão das 

inovações com ênfase na ciência, no sentido de controle das pragas que 

ameaçavam a agricultura, como também o setor pecuário. 

A Sociedade Sergipana de Agricultura divulgava o que se pode chamar 

de um saber científico com a divulgação de métodos científicos para o setor 

agropecuário. Aqui, pode-se notar a ciência a serviço do progresso. Preocupados 

                                                 
106 BPED - Revista Agrícola Nº 7 
107 Grande parte das Revistas a partir do ano de 1907 não apresentava a capa identificadora do seu 

número. Assim utilizaremos como referência a data de publicação dos artigos. Revista Agrícola 
17 de novembro de  1907. 
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com as formigas que ameaçavam e arruinavam a lavoura, a Sociedade Sergipana 

de Agricultura chamava a atenção para a necessidade de importação das formigas 

Cuyabanas, consideradas como o único recurso que possuía a lavoura para acabar 

com as suas similiares: as Saúvas. As referidas formigas criadas nos canaviais em 

pouco tempo invadiriam os campos “enxotando as cobras e todos os insectos que 

encontram em sua passagem”. Conclui o noticiador: “elas não mordem são 

pacíficas”. Tudo indica que o mal não foi resolvido pois, posteriormente, noticia a 

Revista que o combate à sauva era “um dos principais problemas”, muitas são “ as 

plantações que elas devastam”. 

Um dos males que causava morte do gado bovino, principalmente os 

bezerros, era a diarréia e, para curá-la, era indicado, em um artigo reproduzido do 

jornal “Lily”, periódico publicado no Rio Grande do Sul, a utilização do sangue seco, 

não apenas como um alimento para os bezerros raquíticos, como os atacados por 

diarréia. Relata o noticiador experiências realizadas com ótimos resultados, sendo 

indicado como, “Um alimento tonico precioso para os bezerros débeis, e remédio 

efficaz contra a diarrhéa e em geral contra todas as pertubações nas funcções 

digestivas”.108 

A renovação do gado bovino, com a introdução de novas raças, foi outro 

tema discutido nas páginas da revista e visto como uma inovação principalmente no 

que se refere à introdução da raça Hereford, considerada como uma raça “mais 

rústica, mais resistente, se aclimatar melhor [no Brasil] e não ser muito exigente 

quanto ao trato”. No caso da vaca Hereford, esta era apresentada, de acordo com 

experiências feitas por criadores argentinos, tão boa leiteira quanto à da raça 

Durhan. Os criadores sergipanos foram conclamados  a “fazer aquisição de alguns 

touros”. Chama a atenção para a necessidade de melhorias da alimentação dos 

bovinos com a introdução de alfafa e milho triturado109. 

Em um artigo publicado na Revista Nº 11, de 15 de junho de 1905, 

assinado pelo Barão do Paraná era indicada formas para melhoria do rebanho 

bovino, tais como: 

 

                                                 
108 BPED - Revista Agrícola Nº 7 
109 BPED - Revista Agrícola Nº 8 
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1. Fazer a seleção interna com a escolha das melhores vacas,  
principalmente as junqueiras e caracus; 

2. Cruzar as vacas com Zebus puros sangues; 
3. Cruzar as filhas desse primeiro cruzamento com touros 

estrangeiros; 
4. Nunca cruzar irmãos com irmãs. 
 
 

Enfim, a elite agrária, provavelmente influenciada pelas ideias positivistas 

e evolucionistas, através de entidades, a exemplo do Imperial Instituto de Agricultura 

e a Sociedade Sergipana de Agricultura, defendiam os seus interesses econômicos. 

Defendiam a ideia de progresso através das inovações técnicas no setor agrário 

como um movimento natural e capaz de resolver os problemas materiais que 

impediam o seu crescimento econômico e Social. Essas ideias de progresso tinham 

como base a necessidade do conhecimento científico, a necessidade de divulgar 

esse saber através do ensino, confundindo-se, muitas vezes, com progresso 

material e vinculado ao desenvolvimento da técnica e às necessidades econômicas 

das elites agrárias que 

 

revelam suas aspirações, desejos e contradições. Na verdade, fazem 
uma releitura da realidade a partir de suas próprias representações 
que têm a ver com o contexto da época, com a realidade local, com o 
grupo social a qual fazem parte e o lugar social que ocupam 
(FARIAS FILHO, 2009, p. 126). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O espaço geográfico deve ser entendido como a materialidade do 

processo de produção, isto é, como é produzido a partir das relações sociais de 

produção, pois o sujeito histórico, ao transformar a natureza, transforma o espaço 

em mercadoria, com valor de uso e valor de troca. O espaço é reproduzido dentro da 

totalidade que é determinada pelas necessidades sociais econômicas e políticas na 

medida em que esse sujeito, ao transformar a natureza, cria objetos móveis e 

imóveis encarnados em valor que se transformam no tempo e no espaço, 

contraditoriamente opera ações que interagem entre si em sínteses sócio-espaciais. 

Os objetos são criados pelo homem através do uso da técnica, quase sempre 

inovadoras, de acordo com suas necessidades materiais e imateriais.  

Espaço e tempo não podem ser analisados de forma estanque, pois as 

ações que criam objetos por meio da técnica realizam-se exatamente no tempo e no 

espaço. O espaço é produzido a partir das ações pautadas no desenvolvimento das 

forças produtivas e das relações de produção que caracterizam um determinado 

período histórico.  Além disso, procurou-se explicar a região a partir da sua 

diversidade, da sua historicidade e de sua estrutura econômica. 

No Brasil, até a Lei de terras de 1850, a terra possuía apenas valor de 

uso; não tinha a equivalência de capital como bem afirma José de Souza Martins 

(2004). A ocupação da terra ocorria por duas vias: a ocupação de terras devolutas 

de forma ilegal e a ocupação por carta de sesmarias, como via legal. Com o fim do 

regime sesmarial, em 1822, ao lado da grande propriedade, verificaram-se 

ocupações de terras por parte de pequenos produtores, possibilitando assim o 

surgimento das pequenas unidades de produção. 

Com a vigência da Lei de terras em 1850, o acesso à terra só seria 

possível através da compra, o que acabou possibilitando, assim, a sua 

transformação em mercadoria. Por outro lado, a tese de que, no Brasil, a terra, até a 

Lei de Terras, era desprovida de valor não se constitui numa verdade absoluta, uma 

vez que o mercado de terras existiu paralelamente às concessões através da 

doação de sesmarias. 
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Na produção do espaço agrário brasileiro e sergipano ao lado da grande 

propriedade, as pequenas propriedades consideradas como unidades de produção 

camponesa desempenharam também importante papel desde os primórdios da 

colonização. Estas, no geral, eram exploradas por agregados, moradores ou simples 

ocupantes, considerados como vadios, ociosos, miseráveis, e foram, em grande 

parte, responsáveis pela formação de um mercado interno colonial. 

Os Rios desempenharam um papel fundamental na ocupação do espaço 

agrário sergipano. Divididos em dois grupos; o primeiro representado pelos rios São 

Francisco (ao norte) e Real (ao sul), em torno dos quais foi se desenvolvendo, 

principalmente, a pecuária; o segundo grupo formado pelos rios: Japaratuba, 

Sergipe, Piauí e Vasa Barris, cuja base de ocupação era a agricultura. Do século 

XVI ao XVII, foram distribuídas sesmarias que seguiam o curso dos rios: Rio Real e 

Piauí, na Região da Mata Sul; Cotinguiba, Sergipe e Poxim, na Cotinguiba; o Vaza 

Barris, seguindo em direção ao Agreste Sertão de Lagarto e Agreste Sertão de 

Itabaiana até as matas de Simão Dias; e, por fim, o Rio São Francisco, como base 

geográfica para ocupação da Região São Franciscana. O relevo também 

desempenhou um papel importante, uma vez que se constituíam em assinaladores 

da ocupação. 

Em Sergipe, a análise da aplicação da Lei de terras através dos registros 

paroquiais mostrou que, apesar da aquisição de propriedades por herança 

predominar, a compra também recebe um destaque, fato que nos leva a afirmar que 

o comércio de terras existiu em Sergipe anterior a Lei de Terras. Outro aspecto a 

destacar é que os sítios considerados como pequenas unidades de produção 

predominavam com relação aos demais tipos de propriedades, o que significa que 

estas unidades de produção também desempenharam um papel importante na 

produção do espaço agrário sergipano. 

Convocados a registrar suas terras, independente da origem (sesmarias 

ou apossamento), um número relevante de proprietários registraram 10.445 

propriedades com a predominância dos proprietários masculinos. Estes 

correspondiam a 5,1% da população sergipana. No que se refere à natureza da 

posse, a herança e a compra predominavam.  A análise por região mostrou que o 

Agreste Sertão de Itabaiana apresentou a melhor distribuição da terra entre a 

população total, pois 16,6% eram proprietários, ao contrário de outras regiões, a 
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exemplo do Agreste Sertão de Lagarto, pois, apenas 1,7% concentravam todas as 

terras registradas. O domínio da propriedade por herança predomina no Agreste 

Sertão de Itabaiana e no Agreste Sertão de Lagarto, apesar de que, em Itabaiana, 

30,8% das terras têm origem no processo de apossamento.  Nas regiões Mata Sul e 

São Franciscana, a compra predominava. Os sítios e sítios de terras predominavam 

na Região do Cotinguiba. 

Conforme os dados pesquisados para o ano de 1920, verificou-se, no 

conjunto do Estado, um índice de concentração de terras de 0,68 (índice de Gini). 

Por outro lado, o processo de transição para o capitalismo já apresentava índices 

significativos, considerando-se o interior das unidades de produção, pois, 

comparando o valor das terras com as benfeitorias e o maquinário existente, estas 

correspondiam a 70% do valor total. Verificou-se, principalmente no interior das 

grandes propriedades, que, em termos de área média, ocorreu um aumento de 33%; 

quanto às relações capitalistas no campo sergipano, no que se refere ao 

arrendamento, nota-se um percentual inexpressivo, pois estava presente apenas em 

1,1% das propriedades. 

Os dados referentes à produção vegetal e animal mostraram a 

predominância do setor vegetal em relação ao setor animal. No setor vegetal, as 

propriedades de menos de 41 hectares eram responsáveis por 77% da produção de 

mandioca, o milho e o feijão, enquanto as grandes propriedades permaneceram 

especializadas nos cultivos industriais, a exemplo da cana-de-açúcar e, 

posteriormente, o algodão. No setor animal, a criação de bovinos predominava nas 

médias e grandes propriedades. 

Considerando a estrutura agrária em termos de diferenciação regional, na 

condição do produtor, observou-se, a predominância de proprietários em todos os 

estratos de área nas diversas regiões, como também era no Agreste Sertão de 

Itabaiana que se apresentava o menor índice de concentração de terras. O índice de 

inovações técnicas na agricultura também apresentava indicadores reduzidos 

quanto ao maquinário utilizado, destacando-se, dentre as demais regiões, a do 

Cotinguiba por conta da lavoura açucareira. 

Nas primeiras décadas do século XX, Sergipe caracterizava-se pela 

predominância do setor agrário sobre os demais setores. Tal setor era responsável 
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pelo maior número de pessoas nas suas várias formas de remuneração, tanto do 

sexo masculino como do feminino. 

Nesse sentido, análise das relações de produção no campo sergipano até 

a década de 1920 mostrou que a categoria salário como remuneração do trabalho 

não era a predominante; coexistiam o trabalho familiar, a empreitada e por tarefa, 

categorias estas que até a superam em algumas regiões. No entanto, essas últimas 

categorias acabaram constituindo-se em relações de trabalho transitórias para o 

modelo de assalariamento pleno.  

Ao destacarmos, também, a questão do valor da terra, observou-se que, 

comparando os dados referentes ao século XIX e XX, apesar da terra não ter 

acompanhado a valorização apresentada pelos bens semoventes, o que 

determinava o seu valor era à distância do porto de embarque ou da Cidade, como 

também da estação. Além disso, era fator determinante o tipo de atividade 

econômica: as propriedades com cultivo de cana-de-açúcar e o criatório de gado 

bovino possuíam valores superiores independentemente da extensão daquelas que 

se dedicavam ao cultivo de cereais. Propriedades similares quanto à extensão, tipo 

de exploração econômica e distância da cidade, da estação ou do porto de 

embarque, possuíam valores diferenciados de acordo com a quantidade de mão de 

obra a ela incorporada. 

O arranjo espacial110 que marcou o processo de ocupação de Sergipe 

caracterizou-se, num primeiro momento, pelo desenvolvimento da atividade pecuária 

que, penetrando no Rio Real e São Francisco, estabeleceu-se no Sertão e Agreste, 

formando anéis que iam desde a região do Agreste de Lagarto até a Serra da 

Tabanga, na região São Franciscana. Enquanto a pecuária interiorizava-se, a faixa 

litorânea estruturou-se com base no arranjo espacial canavieiro. Ao lado do arranjo 

espacial da pecuária e da plantation canavieira, desenvolveram-se atividades 

vinculadas aos cultivos de subsistência, responsáveis principalmente pelo 

abastecimento principalmente das áreas urbanas. 

No século XIX, especificamente a partir da Lei de Terras de 1850, 

mudanças significativas marcaram o espaço agrário sergipano, decorrentes da 

institucionalização da pequena propriedade a partir do registro paroquial, e com ele 

                                                 
110 A expressão arranjo/rearranjo espacial  foi fundamentada no estudo de MOREIRA, Ruy(1990). Op. 

cit.  
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o surgimento de um campesinato, mesmo que marginal e subordinado ao sistema 

de platantion. 

Nos primeiros anos do século XX, basicamente o arranjo espacial 

sergipano já apresentava relativa definição quanto às suas configurações produtivas. 

Assim, constata-se um espaço canavieiro dominante na região do Cotinguiba e em 

menor escala na região da Mata Sul; um espaço algodoeiro distribuído entre as 

regiões do Agreste Sertão de Itabaiana e região São Franciscana; um espaço da 

pequena produção (policultura: feijão e mandioca) no Agreste Sertão de Itabaiana; e, 

por último, o espaço pecuário dominante na Região São Franciscana. Na região do 

Agreste Sertão de Lagarto, além da pecuária, comparando com as demais regiões, 

há um destaque para a produção fumageira. 

Portanto, nesse quadro de arranjo e rearranjo do campo sergipano que as 

elites agrárias incorporaram e difundiram ideias vinculadas às inovações técnicas e, 

com elas, o progresso da agricultura através de entidades que representavam os 

seus interesses, a exemplo do Imperial Instituto de Agricultura, no século XIX e a 

Sociedade Sergipana de Agricultura, no início do século XX. A ideia de progresso 

incorporava ideias inovadoras, tanto no século XIX como no século XX. A defesa do 

ensino agrícola, melhorias nas vias de comunicação, a necessidade de inovações 

técnicas e o ordenamento do trabalho foram bandeiras defendidas pelos 

representantes das duas instituições mesmo em períodos diferentes.  Na verdade, a 

elite agrária, provavelmente influenciada pelas ideias positivistas e evolucionistas, 

através dessas entidades, a exemplo do Imperial Instituto de Agricultura e a 

Sociedade Sergipana de Agricultura, não defendia os interesses de todo o setor 

agrário e sim daqueles vinculados à grande propriedade. Esta elite defendia a ideia 

de progresso para o setor agrário, como um movimento natural e capaz de resolver 

os problemas materiais, naturalmente sem reformas estruturais. 

Dessa forma, considera-se que o período em análise constitui-se em uma 

fase de transição para o capitalismo, que se processou no Brasil e em Sergipe em 

duas fases distintas: 1850/1888 e 1889/1925. 

Na primeira fase convivem lado a lado, relações escravistas de produção 

e relações mercantis de produção. Significa dizer que, se no nível interno as 

relações de trabalho tinham como base o trabalho escravo, no nível externo essas 

relações eram determinadas pelo capital mercantil; na verdade, uma não 
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predominava sobre a outra. Convém lembrar que esse paralelismo relaciona-se 

também com a propriedade da terra e, nesse sentido, concordamos com Roberto 

Smith, quando este afirma que, 

 

Tanto a terra como o escravo enquanto renda capitalizada são 
formas admitidas como não capitalistas ou pré-capitalistas, que não 
tem existência própria, autônoma no processo de produção e que 
aparecem no contexto da dinâmica da reprodução do capital 
mercantil e na sua passagem para o capitalismo (SMITH, 1990: p. 
205) 

 

O segundo momento (1889 a 1925) já apresentava traços do capitalismo 

com a emergência do trabalho assalariado após o fim da escravidão. No entanto, 

esta categoria ainda não era determinante; coexiste com relações não capitalistas 

de produção e que se pode considerar como de transição, a exemplo das diversas 

modalidades de trabalho, como o sistema de colonato, no Oeste Paulista, e as 

formas de contrato de trabalho (por empreitada e por tarefa), no Nordeste, em 

particular no Estado de Sergipe, as quais não se constituem no que se chama de 

relações assalariadas puras. 

Naturalmente, o entendimento da transição passa por uma análise das 

estruturas, principalmente na segunda fase (1889 a 1925), ou seja, econômicas, 

políticas e sociais. 

Do ponto de vista econômico, em Sergipe, até 1925, limite temporal desse 

estudo, conviviam lado a lado relações puramente capitalistas e pré capitalistas111. 

No primeiro caso, percebe-se a existência do arrendamento, mesmo com um 

percentual mínimo. Dessa forma, mesmo que seja diminuto esse indicador da 

penetração do capitalismo no campo, não significava a ausência total de relações 

capitalistas, pois, foi visto, outros indicadores como o trabalho assalariado e o capital 

estavam presentes, principalmente nas grandes unidades de produção.  Quanto às 

relações pré-capitalistas (trabalho familiar), nota-se maior presença em grande parte 

das unidades de produção, inclusive nas médias e grandes propriedades. Porém, 

são a empreitada e o trabalho por tarefa, os intermediários entre o assalariamento 

puro e o trabalho puramente familiar, indicadores da transição no campo sergipano.   

                                                 
111 Estamos considerando principalmente como elemento indicador da transição do ponto de vista 

econômico, as relações de trabalho. 
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Quanto à sua natureza, o Estado não pode ser considerado como 

capitalista e sim de transição. Não é capitalista, pois a burguesia, tanto em nível de 

Brasil como de Sergipe, não era ainda a classe dominante. O poder político estava 

nas mãos dos grandes proprietários de terras: aristocracia cafeeira no Sudeste e 

açucareira no Nordeste. No caso de Sergipe, o Estado apoiava-se nos senhores de 

terras, que, num primeiro momento, defendia seus interesses, como: estímulo ao 

ensino agrícola, repressão a vadiagem, melhorias das vias de comunicação, dentre 

outros. Também, procurou estimular os interesses de outros grupos, como os 

ligados aos empreendimentos comerciais e industriais, a exemplo, da Lei no. 7, de 

15 de julho de 1892, concedendo isenção de impostos a empresas industriais112. 

É lógico que esse malabarismo do Estado, estimulando ora um grupo, ora 

o outro, gerou contestações, principalmente no que se refere ao aumento da carga 

tributária. Quando o setor agrícola estava em crise, o Estado voltava-se para o setor 

comercial, a exemplo da criação do imposto sobre industriais113 por conta da crise 

que afetou no início do período republicano os principais produtos da pauta das 

exportações sergipanas: o açúcar e o algodão. 

O Estado, apesar de em alguns momentos estimular os novos grupos 

ligados aos setores industriais e comerciais, defendia prioritariamente os interesses 

                                                 
112 Compilação das Léis Decretos e Regulamentos do Estado de Sergipe. II volume, 1892-1893, 

Aracaju: Typografia do Estado de Sergipe, 1900. 
Art. 1º - As companhias, empresas ou particulares que se propuserem a construção de prédios 
urbanos ou a exploração da indústria fabril, agrícola, ou de minas, com capital maior de 
100:000$000 réis, para as construções de prédios e estabelecimentos para a indústria fabril,e de 
150:000$000 réis para a indústria agrícola e exploração de minas poderão obter do governo do 
Estado os seguintes favores: 

§ 1º - Isenção dos direitos de estatística dos artigos estritamente próprios para a primeira instalação 
dos prédios ou estabelecimentos, mediante uma relação previamente apresentada ao 
governo, com designação das espécies, quantidade, pesos ou medidas; 

§ 2º - Isenção dos direitos de estatística por dez anos para a matéria prima utilizada pelas fábricas de 
manufaturas e outros artigos ainda não fabricados no Estado; 

§ 3º - Isenção de todos os impostos estaduais e municipais, quer diretos sobre prédios e 
estabelecimentos, quer pela exportação dos produtos destes, sendo: 

I. Por dez anos contados do dia da inauguração para os estabelecimentos fabris, de artigos não 
fabricados no Estado e para as empresas de minas; 
Por cinco anos, para os prédios urbanos e estabelecimentos agrícolas, excluído do favor o 

açúcar inferior a tipo 10 holandês 
113 Em 7 de abril de 1905, a Lei no. 483, procurou regulamentar a cobrança do imposto sobre indústria 

e profissões, estabelecendo que: 
Art. 1º - O imposto de indústrias e profissões recai sobre todos os que, individualmente ou em 
companhia, sociedade anônima ou comercial, exercerem no Estado, indústria ou profissão, arte ou 
ofício. 
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da aristocracia agrária que, provavelmente, comandavam o aparelho burocrático 

desse Estado. 

Quanto ao tipo de sociedade, considera-se que esta apresentava uma 

estrutura social típica de transição, em que o caráter burguês capitalista ainda não 

era dominante.   Todavia, é possível identificarmos alguns grupos que podem ser 

definidos como classes sociais, a exemplo dos grandes proprietários de terras que 

exploravam os pequenos proprietários que viviam à margem do sistema de 

plantation, os quais precisavam vender sua força de trabalho através das várias 

modalidades como: por diárias, empreitada, por tarefa, No oposto ou até mesmo 

identificando-se com o primeiro grupo, um incipiente grupo de comerciantes 

vinculados às atividades comerciais e industriais, a qual não se opunha totalmente 

aos interesses da aristocracia, como também não procurou aliar-se aos pequenos 

proprietários. O Estado, por sua vez, procurou o seu apoio através dos incentivos 

para o setor industrial que passou a ser visto como uma solução para o crescimento 

do Estado, a exemplo da Lei de nº 698 na qual foi concedida a isenção de impostos, 

 

[...] para os artigos recebidos diretamente, ou por transito de fora do 
país; 
[...] por dez anos para a matéria prima utilizada para a manufatura de 
produtos não fabricados no Estado; 
[...] por dez anos, contados no dia da inauguração para os 
estabelecimentos fabris de artigos não fabricados no Estado114 
 

Portanto, em todas as regiões, a aristocracia concentrava a maior parte 

do capital inserido no setor agrário sergipano, tanto na agricultura (regiões da Mata 

Sul, Cotinguiba, Agreste Sertão de Itabaiana), como na pecuária (regiões do Agreste 

Sertão de Lagarto e, predominantemente, na região São Franciscana). Os senhores 

de terras, donos do capital, passaram a investir em outros ramos da economia, 

como agentes mercantis e creditícios, transformando-se em comerciantes de 

“pequeno trato”, cuja origem está nos 

 

Proprietários de engenhos bem sucedidos que constroem sua 
riqueza produzindo açúcar, mas que investem os lucros no comércio 
do dinheiro com outros proprietários rurais [...] Algumas vezes vindos 
de famílias tradicionais ligados a produção açucareira, muitos desses 
comerciantes afastam-se ou relegam uma herança [...] para 

                                                 
114 Coleção de Léis e Decretos de 1915. Aracaju:Imprensa oficial, 1917. 
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dedicarem-se exclusivamente às atividades comerciais (ALMEIDA, 
1996: p. 291 et seq.)   
  

Nesse sentido, o processo de transição para o capitalismo, em Sergipe, 

aproximou-se da via latifundiária/Prussiana, que teve como agente a aristocracia 

fundiária. Assim, concorda-se com Gontijo (1988:Passim aqui e ali), ou seja, a 

passagem para o capitalismo no Brasil, e em particular Sergipe, foi dirigida pelos 

grandes proprietários rurais, através de uma política de conciliação. Este fato 

possibilitou a realização de “reformas pelo alto”, isto é, de acordo com os interesses 

dos grupos dominantes: latifundiários escravocratas do século XIX e, 

posteriormente, as oligarquias rurais durante a República velha. 
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APÊNDICE 1: Estado de Sergipe - Cálculo do Índice de Gini (1920) 
%  de  Propriedades %  de  Área Diferença Soma Total 

A B C D B-D E E x A 

64,07 64,07 12,64 12,64 51,43 51,43 3.295,12 

17,04 81,11 11,40 24,04 57,07 108,5 1.848,84 

7,46 88,15 10,74 34,78 53,37 110,44 823,88 

6,36 94,51 18,34 53,12 41,39 94,76 602,67 

4,0 98,51 26,61 79,73 18,78 60,17 240,68 

0,85 99,36 12,36 92,09 7,31 26,09 22,17 

0,20 99,56 7,00 97,09 2,47 9,78 1,95 

0,03 100,0 0,88 100,0 0,0 2,47 0,07 

R= 6.835,38=0,68 
Índice de Gini= 0,68 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
 
APÊNDICE 2: Estado de Sergipe - Cálculo do Índice de Gini (1925) 

%  de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 
A B C D B-D E E x  A 

62,70 62,70 8,66 8,66 54,04 54,04 3.388,30 

16,07 78,77 13,01 21,67 57,10 111,14 1.786,01 

9,60 88,37 16,34 38,01 50,36 107,76 1.034,49 

8,16 96,53 27,41 65,42 31,11 81,47 664,79 

2,25 98,78 14,06 79,48 19,30 50,41 113,42 

0,79 99,57 11,88 91,36 8,21 27,51 21,73 

0,13 99,70 3,40 94,76 4,94 13,15 1,70 

0,05 100,0 5,19 100,0 0,0 4,94 0,24 

R= 7.008,98:10.000=0,70 
Índice de Gini= 0,70 

Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades - 1925 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 

APÊNDICE 3: Região da Mata Sul  - Cálculo do Índice de Gini (1920) 
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% de propriedades % de Área Diferença Soma Total 
A B C D B-D E E x A 

44,6 44,6 3,6 3,6 41,0 41,0 1.828,6 
18,5 63,1 7,0 10,6 52,5 93,5 1.729,7 
10,6 73,7 8,1 18,7 55,0 107,5 1.139,5 
12,6 86,3 17,6 36,3 50,0 105,0 1.323,0 
9,8 96,1 35,0 71,3 24,8 74,8 733,04 
2,6 98,7 17,5 88,8 9,9 34,7 90,22 
1,0 100,0 11,0 100,0 0,0 9,9 9,9 

R=6.853,96  
Índice de Gini=0,68  

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
 

 
 
APÊNDICE 4: Região da Mata Sul  - Cálculo do Índice de Gini (1925) 

% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 
A B C D B-D E E x  A 
66,55 66,55 7,05 7,05 59,50 59,50 3.959,72 
14,00 80,55 10,21 17,26 63,29 121,79 1.705,06 
9,50 90,05 15,00 32,26 57,79 121,08 1.150.26 
6,15 96,20 20,73 52,99 43,21 101,00 621,15 
1,83 98,03 12,63 65,62 32,41 75,62 138,38 
1,66 99,69 27,00 92,62 7,07 39,48 65,53 
0,33 100,0 7,47 100,0 0,0 7,07 2,33 

R=7.642,43  
Índice de Gini=0,76  

Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
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APÊNDICE 5: Região Agreste Sertão de Itabaiana - Cálculo do Índice de Gini (1920) 
% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 

A B C D B-D E E x  A 
49,0 49,00 9,91 9,91 39,09 39,09 1915,41 
27,82 76,82 20,28 30.19 46,63 85,72 2384,73 
12,96 89,78 21,21 51,40 38,38 85,01 1101,72 
6,85 96,63 22,50 73,90 22,73 61,11 418,60 
2,97 99,6 22,01 95,91 0,69 23,42 69,55 
0,40 100,0 6,13 100,0 0 0,69 0,27 

R=5890,28  
Índice de Gini=0,58  

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 

 
 
 
 

APÊNDICE 6: Agreste Sertão de Itabaiana - Cálculo do Índice de Gini  (1925) 
% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 
A B C D B-D E E x  A 

58,16 58,16 8,16 8,16 50,00 50,00 2.908,00 
17,90 76,06 18,34 26,50 49,56 99,56 1.782,12 
10,30 86,36 19,00 45,50 40,86 90,42 931,32 
11,00 97,36 33,15 78,65 18,71 59,57 655,27 
2,01 99,37 13,04 91,69 7,68 26,39 53,04 
0,67 100,0 8,34 100,0 0,0 7,68 5,14 

R=6.334,84  
Índice de Gini=0,63  

Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
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APÊNDICE 7: Região do Cotinguiba - Calculo do Índice de Gini (1920) 
% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 
A B C D B-D E E x  A 

62,26 62,26 8,35 8,35 53,91 53,91 3356,43 
15,92 78,18 10,83 19,18 59,00 112,91 1797,52 
8,02 86,20 12,37 31,55 64,65 123,65 991,67 
8,25 94,45 23,89 55,44 39,01 103,66 855,19 
4,84 99,29 30,98 86,42 12,87 51,88 251,09 
0,57 99,86 9,76 96,18 3,68 16,55 9,43 
0,11 100,0 3,78 100,0 0 3,68 0,40 

R= 7261,73 
Índice de Gini=0,72  

Fonte de Dados:  Censo Agrícola de 1920 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
 
 
 
 
APÊNDICE 8: Região do Cotinguiba  - Cálculo do índice de Gini (1925) 

% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 
A B C D B-D E E x  A 

63,22 63,22 10,40 10,40 52,82 52,82 3.339,28 
17,0 80,22 15,0 25,40 84,82 137,64 2.339,88 
9,53 89,75 17,5 42,90 46,85 131,67 1.254,81 
7,68 97,43 32.05 74,95 22,48 116,85 897,40 
2,20 99,63 19,0 93,95 5,68 28,16 61,95 
0,21 99,84 3,83 97,78 2,06 7,74 1,62 
0,07 100,0 1,4 100,0 0,0 2,06 0,14 

R=7.895,08  
Índice de Gini=0,78  

Fonte de dados:  APES – Relação de Propriedades, 1925 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
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APÊNDICE 9: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Cálculo do índice de Gini (1920) 
% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 

A B C D B-D E E x  A 
79,0 79,0 15,7 15,7 63,3 63,3 5.000,7 
11,0 90,0 14,2 29,9 60,1 123,4 1.347,4 
4,5 94,5 16,6 46,5 48,0 108,1 486,45 
3,5 98,0 23,6 70,1 27,9 75,9 279,65 
1,7 99,7 21,8 91,9 7,8 35,7 60,69 
0,3 100,0 7,8 100,0 0,0 7,8 2,34 

R=7.177,23  
Índice de Gini=0,71  

Fonte de dados: Censo Agrícola de 1920 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 

 
 

 
 
 
 

APÊNDICE 10: Região do Agreste Sertão de Lagarto - Calculo do Índice de Gini (1925) 
% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 

A B C D B-D E E x  A 
54,64 54,64 7,48 7,48 47,16 47,16 2576,82 
18,14 72,78 13,35 20,83 51,95 99,11 1797,85 
9,07 81,85 14,72 35,55 46,30 98,25 891,12 

12,47 94,32 32,24 67,79 26,53 72,83 908,19 
4,30 98,62 12,65 80,29 18,33 44,86 192,89 
1,36 100,0 19,55 100,0 0,0 18,33 24,92 

R=6.198,9  
Índice de Gini=0,62  

Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
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APÊNDICE  11: Região São Franciscana  - Calculo do Índice de Gini (1920) 
% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 

A B C D B-D F F x  A 
64,40 64,40 9,10 9,10 55,30 53,30 3432,52 
17,48 81,88 10,37 19,47 62,41 115,71 2022,61 
7,12 89,00 9,78 29,25 59,75 122,16 869,77 
5,12 94,12 7,86 37,11 57,01 116,76 597,81 
4,05 98,17 25,06 62,17 36,00 93,01 376,69 
1,26 99,43 16,10 78,27 21,16 57,16 72,02 
0,39 99.82 11,42 89.69 10,13 31,29 12,20 
0,14 100,0 10,18 100,0 0 10,13 1,41 

R=7385,03  
Índice de Gini=0,73  

Fonte de Dados:  Censo Agrícola de 1920 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 

 
 
 
APÊNDICE 12: Região São Franciscana - Cálculo do índice de Gini (1925) 

% de Propriedades % de Área Diferença Soma Total 
A B C D B-D F F x  A 

67,30 67,30 7,37 7,37 59,93 59,93 4.033,28 
13,28 80,58 8,40 15,77 64,81 124,74 1.656,55 
9,12 89,70 12,80 28,57 61,13 125,94 1.148,57 
6,38 96,08 18,30 46,87 49,21 110,34 703,96 
2,53 98,61 9,22 56,09 42,52 91,72 232,05 
0,81 99,42 11,46 67,55 31,87 74,39 60,25 
0,30 99,70 7,81 75,36 24,34 56,21 16,86 
0,30 100,0 24,62 100,0 0,0 24,34 7,30 

R=7.858,82  
Índice de Gini=0,78 

Fonte de dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
A= Percentual das propriedades por estrato de área 
B= Percentual acumulado/propriedades 
C= Percentual da área das propriedades 
D= Percentual  acumulado/área 
E= Acumulado de B-D 
R= Resultado da soma de E x  A dividido por 10.000 
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APÊNDICE 13: MODELO DE FICHA DE PESQUISA 

 

APES – REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PROPRIEDADES 

PACOTILHA: 

DATA: 

MUNICÍPIO: 

1. NOME DO 

PROPRIETÁRIO:________________________________________________ 

2. NATUREZA DO 

TÍTULO:_______________________________________________________ 

3. NOME DA 

PROPRIEDADE:_________________________________________________ 

4. ÁREA:______VALOR:_______ VALOR DO ESTABELECIMENTO:_________ 

5. PRODUÇÃO VEGETAL:__________________________________________ 

6. PRODUÇÃO ANIMAL:____________________________________________ 

7. DISTÂNCIA DO PORTO:_______DA  CIDADE:_______DA ESTAÇÃO:_____ 

8. NÚMERO DE TRABALHADORES:__________________________________ 

9. SISTEMA DE TRABALHO ADOTADO:_______________________________ 

10. PRODUÇÃO:___________________________________________________ 
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APÊNDICE 14:  Estado de Sergipe - Distribuição das Propriedades   por estrato de  área (ha) (1920) 
MUNICÍPIOS -41 41-100 101-200 201-400 401-1000 1001-2000 2001-5000 +5000 TOTAL 
ANAPOLIS 521 75 20 8 7 - - - 629 
AQUIDABÂ 782 154 54 49 14 2 1 - 1.066 
ARACAJU 42 132 5 1 3 - - - 64 
ARAUÁ 27 18 16 23 16 - - - 100 
BOQUIM 82 22 15 11 7 3 3 - 143 
CAMPO DO BRITO 55 39 25 19 8 - - - 146 
CAMPOS 111 59 24 44 15 5 - - 258 
CAPELA 80 70 28 17 3 - - - 198 
DIVINA PASTORA 17 6 13 12 4 1 - - 53 
ESPIRITO SANTO 13 4 1 10 12 1 - - 41 
ESTÂNCIA 104 25 11 10 10 5 - - 165 
GARARU 192 85 18 17 9 1 - - 322 
ITABAIANA 403 143 62 16 5 - - - 628 
ITABAIANINHA 66 26 22 20 3 1 2 - 142 
ITAPORANGA 23 14 6 11 8 3 1 - 66 
JAPARATUBA 20 23 18 23 26 3 - - 113 
LAGARTO 1155 23 4 2 4 - - - 1.188 
LARANJEIRAS 30 15 23 8 12 - - - 68 
MAROIM 22 3 4 6 2 - 1 - 38 
N.SDAS  DORES 551 77 14 7 - - - - 649 
PACATUBA 56 15 22 7 12 2 2 1 117 
P. DAFOLHA 80 42 16 7 33 19 3 1 201 
PROPRIÁ 165 44 20 19 9 2 - - 259 
RIACHÃO 36 99 57 24 13 1 - - 230 
RIACHUELO 18 5 10 26 9 - - - 68 
ROSARIO 25 15 5 16 14 2 - - 77 
SANTA LUZIA 5 - - 6 15 7 - - 33 
SANTO AMARO 1 5 3 7 5 1 1 - 23 
SÃO CRISTOVÃO 37 21 9 9 2 2 2 - 80 
SÃO PAULO 136 155 70 48 23 5 - - 437 
SIRIRI 104 33 7 17 4 3 - - 168 
SOCORRO 169 11 9 3 2 - - - 194 
VILA CRISTINA 34 32 13 11 13 1 1 - 95 
VILA NOVA 34 18 16 6 6 - 2 1 83 
TOTAL 5.236 1.393 610 520 323 70 17 03 8.172 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
ha=hectares
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APÊNDICE 15: Região da Mata Sul – Distribuição das propriedades por estrato de área(ha) (1920) 

MUNICÍPIOS -41 41-100 101-200 201-400 401-1000 1001-2000 2001-5000 +5000 Total 
VILA CRISTINA 34 32 13 11 13 1 1 - 105 
SÃO CRISTOVÃO 37 21 9 9 2 2 2 - 80 
SANTA LUZIA 5 0 0 6 15 7 - - 33 
ITAPORANGA 23 14 6 11 8 3 1 - 66 
ITABAIANINHA 66 26 22 20 3 1 2 - 142 
ESTÂNCIA 104 25 11 10 10 5 - - 165 
ESPIRITO SANTO 13 4 1 10 12 1 - - 41 
ARAUÁ 27 18 16 23 16 - - - 100 
BOQUIM 82 22 15 11 7 3 3 - 143 
T/G/R 391 162 93 111 86 23 9 - 875 

Fonte de dados:  Censo Agrícola de 1920 
T/G/R= Total geral da Região        ha=hectares 

APÊNDICE 16: Região do Agreste Sertão de Lagarto  - Distribuição das propriedades por estrato de área(ha) (1920) 
MUNICÍPIOS -41 41-100 101-200 201-400 401-1000 1001-2000 2001-5000 +5000 Total 
Riachão 36 99 57 24 13 1 - - 230 
Lagarto 1155 23 4 2 4 - - - 1.188 
Campos 111 59 24 44 15 5 - - 258 
Anapolis 521 75 20 8 7 - - - 629 
T/G/R 1.823 256 105 78 39 6 0 0 2.305 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
T/G/R= Total geral da Região        ha=hectares 

 
APÊNDICE 17: Região do Agreste Sertão de Itabaiana – Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1920) 
MUNICÍPIOS -41 41-100 101-200 201-400 401-1000 1001-2000 2001-5000 +5000 Total 
São Paulo 136 154 70 48 23 5 - - 436 
Campo do Brito 55 39 25 19 8 - - - 146 
Itabaiana 403 143 62 16 5 - - - 629 
T/G/R 594 337 157 83 36 5 - - 1.211 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
T/G/R= Total geral da Região       ha=hectares 
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APÊNDICE 18: Região São Franciscana  - Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1920) 
MUNICÍPIOS -41 41-100 101-200 201-400 401-1000 1001-2000 2001-5000 +5000 Total 
Pacatuba 56 15 22 7 12 2 2 1 117 
Porto da Folha 80 42 16 7 33 19 3 1 201 
Propriá 165 44 20 19 9 2 - - 259 
Gararú 192 85 18 17 9 1 - - 322 
Aquidabâ 792 154 54 49 14 2 1 - 1.066 
Vila Nova 34 18 16 6 6 - 2 1 83 
T/G/R 1.319 358 146 105 83 26 8 3 2.048 
Fonte de Dados: IBGE, Censo Agrícola de 1920 
T/G/R= Total geral da Região      ha=hectares 

 
 
 

APÊNDICE 19: Região do Cotinguiba  - Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1920) 
MUNICÍPIOS -41 41-100 101-200 201-400 401-1000 1001-2000 2001-5000 +5000 Total 
Siriri 104 33 7 17 4 3 - - 168 
Socorro 169 11 9 3 2 - - - 194 
Santo amaro 1 5 3 7 5 1 1 - 23 
Rosário 25 15 5 16 14 2 - - 77 
Riachuelo 18 5 10 26 9 - - - 68 
Laranjeiras 30 15 23 8 12  - - 88 
Maroim 22 3 4 6 2 - 1 - 38 
N.Sra. das  Dores 551 77 14 7  - - - 649 
Japaratuba 20 23 18 23 26 3 - - 113 
Capela 80 70 28 17 3 - - - 198 
Divina pastora 17 6 13 12 4 1 - - 53 
Aracaju 42 13 5 1 3 - - - 64 
TG/R 1.079 276 139 143 84 10 2 0 1.733 

Fonte de Dados: Censo Agrícola de 1920 
   T/G/R= Total geral da Região      ha=hectares 
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APÊNDICE 20: Estado de Sergipe – Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1925) 

MUNICÍPIOS -41 ha 41-
100 ha 101-

200 ha 201-
400 ha 401-

1000 ha 1001-
2000 ha 2001-

5000 ha +5000 ha T/P Área(ha) 

ANAPOLIS 22 224 3 137 3 442 2 422 2 2.760 - - - - - - 32 3.985 
AQUIDABÂ 187 2.111 25 1.425 20 2.787 7 1.700 1 833 - - - - - - 240 8.856 
ARAUÁ 26 218 8 469 9 1.250 9 2.616 1 700 - - - - - - 53 5.253 
ARACAJU 60 550 20 1.544 10 1.340 10 4.000 4 2.000 - - - - - - 104 9.434 
BOQUIM 36 380 13 775 5 748 7 2.138 1 555 5 7.695 - - - - 74 12.291 
C.  DO BRITO 35 433 8 600 9 1.341 9 2.436 1 666 1 1.400 - - - - 63 6.876 
CAMPOS 111 1.443 59 4.130 24 3.600 44 10.000 15 1.200 5 7.000 - - - - 258 27.373 
CAPELA 223 2.882 39 2.720 18 2.700 17 5.400 5 3.335 1 1.215 - - - - 303 18.252 
DIVINA PASTORA 29 469 17 1.140 14 1.991 4 1.055 4 2.778 - - - - - - 68 7.433 
ESPIRITO SANTO 88 571 5 307 2 222 5 1.528 4 2.193 2 2.911 1 2.130 - - 107 9.862 
SÃO PAULO 45 951 30 1.748 21 4.500 28 8.721 3 2.501 2 2.226 - - - - 129 20.647 
ESTÂNCIA 51 547 11 679 12 1.577 3 763 3 2.222 - - - - - - 80 7.788 
GARARU 115 1.418 33 2.160 20 2.644 17 5.188 7 4.163 4 4.721 - - - - 276 20.294 
ITABAIANA 180 2.160 42 5.621 16 2.384 12 3.240 5 2.500 - - - - - - 255 15.905 
ITABAIANINHA 25 528 20 1.213 15 2.092 6 1.639 - - - - - - - - 66 5.472 
ITAPORANGA 24 233 1 84 1 138 1 333 1 555 1 1.388 - - - - 29 2.731 
JAPARATUBA 75 974 17 1.029 8 1.194 12 3.944 6 3.888 - - - - - - 118 11.029 
LAGARTO 85 893 7 294 7 1.050 4 1.025 1 555 - - - - - - 104 3.817 
LARANJEIRAS 14 240 3 207 4 696 7 1.853 2 1.180 - - - - - - 30 4.176 
MAROIM 30 325 9 597 9 1.195 6 1.330 -   - -  - - 54 3.447 
N.Sra.DAS  DORES 237 3.081 80 4.742 38 4.844 15 4.402 6 3.330 1 1.388 1 2.780 - - 378 24.567 
PACATUBA 37 754 9 639 9 1.239 7 2.075 12 1.200 - - - - - - 74 5.907 
PORTO DAFOLHA 86 682 16 1.096 19 2.696 18 4.875 5 2.776 1 1.388 1 3.300 2 16.965 148 33.778 
PROPRIÁ 135 1.559 28 1.668 13 1.842 9 2.480 - - 1 737 1 1.100 - - 187 9.386 
RIACHÃO 23 437 11 786 6 807 5 1.472 1 555 1 834 - - - - 47 4.891 
RIACHUELO 10 120 12 804 8 1.188 6 1.886 2 1.110 - - - - - - 38 5.108 
ROSARIO 33 232 5 307 6 942 9 2.606 1 833 - - - - - - 54 4.920 
SANTA LUZIA 37 367 5 370 2 306 2 691 - - - - - - - - 46 1.734 
SANTO AMARO 83 807 16 969 6 861 6 1.971 - - - - - - - - 111 4.608 
SÃO CRISTOVÃO 105 595 5 403 6 889 - - 1 416 2 1.182 1 1.800 - - 120 5.285 
SIRIRI 89 1.113 16 1.164 8 1.003 10 2.887 1 555 1 1.400 - - - - 125 8.122 
SOCORRO 6 55 5 386 5 990 6 2.109 1 555 - - - - - - 23 4.095 
VILA CRISTINA 8 269 16 1.070 5 609 4 1.188 - - - - - - - - 33 3.136 
VILA NOVA 105 653 20 1.190 9 1.246 05 1.484 - - 2 3.310 - - - - 141 7.883 
TOTAL 2.395 28.274 614 42.473 367 53.353 312 89.457 95 45.914 30 38.795 5 11.110 2 16.965 3.820 326.341 

Fonte de Dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
ha=hectare    T/P= Total de Propriedades 
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APÊNDICE 21: Região do Cotinguiba – Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1925) 

MUNICÍPIOS -41 ha 
41-
100 

ha 
101-
200 

ha 
201-
400 

ha 
401-
1000 

ha 
1001-
2000 

ha 
2001-
5000 

ha T/P Área(ha) 

ARACAJU 60 550 20 1.544 10 1.340 10 4.000 4 2.000 - - - - 104 9.434 
CAPELA 223 2.882 39 2.720 18 2.700 17 5.400 5 3.335 1 1.215 - - 303 18.252 
DIVINA PASTORA 29 469 17 1.140 14 1.991 4 1.055 4 2.778 - - - - 68 7.433 
JAPARATUBA 75 974 17 1.029 8 1.194 12 3.944 6 3.888 - - - - 118 11.029 
LARANJEIRAS 14 240 3 207 4 696 7 1.853 2 1.180 - - - - 30 4.176 
MAROIM 30 325 9 597 9 1.195 6 1.330 - - - - - - 54 3.447 
N. S. DAS DORES 237 3.081 80 4.742 38 4.844 15 4.402 6 3.330 1 1.388 1 2.780 378 24.567 
RIACHUELO 10 120 12 804 8 1.188 6 1.886 2 1.110 - - - - 38 5.108 
ROSARIO 33 232 5 307 6 942 9 2.606 1 833 - - - - 54 4.920 
SANTO AMARO 83 807 16 969 6 861 6 1.971  - - - - - 111 4.608 
SIRIRI 89 1.113 16 1.164 8 1.003 10 2.887 1 555 1 1.400 - - 125 8.122 
SOCORRO 06 55 5 386 5 990 6 2.109 1 555 - - - - 22 4.095 
T/G/R 889 10.848 239 15.609 134 18.083 108 33.423 32 19.564 3 4.003 1 2.780 1.406 104.310 

Fonte de Dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
ha=hectare    T/P = Total de Propriedades   T/G/R= Total Geral da Região 
 
 
 

APÊNDICE 22: Região da Mata Sul  - Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1925) 

MUNICÍPIOS -41 ha 
41-
100 

ha 
101-
200 

ha 
201-
400 

ha 
401-
1000 

ha 
1001-
2000 

ha 
2001-
5000 

Há T/P Área(ha) 

VILA CRISTINA 8 269 16 1.070 5 609 4 1188 - - - - - - 33 3.136 
SÃO CRISTOVÃO 105 595 5 403 6 889 - - 1 416 2 1182 1 1.800 120 5.285 
SANTA LUZIA 37 367 5 370 2 306 2 691 - - - - - - 46 1.734 
ITABAIANINHA 25 528 20 1.213 15 2.092 06 1.639 - - - - - - 66 5.472 
ITAPORANGA 24 233 1 84 1 138 1 333 1 555 1 1.388  - 29 2.731 
ESTÂNCIA 51 547 11 679 12 1.577 3 763 3 2.222 - - -  80 6.788 
ESPIRITO SANTO 88 571 5 307 2 222 5 1.528 4 2.193 2 2.911 1 2.130 107 9.862 
BOQUIM 36 380 13 775 5 748 7 2.138 1 555 5 7.695 - - 67 12.291 
ARAUÁ 26 218 8 469 9 1.250 9 2.616 1 700 - - - - 53 5.253 
T/G/R 400 3.708 84 5.370 57 7.831 37 10.896 11 6.641 10 14.176 2 3.930 601 52.552 
Fonte de Dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
ha=hectare    T/P = Total de Propriedades       T/G/R= Total Geral da Região 
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APÊNDICE 23: Capitania de Sergipe – População por Freguesias ( 1757) 
FREGUESIAS ALMAS FOGOS 
N. Sra. da Vitória de Sergipe d’El Rey 4644 983 
N. Sra. do Socorro da Cotinguiba 5950 * 
Santo Antônio e Almas da Vila de Itabaiana 4307 * 
N. Sra. dos Campos do Sertão do rio real de Cima 1350 * 
Santo Antônio de Vila Nova Real do Rio São Francisco 2720 * 
N. Sra. da Piedade da Vila de Lagarto 3500 390 
Jesus Maria José e São Gonçalo do Pé do Banco 4621 * 
Santo Antônio do Urubu de Baixo 1357 * 
Total de Sergipe 28.449 * 
*Não Citou 
Fonte de Dados: AHU, CA, Cx. 15, Docs. 2698, 2708, 2710, 2712, 2713,2714, 2715, 2716. 
 

APÊNDICE 24: Região do Agreste Sertão de Itabaiana  -Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1925) 

MUNICÍPIOS -41 ha 41-
100 ha 101-

200 Há 201-
400 ha 401-

1000 ha 1001-
2000 Há T/P Área (ha) 

ITABAIANA 180 2.160 42 5.621 16 2.384 12 3.240 5 2.500 - - 255 15.905 
SÃO PAULO 45 951 30 1.748 21 4.500 28 8.721 3 2.501 2 2.226 129 20.647 
CAMPO DO BRITO 35 433 8 600 9 1.341 9 2.436 1 666 1 1.400 63 6.876 
T/G/R 260 3.544 80 7.969 46 8.225 49 14.397 9 5.667 3 3.626 447 43.428 
Fonte de Dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
ha=hectare          T/E= Total de Propriedades 
T/G/R = Total Geral da Região 
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APÊNDICE 25: Região do Agreste Sertão de Lagarto – Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1925) 

MUNICÍPIOS -41 ha 
41-
100 

ha 
101-
200 

ha 
201-
400 

ha 
401-
1000 

ha 
1001-
2000 

Há T/P Área (ha) 

RIACHÃO 23 437 11 786 6 807 5 1.472 1 555 1 834 47 4.891 
LAGARTO 85 893 7 294 7 1.050 4 1.025 1 555 - - 104 3.817 
CAMPOS 111 1.443 59 4.130 24 3.600 44 10.000 15 1.200 5 7.000 258 27.373 
ANAPOLIS 22 224 3 137 3 442 2 422 2 2.760 - - 32 3.985 
T/G/R 241 2.997 80 5.347 40 5.899 55 12.919 19 5.070 6 7.834 441 40.066 
Fonte de Dados: APES – Relação de Propriedades 
ha=hectare          T/E= Total de Propriedades    
T/G/R = Total Geral da Região 
 
 
 
APÊNDICE 26: Região São Franciscana – Distribuição das propriedades por estrato de área (ha) (1925) 

MUNICÍPIOS -41 ha 41-
100 ha 101-

200 ha 201-
400 Há 401-

1000 ha 1001-
2000 ha 2001-

5000 ha +5000 ha T/P Área 
(ha) 

VILA NOVA 105 653 20 1.190 9 1.246 05 1.484 - - 2 3.310 - - - - 141 7.883 
PACATUBA 37 754 9 639 9 1.239 7 2.075 12 1.200 - - - - - - 74 5.907 
P. DAFOLHA 86 682 16 1.096 19 2.696 18 4.875 05 2.776 01 1.388 02 5.500 2 16.965 150 35.978 
PROPRIÁ 135 1.559 28 1.668 13 1.842 9 2.480 - - 1 1.737 01 2.100 1 7.000 187 18.386 
AQUIDABÂ 187 2.111 25 1.425 20 2.787 7 1.700 01 833 - - - - - - 240 8.856 
GARARU 115 1.418 33 2.160 20 2.644 17 5.188 7 4.163 4 4.721 - - - - 196 20.294 
T/G/R 665 7.177 131 8.178 90 12.454 63 17.802 25 8.972 8 11.156 3 7.600 3 23.965 988 97.304 

Fonte de Dados: APES – Relação de Propriedades, 1925 
ha=hectare          T/E= Total de Propriedades 
T/G/R = Total Geral da Região 
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ANEXO  1: Lei Nº 601, de 18 de Setembro de 1850115 
 
Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por 
titulo de sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples 
titulo de posse mansa e pacifica; e determina que, medidas e demarcadas as 
primeiras, sejam elas cedidas a titulo oneroso, assim para empresas particulares, 
como para o estabelecimento de colonias de nacionaes e de extrangeiros, 
autorizado o Governo a promover a colonisação extrangeira na forma que se 
declara  
D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos 
Subditos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:  
 
Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não 
seja o de compra.  Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com 
paizes estrangeiros em uma zona de 10 leguas, as quaes poderão ser concedidas 
gratuitamente.  
 
Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas derribarem 
mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de 
bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena de dous a seis mezes do prisão e multa de 
100$, além da satisfação do damno causado. Esta pena, porém, não terá logar nos 
actos possessorios entre heréos confinantes.  
Paragrapho unico. Os Juizes de Direito nas correições que fizerem na forma das leis 
e regulamentos, investigarão se as autoridades a quem compete o conhecimento 
destes delictos põem todo o cuidado em processal-os o punil-os, e farão effectiva a 
sua responsabilidade, impondo no caso de simples negligencia a multa de 50$ a 
200$000.  
 
Art. 3º São terras devolutas:  
§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial, ou 
municipal.  
§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem 
forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, 
não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições de medição, 
confirmação e cultura.  
§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do 
Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.  
  § 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se 
fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei.  

Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral ou 
Provincial, que se acharem cultivadas, ou com principios de cultura, e morada 
habitual do respectivo sesmeiro ou concessionário, ou do quem os represente, 
embora não tenha sido cumprida qualquer das outras condições, com que foram 
concedidas.  

                                                 
115 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L0601-1850.htm, capturado em 15 de maio 

de 2008. 
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Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação 
primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com 
principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 
represente, guardadas as regras seguintes:  

§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, comprehenderá, 
além do terreno aproveitado ou do necessario para pastagem dos animaes que tiver 
o posseiro, outrotanto mais de terreno devoluto que houver contiguo, comtanto que 
em nenhum caso a extensão total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura 
ou criação, igual ás ultimas concedidas na mesma comarca ou na mais vizinha.  
§ 2º As posses em circumstancias de serem legitimadas, que se acharem em 
sesmarias ou outras concessões do Governo, não incursas em commisso ou 
revalidadas por esta Lei, só darão direito á indemnização pelas bemfeitorias.  
Exceptua-se desta regra o caso do verificar-se a favor da posse qualquer das 
seguintes hypotheses: 1ª, o ter sido declarada boa por sentença passada em julgado 
entre os sesmeiros ou concessionarios e os posseiros; 2ª, ter sido estabelecida 
antes da medição da sesmaria ou concessão, e não perturbada por cinco annos; 3ª, 
ter sido estabelecida depois da dita medição, e não perturbada por 10 annos.  
§ 3º Dada a excepção do paragrapho antecedente, os posseiros gozarão do favor 
que lhes assegura o § 1°, competindo ao respectivo sesmeiro ou concessionario 
ficar com o terreno que sobrar da divisão feita entre os ditos posseiros, ou 
considerar-se tambem posseiro para entrar em rateio igual com elles.  
§ 4º Os campos de uso commum dos moradores de uma ou mais freguezias, 
municipios ou comarcas serão conservados em toda a extensão de suas divisas, e 
continuarão a prestar o mesmo uso, conforme a pratica actual, emquanto por Lei 
não se dispuzer o contrario.  

Art. 6º Não se haverá por principio do cultura para a revalidação das sesmarias ou 
outras concessões do Governo, nem para a legitimação de qualquer posse, os 
simples roçados, derribadas ou queimas de mattos ou campos, levantamentos de 
ranchos e outros actos de semelhante natureza, não sendo acompanhados da 
cultura effectiva e morada habitual exigidas no artigo antecedente.  

Art. 7º O Governo marcará os prazos dentro dos quaes deverão ser medidas as 
terras adquiridas por posses ou por sesmarias, ou outras concessões, que estejam 
por medir, assim como designará e instruirá as pessoas que devam fazer a medição, 
attendendo ás circumstancias de cada Provincia, comarca e municipio, o podendo 
prorogar os prazos marcados, quando o julgar conveniente, por medida geral que 
comprehenda todos os possuidores da mesma Provincia, comarca e municipio, onde 
a prorogação convier.  

Art. 8º Os possuidores que deixarem de proceder á medição nos prazos marcados 
pelo Governo serão reputados cahidos em commisso, e perderão por isso o direito 
que tenham a serem preenchidos das terras concedidas por seus titulos, ou por 
favor da presente Lei, conservando-o sómente para serem mantidos na posse do 
terreno que occuparem com effectiva cultura, havendo-se por devoluto o que se 
achar inculto.  
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Art. 9º Não obstante os prazos que forem marcados, o Governo mandará proceder á 
medição das terras devolutas, respeitando-se no acto da medição os limites das 
concessões e posses que acharem nas circumstancias dos arts. 4º e 5º.  
Qualquer opposição que haja da parte dos possuidores não impedirá a medição; 
mas, ultimada esta, se continuará vista aos oppoentes para deduzirem seus 
embargos em termo breve.  
As questões judiciarias entre os mesmos possuidores não impedirão tão pouco as 
diligencias tendentes á execução da presente Lei.  

Art. 10. O Governo proverá o modo pratico de extremar o dominio publico do 
particular, segundo as regras acima estabelecidas, incumbindo a sua execução ás 
autoridades que julgar mais convenientes, ou a commissarios especiaes, os quaes 
procederão administrativamente, fazendo decidir por arbitros as questões e duvidas 
de facto, e dando de suas proprias decisões recurso para o Presidente da Provincia, 
do qual o haverá tambem para o Governo.  

Art. 11. Os posseiros serão obrigados a tirar titulos dos terrenos que lhes ficarem 
pertencendo por effeito desta Lei, e sem elles não poderão hypothecar os mesmos 
terrenos, nem alienal-os por qualquer modo.  
Esses titulos serão passados pelas Repartições provinciaes que o Governo 
designar, pagando-se 5$ de direitos de Chancellaria pelo terreno que não exceder 
de um quadrado de 500 braças por lado, e outrotanto por cada igual quadrado que 
de mais contiver a posse; e além disso 4$ de feitio, sem mais emolumentos ou sello.  

Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessarias: 1º, 
para a colonisação dos indigenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de 
estradas, e quaesquer outras servidões, e assento de estabelecimentos publicos: 3º, 
para a construção naval.  

Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por freguezias o registro das terras 
possuidas, sobre as declaracões feitas pelos respectivos possuidores, impondo 
multas e penas áquelles que deixarem de fazer nos prazos marcados as ditas 
declarações, ou as fizerem inexactas.  

Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta publica, ou 
fóra della, como e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, 
dividir, demarcar e descrever a porção das mesmas terras que houver de ser 
exposta á venda, guardadas as regras seguintes:  
§ 1º A medição e divisão serão feitas, quando o permittirem as circumstancias 
locaes, por linhas que corram de norte ao sul, conforme o verdadeiro meridiano, e 
por outras que as cortem em angulos rectos, de maneira que formem lotes ou 
quadrados de 500 braças por lado demarcados convenientemente.  
§ 2º Assim esses lotes, como as sobras de terras, em que se não puder verificar a 
divisão acima indicada, serão vendidos separadamente sobre o preço minimo, fixado 
antecipadamente e pago á vista, de meio real, um real, real e meio, e dous réis, por 
braça quadrada, segundo for a qualidade e situação dos mesmos lotes e sobras.  
§ 3º A venda fóra da hasta publica será feita pelo preço que se ajustar, nunca abaixo 
do minimo fixado, segundo a qualidade e situação dos respectivos lotes e sobras, 
ante o Tribunal do Thesouro Publico, com assistencia do Chefe da Repartição Geral 
das Terras, na Provincia do Rio de Janeiro, e ante as Thesourarias, com assistencia 
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de um delegado do dito Chefe, e com approvação do respectivo Presidente, nas 
outras Provincias do Imperio.  

Art. 15. Os possuidores de terra de cultura e criação, qualquer que seja o titulo de 
sua acquisição, terão preferencia na compra das terras devolutas que lhes forem 
contiguas, comtanto que mostrem pelo estado da sua lavoura ou criação, que tem os 
meios necessarios para aproveital-as.  

Art. 16. As terras devolutas que se venderem ficarão sempre sujeitas aos onus 
seguintes:  
§ 1º Ceder o terreno preciso para estradas publicas de uma povoação a outra, ou 
algum porto de embarque, salvo o direito de indemnização das bemfeitorias e do 
terreno occupado.  
§ 2º Dar servidão gratuita aos vizinhos quando lhes for indispensavel para sahirem á 
uma estrada publica, povoação ou porto de embarque, e com indemnização quando 
lhes for proveitosa por incurtamento de um quarto ou mais de caminho.  
§ 3º Consentir a tirada de aguas desaproveitadas e a passagem dellas, precedendo 
a indemnização das bemfeitorias e terreno occupado.  
§ 4º Sujeitar ás disposições das Leis respectivas quaesquer minas que se 
descobrirem nas mesmas terras.  

Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nellas se estabelecerem, ou vierem 
á sua custa exercer qualquer industria no paiz, serão naturalisados querendo, depois 
de dous annos de residencia pela fórma por que o foram os da colonia de S, 
Leopoldo, e ficarão isentos do serviço militar, menos do da Guarda Nacional dentro 
do municipio.  

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa do Thesouro 
certo numero de colonos livres para serem empregados, pelo tempo que for 
marcado, em estabelecimentos agricolas, ou nos trabalhos dirigidos pela 
Administração publica, ou na formação de colonias nos logares em que estas mais 
convierem; tomando anticipadamente as medidas necessarias para que taes 
colonos achem emprego logo que desembarcarem.  
Aos colonos assim importados são applicaveis as disposições do artigo antecedente.  

Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da venda das terras, de que tratam 
os arts. 11 e 14 será exclusivamente applicado: 1°,  á ulterior medição das terras 
devolutas e 2°, a importação de colonos livres, con forme o artigo precedente.  

Art. 20. Emquanto o referido producto não for sufficiente para as despezas a que é 
destinado, o Governo exigirá annualmento os creditos necessarios para as mesmas 
despezas, ás quaes applicará desde já as sobras que existirem dos creditos 
anteriormente dados a favor da colonisação, e mais a somma de 200$000.  

Art. 21. Fica o Governo autorizado a estabelecer, com o necessario Regulamento, 
uma Repartição especial que se denominará - Repartição Geral das Terras Publicas 
- e será encarregada de dirigir a medição, divisão, e descripção das terras devolutas, 
e sua conservação, de fiscalisar a venda e distribuição dellas, e de promover a 
colonisação nacional e estrangeira.  
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Art. 22. O Governo fica autorizado igualmente a impor nos Regulamentos que fizer 
para a execução da presente Lei, penas de prisão até tres mezes, e de multa até 
200$000.  

Art. 23. Ficam derogadas todas as disposições em contrario.  

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento, e execução 
da referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão 
inteiramente, como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios do 
Imperio a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 18 dias do mez do Setembro de 1850, 29º da 
Independencia e do Imperio.  
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