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RESUMO: Através do estudo de fontes variadas como leis, decretos, inventários, 

arrolamentos, recenseamento e ações judiciais, este trabalho procura analisar o ambiente 

e o cotidiano rural em Feira de Santana nas duas primeiras décadas do século XX. 

Buscamos definir os padrões da propriedade rural, discutir a existência e o 

funcionamento das leis perante os sujeitos que compõe o espaço estudado, enfatizando o 

seu conflituoso cotidiano. Conduziremos as discussões deste trabalho observando os 

métodos jurídicos juntamente com as práticas relacionadas ao costume, percebendo 

como os indivíduos interpretavam as leis e a justiça de diferentes modos quando a 

questão se referia à propriedade rural.  

Palavras chave: História Agrária - Padrão da propriedade rural - Conflitos rurais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen: Mediante el estudio de una variedad de fuentes, tales como leyes, decretos, 

inventarios, catalogaciones, censos y acciones judiciales, este trabajo pretende analizar 

el ambiente y la vida cotidiana rural en Feira de Santana, en las dos primeras décadas 

del siglo XX. Tratamos de definir los patrones de la propiedad rural, discutir a respecto 

de la existencia y funcionamiento de las leyes delante de los sujetos que conforman el 

área de estudio, enfatizando sus conflictos cotidianos. Llevaremos a cabo las 

discusiones en este trabajo mediante la observación de los métodos jurídicos, junto con 

las prácticas relacionadas con la costumbre, observando cómo las personas interpretan 

las leyes y la justicia de diferentes maneras con relación a la propiedad rural. 

                         

Palabras-clave: Historia Agraria – Patrones de propiedades rurales - los conflictos 

rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: Across studies from various sources as laws, decrees, inventories, 

enrollments, census and judicial actions, this labor try to analyze the place and the rural 

daily life in Feira de Santana in the two first decades in the XX century. We try to 

define the standard of rural properties, discuss the existence end working of laws before 

the subjects who occupy the studied place, emphasizing the conflicting daily life. We 

will lead the discusses of this work observing the legal methods as the same way as the 

practices, understanding how people interpret laws and the justice from different ways 

when the question refers to rural properties. 

Key-words: Rural history-Standard of rural property-Rural conflicts 
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INTRODUÇÃO 

 

Em linhas gerais as pesquisas historiográficas em relação à Feira de Santana se 

preocuparam, em analisar questões como origem e povoamento1, civilização e 

modernização2, religião3, trabalhadores4 e política5. Porém, a estrutura fundiária em 

Feira de Santana ainda não foi estudada de forma incisiva pela historiografia local. Até 

o ano 2000, havia no município uma dificuldade de acesso a documentação que 

informasse a respeito da estrutura fundiária em Feira de Santana, tais como inventários, 

arrolamentos, ações de manutenção de posse e registros de compra e venda de 

propriedades. Estes documentos, em muitos casos, ficavam quase inacessíveis face à 

burocracia e a desorganização dos arquivos do Poder Judiciário. 

Com o surgimento do Centro de Documentação e Pesquisa da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (CEDOC/UEFS), tais fontes tornaram-se mais acessíveis 

ao público, permitindo aos pesquisadores locais investigarem o cotidiano das classes 

subalternizadas, através, por exemplo, da pesquisa dos processos cíveis e criminais. 

Todavia, a utilização destes documentos com a intenção de perceber a estrutura 

fundiária ou um padrão da propriedade rural ainda foi algo pouco explorado entre os 

                                                           
1ANDRADE, Celeste Maria Pacheco. Origens do Povoamento de Feira de Santana: um estudo de 
história colonial. Universidade Federal da Bahia, Mestrado em Ciências Sociais, Salvador, 1990 
2SILVA, Aldo José Morais. Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de Santana. Dissertação 
(Mestrado em História) -. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2000; OLIVEIRA, Ana Maria 
Carvalho dos Santos. Feira de Santana em Tempos de Modernidade: olhares, imagens e práticas do 
cotidiano. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008; 
OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. De Empório a Princesa do Sertão: utopias civilizadoras 
em Feira de Santana (1893-1937). Dissertação (Mde mestrado em História) - Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2000.   
3Ver os diversos trabalhos publicados pela professora Elizete da Silva, entre os quais SILVA, Elizete da. 
Protestantismo Ecumênico e Realidade Brasileira: Evangélicos Progressistas em Feira de Santana. 1. 
ed. Feira de Santana: UEFS Editora, 2010 
4SANTA BÁRBARA, Reginilde Rodrigues. O Caminho da Autonomia na Conquista da Dignidade: 
sociabilidades e conflitos entre lavadeiras em Feira de Santana-Bahia (1929-1964). Dissertação (Mestrado 
em História) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007; PACHECO, Larissa Penelu Bittencourt. 
Trabalho e costume de feirantes de alimentos: pequenos comerciantes e regulamentações do mercado 
em Feira de Santana (1960/1990). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual de Feira 
de Santana, Feira de Santana, 2009 
5SANTOS, Igor Gomes. Na Contra-mão do Sentido: origens e trajetórias do PT de Feira de Santana-
Bahia (1979 -2000). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2007 
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historiadores locais, os mesmos se ativeram em investigar o espaço destinado à cidade 

de Feira de Santana e suas transformações no século XX. 

O que chamo de Feira de Santana nesta pesquisa se refere muito mais aos 

distritos que compuseram o município nas primeiras décadas do século XX do que a 

cidade propriamente dita.6  Obviamente, a sede não pode ser desvinculada dos distritos 

e vice-versa, porém, a ênfase recai para um ambiente específico, a um cotidiano e modo 

de vida também específicos. Procuro realizar, neste estudo, uma discussão voltada para 

o perfil da propriedade rural em Feira de Santana, região localizada no agreste baiano, 

mas, por motivos históricos, coloco no título deste trabalho “denominado sertão 

baiano”, uma vez que na época estudada, acreditava-se que o município estava incluído 

na zona sertaneja. Busco perceber como os indivíduos tinham acesso a terra e, 

finalmente, quais posturas tomavam para manter e defender a sua propriedade de terra 

em situações ameaçadoras.  

Os documentos que pesquisei são datados nas duas primeiras décadas do século 

XX. A escolha desta temporalidade nasceu de uma pesquisa anterior de iniciação 

científica, a qual buscou entender a inserção de indivíduos das classes subalternizadas 

no pós-Abolição. Este período foi marcado por redefinições das relações de trabalho e 

de questões envolvendo a posse da terra. No presente trabalho, pela dificuldade 

encontrada na pesquisa das fontes, não busco identificar sujeitos egressos da escravidão, 

o que emergirá serão sujeitos de um modo geral, que por algum motivo apareceram na 

documentação pesquisada, ao abrir um inventário ou denunciar na justiça o 

comportamento ameaçador de um vizinho. 

Algo que permeia tanto o primeiro quanto o segundo capítulo é a existência de 

leis e decretos e as interpretações que os indivíduos faziam deste arcabouço legal 

perante situações específicas. Neste caso, adoto como referencial teórico as assertivas 

de Edward Palmer Thompson sobre cultura e costume e como as instâncias 

hegemônicas da sociedade interferiam nestes. No trabalho perceberemos a indiferença 

dos proprietários rurais quanto a presença de algumas leis, sendo que esta apatia será 

observada como uma estratégia dos sujeitos permanecerem no seu domínio de posse. 

Em contrapartida, observaremos também o oposto, à medida que alguns indivíduos 

                                                           
6No período da pesquisa o município de feira de Santana é formado, além da sede, pelos distritos: Almas, 
Bom Despacho, Bonfim, Humildes, Remédios da Gameleira, Santa Bárbara, São José da Itapororocas, 
São Vicente e Tanquinho.   
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buscarão auxílio nos meios legais para manterem o seu domínio.  Estas conclusões 

parecem por ora contraditórias, porém, analisadas a fundo, veremos que havia 

especificidades em cada uma delas. 

Na consulta ao banco de dados do CEDOC, encontrei até a conclusão dessa 

pesquisa 332 documentos, sendo 190 inventários e 142 arrolamentos, para o recorte 

delimitado de 1900 a 1920. A metodologia que adotei para pesquisar os inventários e os 

arrolamentos foi escolher aleatoriamente, dos 332 inventários e arrolamentos 

disponíveis, documentos que tivessem como espólio total a quantia de 5:000$000 (cinco 

contos de réis); com isso, tive o universo de setenta inventários/arrolamentos para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Assim, para definir a condição de pequeno e médio 

proprietário rural, observei na documentação o total dos bens discriminados pelos 

avaliadores nas listas de bens dos inventários. 

Com o estudo destas fontes, este trabalho ambiciona trazer informações sobre o 

cotidiano, o trabalho e a luta pela manutenção da terra entre pequenos proprietários do 

meio rural no município de Feira de Santana nas duas primeiras décadas do século XIX. 

De um lado, os documentos pesquisados foram produzidos por questões estritamente 

jurídicas, assim, a abertura de um inventário atua como o meio legal para transferir e 

partilhar, aos devidos herdeiros, os bens acumulados de um determinado sujeito durante 

a sua vida. De outro, para nós historiadores, os documentos extrapolam a função 

jurídica e representam legados de modo de vida. Neles transparecem as relações 

formadas entre os indivíduos, tais como a família e a vizinhança; mostrando-nos 

também o cotidiano e as vivências em um determinado ambiente.    

Procuro investigar no referido trabalho os padrões da propriedade e a relação 

que os sujeitos tinham com a terra em Feira de Santana nas décadas iniciais do século 

XX, sendo esta é a minha problemática de pesquisa. A monografia divide-se em dois 

capítulos. No primeiro capítulo utilizo como principais fontes as leis e os decretos 

referentes à questão fundiária que surgiram na Bahia nas últimas décadas do século XIX 

e atravessaram as primeiras do século XX; busco também os inventários, arrolamentos e 

os dados do primeiro recenseamento nacional da agricultura de 1920 para obter o perfil 

fundiário em Feira de Santana no período estudado. Procuro discutir a ineficácia das leis 

que vieram reforçar as determinações da Lei de Terras de 1850 e o padrão da 

propriedade rural em Feira de Santana entre a categoria dos pequenos e médios 

proprietários.  
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Mostro como havia variações nos níveis de concentração de “riqueza” para estes 

sujeitos, tanto no que se refere à posse da terra, mas também, no espólio total. Destaco, 

em linhas gerais, as atividades desenvolvidas por estes sujeitos e a sua relação com o 

mercado local. Selecionei os dados do censo para o município de Feira de Santana com 

o intuito de compreender a situação rural do município para o ano de 1920 (período 

final da pesquisa) utilizei-os de maneira reflexiva e crítica discutindo os critérios 

estabelecidos e que influenciaram nos resultados apresentados no relatório oficial de 

estatística. 

 O segundo capítulo dediquei a estudar um assunto que considero inédito para 

Feira de Santana, que são os conflitos entre médios e pequenos proprietários rurais. Esta 

parte do trabalho visa mostrar o cotidiano dos sujeitos no ambiente rural. As principais 

fontes utilizadas são as ações de manutenção de posse, ações de despejo e processos 

crime por dano, fontes onde são percebidos grande número de litígios. Escolhi os 

conflitos para mostrar o cotidiano, porque encontramos documentação farta e que 

complementaram satisfatoriamente as questões do capítulo anterior, sendo a sua outra 

face. Metodologicamente, apesar da facilidade das fontes encontradas, preferi dar um 

caráter mais qualitativo a este capítulo. Muito mais narrativo, sigo os rastros de 

determinados sujeitos no meio rural de Feira de Santana, busco entender a origem dos 

conflitos, os motivos das ações e as atitudes dos sujeitos em defender a sua propriedade 

rural, ressaltando o que a História Social do Campesianto chama de concepções de 

justiça.   

 

  

  



 

 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO 
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA (1890 – 1920) 

 

 

1-Aspectos históricos da ocupação fundiária do município de Feira de Santana: um 
breve debate historiográfico 
 

Torna-se necessário, para adentrar no conteúdo discutido por este trabalho, 

relatar, mesmo que brevemente, a história da ocupação territorial da região que 

compreende Feira de Santana. Para este fim, nos embasaremos em três trabalhos de 

caráter fundamental: o livro Feira de Santana, do brasilianista Rollie Edward Poppino, 

e as dissertações de mestrado Origens do Povoamento de Feira de Santana: um 

estudo de história colonial, de autoria de Maria Celeste Pacheco Andrade, e Nem Tanto 

ao Mar, Nem Tanto à Terra: agropecuária, riqueza e escravidão em Feira de Santana, 

1850-1888, de Luis Cleber Moraes Freire.  

O primeiro trata-se de um estudo que aborda aspectos gerais da história social, 

política e econômica de Feira de Santana; enquanto o segundo, como o próprio título 

evidencia, se atem a discutir as origens e o povoamento do local, aliando às concepções 

historiográficas em torno da figura de determinados sujeitos. Por fim, o terceiro trabalho 

trata-se de um estudo sobre a dinâmica social e econômica no município nas últimas 

décadas da escravidão, enfatizando as atividades econômicas desenvolvidas e a 

acumulação/distribuição de riqueza entre os indivíduos.  

As discussões sobre a origem do município já foi motivo de debate entre os 

estudiosos locais. O historiador norte-americano Rollie Poppino foi pioneiro em 

sistematizar a história sobre Feira de Santana.  Professor emérito da Universidade da 

Califórnia, Poppino dedicou seus estudos ao Brasil e América Latina, dentre os seus 

trabalhos está o livro intitulado Feira de Santana, o qual mostra numa longa duração as 

características sociais, políticas e econômicas do município entre os anos de 1860 a 

1950. Seu estudo é baseado na leitura de diversas fontes da região, entre elas os jornais, 

documentos do legislativo, documentos cartoriais, dados estatísticos, leis e decretos, 

entre outros. Apesar de possuir desprendimento teórico, expor algumas afirmações 
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apriorísticas e até mesmo alguns equívocos - fruto das características historiográficas da 

época -, Poppino ainda continua sendo uma fonte de pesquisa recorrente entre os 

pesquisadores que estudam os diversos temas relacionados à história de Feira de 

Santana, principalmente para aqueles que concentram os seus estudos na segunda 

metade do século XIX e primeira metade do século XX. 

Referente às origens de Feira de Santana, Poppino afirma que a área do atual 

município de Feira de Santana estava dentro da vasta sesmaria dos Tocós, doada em 

1609 a Antônio Guedes de Brito, um dos maiores criadores de gado da província.7 Na 

opinião do estudioso, a falta de exploração dos Guedes de Brito fez com que grande 

parte da sesmaria dos Tocós fosse devolvida para o domínio da Coroa, que, por sua vez, 

ao invés de outorgar concessão a um único sesmeiro, destinou as terras devolutas da 

antiga sesmaria a vários pecuaristas.8 Surgia assim, a partir de segunda metade do 

século XVII, as primeiras fazendas na região na paróquia de São José das Itapororocas, 

onde o gado era a principal economia desenvolvida pelos fazendeiros. Sobre as 

concessões que foram destinadas aos Guedes de Brito, o historiador Erivaldo Neves nos 

mostra que:  

 

Os latifúndios de Antonio Guedes de Brito se estendiam à margem 
direita do São Francisco, por 156 léguas, medida próxima da avaliação 
de Antonil que, em léguas de sesmarias, corresponderia a 1.030 
quilômetros. Entretanto parte destas terras, nos territórios que 
incorporaram a Minas Gerais e da Bahia, [...], foram conquistadas dos 
índios e ocupadas com suas fazendas pecuaristas 9  

 

 

Celeste Maria Pacheco de Andrade, trata em seu trabalho Origens e 

Povoamento de Feira de Santana, dos mitos referentes a origem de Feira de Santana.10 

Utilizando documentos do período colonial, entre os quais cartas de doação de 

                                                           
7POPPINO, Rollie. Feira de Santana. Salvador: Itapuã, 1968, p.54 
8Em relação a concessão de sesmarias,  Erivaldo Neves afirma que não se conhece o volume de títulos 
nem a dimensão de terras distribuídas no Brasil através do sistema de sesmarias. Apesar de no século 
XVIII haver limitações quanto ao tamanho das concessões (máximo de três léguas), Neves indica que esta 
advertência não foi respeitada, assim, permitiu a formação de latifúndios durante a colonização lusitana. 
Ver NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma Comunidade Sertaneja: da sesmaria ao minifúndio, um estudo 
de história local. 2ª edição, revista e ampliada. Feira de Santana/Salvador: UEFS/EDUFBA, 2010. 
9 Ibid, p.66 
10ANDRADE, Celeste Maria Pacheco. Origens do Povoamento de Feira de Santana: um estudo de 
história colonial. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
1990, p. 50 
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sesmarias e livros de provisões reais, a autora desmistifica as teses da historiografia 

tradicional em relação a origem do município.  Andrade considerou três tendências 

historiográficas que versam sobre a origem de Feira de Santana. A primeira, a autora 

classifica como tradicional dominante, centrada nos textos oficiais e enaltecedoras do 

casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão. Os principais representantes desta 

corrente são Rollie Poppino e Guimarães Cova.11 

A segunda corrente classificada pela autora se refere à de tendência 

intermediária em que, além de considerar a figura do “casal fundador”, admite também 

a participação de D. Peixoto Viegas. De acordo com Andrade, apesar de esta corrente 

representar um contraponto em relação à linha tradicional dominante, não avança 

criticamente, uma vez que não prioriza as figuras responsáveis pela origem do 

povoamento. São os principais representantes Pedro Tomás Pedreira e Raimundo 

Pinto.12 Por fim, a terceira corrente elencada por Andrade é a tendência polêmica; 

considerada revisionista, prioriza D. Peixoto Viegas e seus descendentes para a origem 

do povoamento. Os estudiosos que representam a tendência polêmica são o Monsenhor 

Renato Galvão e o literato Godofredo Filho.13    

Diferente de Poppino, que faz menção somente a Antonio Guedes de Brito como 

possuidor das terras que abrangeram o território de Feira de Santana no século XVII, 

Andrade, amparada em documentos coloniais, traz outras informações sobre o destino 

das Sesmarias dos Tocós após o domínio do referido sesmeiro. 

 

 

 

                                                           
11Domingos Barbosa e Araújo e Ana Brandão, foram proprietários, em fins do século XVIII e primeiras 
décadas do século XIX, da fazenda Santana dos Olhos d´Água. Para a linha historiográfica tradicional, foi 
a partir desta fazenda que surgiu o povoado e, posteriormente, originou o atual sítio urbano de Feira de 
Santana.  Para mais informações ver: POPPINO, 1968; COVA, A. Guimarães. Municípios da Bahia. 
Savador: Tipografia Bahiana, 1913. 
12ANDRADE, 1990. p. 50. Os principais trabalhos da tendência intermediária e referidos pela autora são: 
PINTO, Raymundo A. C. Pequena história de Feira de Santana. Feira de Santana, Ba: Sicla, 1971 e 
PEDREIRA, Pedro Tomas. O município de Feira de Santana - das origens a instalação. Bahia: Revista 
Alfa, 1983. 
13ANDRADE, 1990. p. 50. Os trabalhos referidos por Andrade e que são classificados por tendência 
polêmica são GALVÃO, Renato de Andrade. Os Povoadores da Região de Feira de Santana. 
Sitientibus: Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana, vol. 1, n. 1, p. 25-31, jul.-dez. 1982 e 
GODOFREDO FILHO. Dimensão histórica da visita do imperador a Feira de Sant'Anna. Salvador, 
Ba: UFBA, Centro de Estudos Baianos, 1976. 29 p (Centro de Estudos Bahianos. Publicação da 
Universidade Estadual da Bahia) ANDRADE, 1990. p. 50 
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As origens do povoamento de Feira de Santana estão ainda associadas 
a sesmarias dos Tocós, parte das terras da Casa da Ponte, pertencentes 
a Antônio Guedes de Brito. Outra parte dessa sesmaria, que abrangia 
os campos de Itapororocas, Jacuípe e Agua Fria, foi vendida a João 
Lobo de Mesquita, adquiridas, posteriormente, por João Peixoto 
Viegas. Teve este proprietário a confirmação das terras situadas entre 
os rios Jacuípe e Itapicuru, por carta de 9 de junho de 1653. 14  

 

 

Como se vê na citação acima, Andrade mostra com prova documental (carta de 9 

de junho de 1653) que a sesmaria não foi de imediato fragmentada, e não foi vendida 

para vários criadores de gado, tal como expressa  Poppino, porém, as terras devolvidas 

por Antonio Guedes de Brito à Coroa portuguesa, foram compradas por João de Lobo 

Mesquita,  sendo que este, em seguida, as vendeu a D. Peixoto Viegas. Em 1655, 

Viegas solicita à Coroa portuguesa as terras ainda não exploradas no entorno da região, 

obtendo êxito em sua solicitação.15 Somente após a morte de Viegas, em fins do século 

XVII, que a sesmaria dos Tocós foi dividida em fazendas, onde a pecuária se tornaria 

atividade predominante.16   

A apresentação deste debate tem a intenção de mostrar, de modo geral, a 

histórica ocupação fundiária no município de Feira de Santana, iniciada em meados do 

século XVII. Através deste debate, percebemos a evolução da ocupação territorial em 

Feira de Santana que, desde o fim das sesmarias dos Tocós, tendeu a fragmentar-se em 

diversas propriedades. Das sesmarias às fazendas, e destas, às médias e pequenas 

propriedades, que tornaram-se mais frequentes em fins do século XIX e nas décadas 

iniciais do século XX.  Não nos interessa aqui nos alongarmos nestas questões, uma vez 

que não é o objetivo central deste trabalho. 

No trabalho de Luis Cleber Moraes Freire podemos avançar no tempo e perceber 

o resultado desta ocupação e como encontrava-se o município de Feira de Santana na 

segunda metade do século XIX. Sendo assim, o período discutido por Freire aproxima-

se da realidade que nos propomos a estudar, ressalvando, obviamente as mudanças na 

estrutura política, social e econômica ocorrida em fins do mesmo século, tal como a 

abolição da mão de obra escrava e a instituição da República no Brasil. Na linha da 

História Social da Economia, Freire desenvolve o seu trabalho estabelecendo uma 

                                                           
14ANDRADE, 1990, p.41 e 42. 
15ANDRADE, 1990, p.42 e 98; 153 a 159 
16ANDRADE, 1990, p. 41-43 
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relação entre trabalho escravo, propriedade, atividade econômica e acumulação de 

riqueza.  Uma das teses defendidas por Freire é a da fragmentação das propriedades 

rurais na região de Feira de Santana, no decorrer das décadas que findam o século XIX, 

por conta das sucessivas partilhas em inventários realizadas entre os demais herdeiros. 

Desse modo, 

 

As terras dessas antigas sesmarias, aos poucos, foram sendo 
fracionadas. Fossem através de venda pelos herdeiros, ou mesmo por 
divisão “natural” por morte do proprietário, o certo é que no século 
XIX os descendentes das velhas famílias que já vinham se 
estabelecendo na região desde o século anterior, haviam ocupado todo 
o espaço com gados, cultivos de mandioca, tabaco, algodão e, em 
parte delas, com cana-de-açúcar.17 

 

 

 

2-As legislações referentes ao controle e reconhecimento da estrutura fundiária no 
Brasil e no estado Bahia na passagem do século XIX para o século XX. 
 
 
 

A retórica e as regras de uma sociedade são mais do que meras 
imposturas. (THOMPSON, 1997, p.356) 

 

 

A mudança substancial da estrutura de terras no Brasil, proporcionada pela 

legislação, se tornou realidade em meados do século XIX. Em 1850, uma lei de 23 

artigos intencionou modificar a maneira de possuir as terras existentes no Brasil. A lei 

nº 601, aprovada no Senado e publicada em 20 de setembro de 1850, passou 

historicamente a ser conhecida como Lei de Terras; sua regulamentação se deu em 30 

de janeiro de 1854, quando o governo imperial baixou o decreto nº 1.318, decreto este 

que veio preencher algumas lacunas da lei anteriormente publicada, assim como, definir 

as diretrizes para o funcionamento e execução dos dispositivos legais.  Com a 

                                                           
17FREIRE, 2007, p. 36 
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promulgação e posterior regulamentação da Lei de Terras, o governo imperial, criou 

mecanismos trazendo à sua alçada o controle da estrutura fundiária no Brasil18.  

A Lei de Terras de 1850 regulamentou a posse, determinando que as terras 

fossem registradas nas paróquias às quais estivessem jurisdicionadas; as propriedades 

passariam a ser medidas e demarcadas. Com estas resoluções, o governo fez uma 

tentativa de mapear as terras públicas (devolutas) e particulares. Com determinado 

vigor, a Lei de 1850 restringiu o acesso à compra, tornando proibida a aquisição 

costumeira por meio da posse mansa e pacífica. Todavia, a ação da Lei de Terras não foi 

totalmente eficaz, pois algumas práticas prevaleceram, a exemplo do acesso por meio da 

posse e o registro das propriedades, apesar das exigências dos dispositivos legais após a 

regulamentação, em 1853.   

Para José Murilo de Carvalho, a Lei de Terras não pegou.  Para Carvalho, após 

1850 permanecia grande o número de sesmarias e posses sem revalidação e legitimação, 

as terras públicas continuaram a ser invadidas, houve resistências ao registro paroquial e 

a discriminação das terras públicas não avançou. A lei fracassou também pelo seu 

principal objetivo, que era a atração de imigrantes.19 Em concordância com José Murilo 

de Carvalho, a historiadora Hebe Mattos reforça que a Lei de Terras não pegou em 

alguns aspectos exatamente porque acabava por atingir o poder costumeiro de 

expansão dos proprietários rurais.20 Enfim, de acordo com Erivaldo Neves, as 

consequências da Lei de Terras foram mais úteis aos historiadores do que aos juristas, 

uma vez que a lei não atendeu aos objetivos plenamente propostos.21  

Não somente a Lei de Terras em si, mas, outras leis que objetivaram tentar 

resolver os problemas que aquela não solucionou, acabaram também não tendo êxito. 

Referente à Bahia, temos que em 21 de agosto de 1897, quarenta e sete anos após a 

publicação da Lei de Terras, a Assembleia Geral Legislativa da Bahia decretou, 

sancionou e regulamentou a lei nº 198, que dispôs sobre a discriminação, a venda e a 

legitimação em posses das terras devolutas22 que, por força da Constituição da 

                                                           
18Para uma discussão profunda sobre a Lei de terras e os seus impactos para o Brasil ver: SILVA, Ligia 
Osório. Terras Devolutas e Latifúndio: efeitos da lei de 1850. São Paulo: Editora da Unicamp, 1996. 
19CARVALHO, José Murilo. A Construção da Ordem/O Teatro das Sombras. 3ª edição. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.  
20MATTOS, Hebe Maria. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista – 
Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. p.83 
21NEVES, 2005, p.194 
22BAHIA. Lei nº 198 de 21 de agosto de 1897. 
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República Federativa dos Estados Unidos do Brasil de 1891, artigo 64, foram deixadas à 

alçada dos estados.23  

Porém, assim como a Lei de Terras, a lei nº 198, exclusivamente baiana, não 

atingiu de imediato os seus objetivos. Quase dois anos após a sua publicação, a lei nº 

313 de 31 de julho de 1899 prorrogou para até 30 de junho de 1900, o prazo para o 

registro das posses sujeitas a legitimação e das sesmarias dependentes de revalidação e 

da outras providências.24 Esta seria a primeira de outras prorrogações que avançaram as 

três primeiras décadas do século XX. A imobilidade dos proprietários em legitimarem 

as suas posses através da demarcação continuou como um problema muito preocupante 

para o governo do estado da Bahia. Em 12 de setembro de 1902, a lei nº 447 prorrogou 

por mais seis meses a medição das posses, sesmarias e concessões antigas.25 

Com esta lei, o governo da Bahia visando atrair os proprietários que não 

cumpriram as exigências da primeira lei prorrogatória (nº 313 de 1900), dispensou as 

multas daqueles que não fizeram demarcação depois de 30 de junho de 1900 e antes de 

23 de agosto de 1901. Mas, os proprietários baianos estavam totalmente indiferentes a 

estes dispositivos legais e, ao que parece, não temeram as potenciais ações do governo. 

Com o passar dos anos, outras leis foram surgindo, e atravessam a primeira década do 

século XX. Depois da lei 447, veio o decreto nº 183 de 22 de abril de 1903, 

prorrogando o prazo [para até 31 de dezembro do mesmo ano] as medições de posses, 

sesmarias e concessões antigas.26  

A lei nº 555, de 22 de agosto de 1904 concedeu o prazo de seis meses para o 

registro, independente de multa, das terras sujeitas e legitimação e outras 

providências.
27

 Em 02 de agosto de 1906 o governo da Bahia, por meio da lei nº 669 

revelou pena de comisso para com aqueles que não cumprissem as leis que eram 

direcionadas à demarcação de suas terras. Em 14 de agosto de 1918, a lei nº 1.280 

prorrogou por mais um ano, inadiável o prazo para o registro de terras criado pela lei 

nº 198 de 21 de agosto de 1897.28 Igual propósito teve a lei nº 1.920 de 13 de agosto de 

                                                           
23BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. 1891. Art 64 - Pertencem aos 

Estados às minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a 

porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções 

militares e estradas de ferro federais. 
24BAHIA. Lei nº 313 de 31 de julho de 1899. 
25BAHIA. Artigo 2º, lei nº 447 de 12 setembro de 1902 
26BAHIA. Decreto nº 183 de 22 de abril de 1903 
27BAHIA. Lei nº 555, de 22 de agosto de 1904. 
28BAHIA. Lei nº 1.280, 14 de agosto de 1918. 
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1926, que estendeu para mais dois anos a iniciativa de os proprietários estarem em 

conformidade como os trâmites legais. Assim, o termo inadiável presente na lei nº 1.280 

não passou de vã ameaça para os proprietários baianos.  

Pela temporalidade da nossa pesquisa, restringiremos até a década de 1920, a 

discussão da ineficácia das leis que tenderam a demarcação das terras particulares no 

estado da Bahia. Todavia, o empenho do governo em obter êxitos, e conhecer de fato as 

terras devolutas das particulares foi implacável durante a primeira metade do século 

XX, tanto que o decreto nº 10.657 de 09 de março de 1938 reforçou os dispositivos da 

lei de 21 de agosto de 1897.29 Meses depois, o governo mudou a estratégia de ação, 

lançando o decreto nº 10.865 de 20 de julho de 1938 que regularizou a situação de 

ocupantes de terras devolutas do estado que não cumpriram ainda os dispositivos da 

Legislação de Terra em vigor.
30 

Em suma, quarenta e um anos após a lei baiana de 1897 e oitenta e oito anos 

após a lei nacional de terras de 1850, ainda era patente a dificuldade para o estado 

reconhecer as terras devolutas através da demarcação das terras particulares. Assim, o 

problema de demarcação das terras devolutas, pelo menos no estado da Bahia, persistiu 

ao mesmo tempo em que revelou a ineficácia histórica da Lei de 1850.  

O fato da lei, lançada em 21 de agosto de 1897, ter a sua implementação adiada 

por várias vezes indica a persistência do costume sobre a instância legal. Por meio das 

leis, o estado visava exercer maior controle sobre a estrutura fundiária na Bahia. 

Todavia, reconhecer terras particulares e devolutas dependia da boa vontade dos 

proprietários rurais baianos que, reagindo de forma contrária, criavam um obstáculo 

quase que intransponível aos anseios do governo. Dessa forma, concluímos que as 

demais categorias de proprietários rurais interpretavam as leis à sua maneira, tendo 

motivos diversos para se eximirem em fazer o registro e a demarcação de suas posses. A 

negligência das leis pelos proprietários baianos, igualmente se explica pela histórica 

negligência de boa parte dos proprietários rurais brasileiros que fizeram vistas grossas a 

Lei de Terras.  

                                                           
29BAHIA. Decreto nº 10.657 de 09 de março de 1938. In: GARCEZ, Angelina; MACHADO, Hermano 
Augusto. Leis de Terra no Estado da Bahia. Salvador: Coordenação para o Desenvolvimento Agrário 
(CDA), Associação para o desenvolvimento da Agronomia (DESAGRO), Faculdade Ruy Barbosa (FBR), 
2001. 
30BAHIA. Decreto nº 10.865 de 20 de julho de 1938 
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As nossas conclusões baseiam-se no direito consuetudinário, pois, muitos dos 

proprietários estavam “acostumados” a regerem as suas formas de acesso, demarcação e 

manutenção da propriedade, independente da Lei de Terras ou de qualquer outro 

dispositivo legal que a ela se aparentasse ou desse continuidade aos dispositivos desta 

lei. As leis e os decretos das últimas décadas do século XIX e duas primeiras décadas do 

século XX, que intencionaram a demarcação e a legitimação das propriedades de terras 

existentes na Bahia, mais latiam do que mordiam, não causavam temor nem tampouco 

puniam eficazmente os retardatários e/ou negligentes para com os seus dispositivos.  

O costume era a norma válida, aceita pela maioria, enquanto a força legal fazia-

se, na interpretação destes sujeitos, uma exceção. Em todo o caso, vemos que o costume 

se traveste e deve ser lido como estratégia adotada entre as demais camadas de 

proprietários rurais; para eles havia um temor de algo ser violado, não pela comunidade 

em si, mas sim pelo próprio aparato estatal.   

Se, para os grandes proprietários, não realizar a demarcação seria uma 

possibilidade futura de expandir ilegalmente os seus domínios ou, ainda, evitar a 

descoberta de irregularidades; para os pequenos proprietários, que possuíam frágeis 

comprovações de posse, ou os posseiros que nada tinham, a demarcação poderia ser 

vista como um subterfúgio utilizado pelo estado para privá-los do direito da posse. 

Thompson discutindo o domínio da lei entre as classes inglesas do século XVIII, mostra 

a funcionalidade que o aparato legal para dominadores e dominados. 

 

 

De um lado, é verdade que a lei realmente mediava as relações de 
classe existentes, para proveitos dos dominantes; não só isso, como 
também, à medida que avançava o século, a lei tornou-se um 
magnífico instrumento pelo qual este dominantes  podiam impor 
novas definições de propriedade, para proveito próprio ainda maior, 
como no caso da extinção legal dos vagos direitos de usos agrários e 
da ampliação das terras comunais. Por outro lado, a lei mediava essas 
relações de classe através de formas legais, que continuamente 
impunham restrições às ações dos dominantes.31 

 

 

 

                                                           
31 THOMPSON, 1997, p.356 
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Assim, havia prevalência do costume sobre as novas exigências postas pela 

legislação, esta prevalência revelava-se pela apatia e indiferença dos sujeitos em atender 

respeitosamente as leis e os decretos do estado. No próximo capítulo desta monografia 

veremos o contrário, ou seja, as leis prevalecerão de certo modo sobre o costume, uma 

vez que os sujeitos irão recorrer à justiça quando sentirem o seu direito de posse 

ameaçado por indivíduos que vivem em áreas confinantes. 

Talvez, a reação apática dos proprietários estivesse também relacionada com os 

dispositivos da própria lei de 1897, onde muitos artigos tinham caráter punitivo para 

com aqueles que, de alguma forma, estivessem ocupando terras devolutas. O artigo 227 

do regulamento da lei de 21 de agosto de 1897, trazia a determinação de que seria 

despejado, com perda das benfeitorias, além de ser processado sumariamente, sendo 

considerado invasor de terras alheias, quem se apossasse das terras devolutas.32 O 

capítulo III da lei foi exclusivamente elaborado para as disposições penais, nele, havia 

quarenta e um artigos que penalizavam de diversas formas, por meio de multas, os 

indivíduos que, entre outros motivos, não cumprissem a lei, prestassem declarações 

falsas, ou ainda, negassem informações. 

  Estudar este processo torna-se importante para entender a tentativa do estado da 

Bahia em organizar a sua estrutura de terras desde finais do século XIX até as duas 

primeiras décadas do século XX. Analisar especificamente as leis nos aproxima da 

realidade baiana, mesmo sendo a Bahia um estado em que a sua estrutura fundiária não 

se apresentava de modo homogêneo. Todavia, a existência das leis acima discutidas, a 

sua devida aplicação e o descumprimento por parte dos proprietários, independe da 

existência ou inexistência de homogeneidade fundiária, uma vez que as leis eram 

hegemônicas e tinham um propósito específico: demarcar as terras e solucionar a 

situação que a Lei de Terras de 1850 não definiu durante toda a segunda metade do 

século XIX. Este propósito era inerente tanto aos locais onde era preponderante a 

concentração de terras como também em locais que se particularizavam pela existência 

de posses médias e pequenas, exemplo do nosso local de investigação, o município de 

Feira de Santana.  

 

 

                                                           
32Bahia. Lei nº 198 de 21 de agosto de 1897 
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3-Padrão fundiário estabelecido em Feira de Santana entre 1890-1920: análise dos 
inventários e arrolamentos de médios e pequenos proprietários 

 
 
 

3.1- As lacunas e imprecisões das fontes quanto o tamanho das propriedades rurais 

 

Nas primeiras décadas do século XX, o município de Feira de Santana era 

composto pelos distritos de Almas, Bom Despacho, Bonfim, Humildes, Remédios da 

Gameleira, Santa Bárbara, São José das Itapororocas, São Vicente e Tanquinho. Muitos 

dos inventários e arrolamentos que utilizamos para a pesquisa se referiam a estes 

distritos; estes documentos faziam referência a sítios, chácaras e fazendas sendo 

legadas, bem como as benfeitorias nelas existentes. Com isso, percebíamos a estrutura 

fundiária existente no município de Feira de Santana, o perfil social e economia 

desenvolvida pelos sujeitos em suas propriedades.   

Na maioria dos casos, os inventários e arrolamentos não faziam menção ao 

tamanho das posses, traziam apenas informações vagas como: uma parte de terras, “um 

pedaço de terra”, “uma sorte de terras”, denominações em muitos momentos seguidas 

pela localização (ex: uma parte de terras na fazenda do Rosário). Poucos foram aqueles 

que trouxeram informações precisas a respeito do tamanho das propriedades, medidas 

em braças, ou mais habitualmente na Bahia, em tarefas. Raramente o tamanho das 

posses eram discriminadas. Vicente Ferreira de Almeida legou para os seus nove 

herdeiros uma posse de terras com 453 braças, avaliada por um 1:359$000;33 No 

arrolamento de Manoel Izidio de Cerqueira, sua posse de terra foi descrita medindo 200 

braças de largura e uma légua de fundo, sendo avaliada por 450$000.34  

Os poucos documentos que encontramos com apresentação das dimensões das 

propriedades não foram suficientes para, a partir destes, estabelecer médias 

relacionando o custo das propriedades/tamanho. Além disso, as medidas apresentadas 

nos documentos poderiam ser imprecisas, fruto de informações vagas ou omissões que 

as pessoas poderiam fazer quando questionadas pelo ao avaliador.  O último exemplo 

que acabamos de mostrar indica essa falta de precisão, quando o mesmo mostra uma 

                                                           
33CEDOC, Processos Cíveis, Arrolamento, 03/74/870 
34CEDOC, Processos Cíveis, Arrolamento, 03/76/910 
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única propriedade sendo aferida em duas unidades de medida, a braça para definir a 

largura e a légua para determinar o comprimento da posse de terra.  

 Se encontrássemos um número satisfatório de inventários e arrolamentos com a 

discriminação dos tamanhos das propriedades poderíamos aprofundar em outras 

questões e estabelecer médias de valores em relação ao preço da propriedade rural na 

região de Feira de Santana. Verificando os registros de compra e venda, percebemos 

também que estes às vezes não forneciam dados precisos quanto ao tamanho das 

propriedades transferidas, porém, eram ricos em descrições sobre os limites das posses 

comercializadas. Em 06 de março de 1918 Francisco Ferreira da Silva e sua esposa Ana 

Delphina de Cerqueira, vendeu uma parte de terra da fazenda Boa Vista localizada no 

distrito de São José das Itapororocas, a Agripino Dias do Nascimento, no registro 

encontrava-se uma descrição um tanto alegórica: do canto da cerca da fazenda velha 

até o riacho Lagoinha, com revolta até o rumo do falecido Romão.35 

 

3.2- Acumulação de “riqueza” entre os proprietários rurais de Feira de Santana, 

1900-1920 

 

Analisando quantitativamente estes documentos, percebemos que o espólio total 

entre os arrolados variou entre o mínimo de 100$000 (cem mil réis) e atingiu a quantia 

de 2:500$000 (dois contos e quinhentos mil réis), sendo a média para o universo da 

documentação pesquisada foi de 860$179 (oitocentos e sessenta mil, cento e setenta e 

nove réis). Dividindo os sujeitos arrolados, em dois grupos, entre aqueles que possuíam 

espólio abaixo de hum conto de reis e os que estavam na faixa de hum a dois contos, 

constatamos que 62% dos arrolados se enquadravam no primeiro grupo, enquanto 38% 

formavam o segundo grupo. Assim, nota-se que a acumulação de riqueza entre a 

maioria dos proprietários era baixa, suas posses constituíam-se nos diversos casos 

analisados, de uma pequena porção de terra, uma humilde casa, alguns animais de 

criação (cavalares e bovinos) e cultura de subsistência, sendo esta última raramente 

descrita pelos avaliadores nos arrolamentos.  

Observando a relação do espólio total com o valor das terras e das habitações, 

bens que mais agregavam valor entre os proprietários, constatamos que 22% do total 

                                                           
35CEDOC. Seção Cartorial, Livros de notas, não catalogado, 06 de março de 1918. 
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dos espólios era formado por terras e 19% formava-se casas, juntos, esses bens 

compunham 41% dos bens dos sujeitos, enquanto os outros 59% se referiam a móveis, 

imóveis, benfeitorias como cercas, tanques e arvoredos além de semoventes. 

 

 

 

 

Obtendo o valor médio da propriedade rural entre os sujeitos arrolados, notamos 

que havia grandes variações quanto ao valor das suas propriedades.  Quatro principais 

fatores incidiriam na formação do valor das terras avaliadas, tais como, o próprio 

tamanho da área; as benfeitorias nela existentes como: cercas, tanques, arvoredos e 

lavouras já existentes; a qualidade do solo e a localização da posse. O padrão utilizado 

pelos avaliadores era atribuir o valor das terras à parte das benfeitorias existentes no 

conjunto do estabelecimento rural, porém, na prática, deduzimos que, mesmo as 

benfeitorias sendo avaliadas em separado, estas contribuiriam para a elevação do valor 

da terra por parte dos avaliadores.  

Do menor ao maior valor, encontramos terras que foram avaliadas por 50$000 

mil reis e outras que alcançaram o valor de 1:800$000 (hum conto e oitocentos mil 

reis). Apesar das diferenciações, de uma propriedade possuir um valor de trinta e cinco 

vezes maior do que outra, ambas foram classificadas em arrolamentos, documentos que 
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eram produzidos para pequenos proprietários. Havia até proprietários de várias posses 

de terras em locais diferentes e, mesmo assim, o espólio não ultrapassava nem sequer 

hum conto de réis. É o caso de Severiano de Lima, morador do distrito de São José das 

Itapororocas, em seu arrolamento foram listados entre os bens imóveis onze posses de 

terras em diferentes locais, porém, apesar do grande número de posses, suas terras 

apenas contabilizaram a quantia de 705$000 mil réis.36  

Dentre as onze propriedades listadas, sabemos que uma foi herdada por morte de 

sua mãe e outras cinco foram compradas de outros proprietários, o restante não sabemos 

como adquiriu. A economia que Severiano desenvolvia certamente não era a pecuária, 

uma vez que o seu espólio em gado bovino era de apenas 65$000 mil réis, todavia, 

deduzimos que este pequeno proprietário poderia viver de rendas pagas por outras 

pessoas que viviam em sua terra, ou cultivava alguns gêneros agrícolas ou ainda estas 

pequenas posses poderiam encontrar-se ociosas.  

A definição de pequeno proprietário é algo que merece ser discutido com 

cautela, uma vez que os níveis relativos de acumulação de riqueza, mesmo que baixos - 

se comparados com os indivíduos que fizeram inventário ao invés de arrolamento – 

interferem na acepção do termo sobre o que viria a ser um pequeno produtor e 

proprietário. No gráfico anterior, observamos que 22% da riqueza total dos indivíduos 

centralizavam-se em terras, em muitos momentos a terra foi considerada o bem de 

maior valor dos proprietários, superavam o montante dos outros grupos de bens, como 

outros imóveis (casas, tanques, cercas, arvoredos), semoventes e bens móveis.  

Houve indivíduos que tiveram como único bem reconhecido somente terras, a 

exemplo de Affonso Nolasco de Cerqueira, morador do distrito de Bom Despacho que, 

ao ter arrolamento aberto em 1919, foram descritos apenas dois sítios: um no distrito de 

Bom Despacho avaliado por 500$000 mil réis e outro na cidade de Jacobina avaliado 

por 680$000 mil réis. Não sabemos se foi descuido do avaliador em listar ou omissão 

do informante em declarar outros bens, contudo, esta situação não é rara, a qual nos 

deparamos em alguns momentos da coleta e sistematização dos dados.   

                                                           
3601 posse na fazenda Morro avaliada por 100$000, 01 parte de terras na Fazenda Cajueiro por 40$000, 
01 parte nos currais na Fazenda Morro por 2$000, 01 parte de terras na fazenda Minador por 60$000, 01 
posse de terras na fazenda Riacho do Mel herdada de sua mãe, por 100$000, 01 posse na fazenda São 
Paulo em São José das Itapororocas por 50$000, 01 posse comprada a Maria Malachias por 50$000, 01 
posse comprada a Manoel Feliciano por 25$000, 01 posse comprada a Maria Ignácia por 50$000, 01 
posse comprada a José Valério por 130$000. CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, Processos Civeis, 
Arrolamento, 03/89/1130. 
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3.3 Padrão da propriedade rural em Feira de Santana, 1900-1920 

 

Propriedades de pequeno e médio porte fizeram-se presentes no município de 

Feira de Santana desde o terceiro quartel do oitocentos. Através de uma ligeira análise 

dos registros de compra e venda de imóveis, percebemos que tanto na sede como nos 

distritos, em fins do século XIX e duas primeiras décadas do século XX, a área da 

cidade de Feira de Santana ainda era muito ruralizada. Até a década de 1920, havia 

muitas terras disponíveis na sede; o seu centro urbano restringia-se à área destinada ao 

comércio; imóveis urbanos e comerciais estavam lado a lado, às vezes, ambos se 

constituíam num só espaço.  

 Foi muito comum encontrarmos na documentação pesquisada, principalmente 

nos registros de compra e venda, muitos sítios e fazendas localizados em regiões que 

atualmente são bairros da cidade, como Olhos d´Água, Sobradinho e Calumbi. 

Reforçamos o nosso argumento, mostrando um registro de compra e venda do ano de 

1918, em que consta uma propriedade medindo três tarefas de frente e uma e meia tarefa 

de fundo, situada nas terras da fazenda Boa Vista, localizada no subúrbio da cidade de 

Feira de Santana. 

 

Escritura pública de compra e venda que faz Bernardino José de 
Almeida aos menores Beatriz e Antônio Gonçalves de Carvalho 
[foram representados pelo pai Cyriaco Gonçalves de Carvalho], de 
uma posse de terras, com três casas e mais uma em construção, na 
fazenda Boa Vista, no lugar denominado “Sobradinho”, subúrbio 
desta cidade, pelo preço de um conto de reis.37 

 

 

Apesar de haver regiões com características eminentemente rurais na cidade de 

Feira de Santana, havia uma lógica em separar o rural do urbano. Veremos mais adiante 

que o censo de 1920 não considerou como estabelecimento rural aquelas terras que 

estivessem situadas em áreas que compreendessem a uma cidade ou vila. Portanto, 

nessa perspectiva, apesar de existirem fazendas, sítios e roças na área que compreendia 

a sede do município de Feira de Santana, estas não seriam vistas como um 

                                                           
37CEDOC, Livro de notas, não catalogado, 2 de março de 1918.  
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estabelecimento estritamente rural. Contudo, percebemos que aos princípios do século 

XX, Feira de Santana ainda se preparava para a modernização que viera a modificar a 

sua geografia e outorgar espaços para a cidade. As transformações ocorridas até a 

década de 1920 não foram tão impactantes, no sentido de modificação dos espaços 

propriamente ditos, como foram as reformas implementadas a partir das três décadas 

seguintes.38  

Infelizmente não obtivemos dados sobre a estrutura fundiária anterior a 1920. 

Contudo, é de se esperar que no município de Feira de Santana não houvesse imensas 

propriedades como as que predominaram no Recôncavo Baiano, isso em virtude da 

modalidade econômica de exploração da terra que prevaleceu no agreste (policultura e 

pecuária), zona geográfica onde está circunscrito o município. Assim, partindo do modo 

de exploração da terra, podemos levar em consideração que o município de Feira de 

Santana era constituído por grandes, médias e pequenas propriedades, ganhado destaque 

para as duas últimas modalidades de estabelecimento rural. Esta transformação do perfil 

fundiário em Feira de Santana, de acordo com Freire já vinha ocorrendo desde o século 

XIX. Além disso, nas regiões onde a exploração da terra era mais antiga, o 

fracionamento das terras era maior.39 

 

 

Os inventários evidenciam uma multiplicidade de pequenas e médias 
propriedades, sendo que os grandes pecuaristas eram donos de várias 
fazendas de gado onde, a maioria delas concentrava-se em Camisão, 
Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité. Nessas regiões, em meados 
do século XIX, ainda encontrava-se extensões de terras que podiam 
ser classificadas como grandes, embora nas freguesias de São José das 
Itapororocas, Santa Bárbara, Bom Despacho e Senhor do Bonfim,  
áreas exploradas há mais tempo, onde predominou a pecuária e a 
lavoura fumageira, as sucessivas partilhas entre os herdeiros 
transformou as vastas extensões de terras  em uma verdadeira “colcha 
de retalhos” de pequenas e médias propriedades.40 

 

 

                                                           
38Para um estudo sobre os processos de modernização em Feira de Santana na Primeira República ver: 
OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. De empório a princesa do sertão: utopias civilizadoras 
em Feira de Santana (1893-1937). Dissertação (Mestrado em História) – Universidades Federal da Bahia, 
Salvador, 2000. 
39FREIRE, 2007 
40FREIRE, 2007, p.47 e 48. 



28 

 

 

Em Feira de Santana, havia um equilíbrio no acesso às propriedades rurais, as 

mesmas estavam sob o domínio tanto de fazendeiros como de lavradores e roceiros, 

muitos destes últimos, de acordo com Rollie Poppino, etnicamente classificados como 

mulatos ou negros, que cultivavam as suas próprias terras ou prestavam serviço em 

terras alheais.41 Na policultura, os produtores de Feira de Santana davam atenção 

especial ao milho, feijão e, sobretudo, ao fumo e mandioca.42 Essa era uma atividade 

inerente tanto a grandes, como também, médio e pequenos proprietários rurais, não raro 

encontramos nos inventários plantações de fumo e mandioca. O mercado local se 

constituía em espaço de óbvio interesse econômico tanto para fazendeiros quanto 

roceiros.  

O estudo dos inventários e arrolamentos nos proporcionou identificar algumas 

culturas agrícolas que os sujeitos praticavam em suas propriedades rurais, a orientação 

para determinadas culturas, expressadas nas listas dos bens da documentação, revela 

uma clara intenção dos pequenos e médios produtores em participarem do mercado 

local, pois, eram os gêneros mais demandados no comércio feirense, como farinha de 

mandioca, fumo e gado que pequenos, médios e grandes produtores voltavam a sua 

atenção.  

Até mesmo os sujeitos que foram arrolados como despossuídos de terras, 

possuíam lavouras em propriedades alheias, talvez, na condição de parceiro ou 

arrendatário. No arrolamento de Amália Roza de Jesus, aberto no ano de 1910 no 

distrito de Humildes, listaram-se sete mil pés de fumo e oito mil covas de mandioca, 

avaliados respectivamente por 80$000 mil e 8$000 mil réis, pelo constante, a arrolada 

não possuía terras em seu espólio, diante disso, é possível afirmar que Amália era 

arrendatária, cultivando fumo e mandioca em terras a qual não era proprietária, ou, por 

razão diversa, tinha direito sobre as mencionadas lavouras discriminadas em seu 
                                                           
41A afirmação de Poppino parece ser apriorística ou fruto de sua observação da população rural local, não 
há nenhuma fonte citada pelo autor que afirme que os pequenos proprietários rurais de Feira de Santana 
eram negros, todavia, se for levada em consideração a composição étnica de Feira de Santana na época 
estudada, por consequência obvia ter-se-á tal contestação. Ver: POPPINO, Rollie E. Feira de Santana, 
Salvador: Itapuã, 1968, p.74. 
42Sobre a temática da acumulação de riqueza, propriedade rural, agricultura e pecuária em Feira de 
Santana ver FREIRE, Luis Cléber Moraes. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra: agropecuária, 
escravidão e riqueza em Feira de Santana, 1850-1888, Dissertação (Mestrado em História)-Universidade 
Federal da Bahia, 2007. No que se refere à questão da ocupação e estrutura fundiária, bem como, a 
economia desenvolvida nas regiões interioranas, no caso específico Alto Sertão Baiano, consultar os 
principais trabalhos de NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja, da sesmaria ao 
minifúndio: um estudo de história local e regional, 2ª edição/revista e ampliada, Salvador/Feira de 
Santana, EDUFBA/EDUEFS, 2008 e NEVES, Erivaldo Fagundes. Estrutura fundiária e dinâmica 
mercantil: alto sertão da Bahia, séculos XVIII e XIX. Salvador/Feira de Santana, EDUFBA/UEFS, 2005. 
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arrolamento.  Além de culturas agrícolas tão expressivas no mercado como fumo e a 

farinha da mandioca, houve a criação e comercialização do gado bovino. Feira de 

Santana se destacou economicamente no nordeste brasileiro pelo intenso comércio de 

gado oriundo das províncias de Goiás, Piauí, Chapada Diamantina e Alto Sertão Baiano.  

Veremos no próximo tópico, que na segunda década do século XX, houve 

transformações no perfil das propriedades rurais do município de Feira de Santana, 

nesse sentido, tendeu-se a se acentuar na região a predominância das pequenas 

propriedades. A causa do desenvolvimento deste processo se deu também, entre outros 

fatores, pela modalidade econômica praticada na região, em que não carecia da 

concentração de grandes áreas para as atividades mercantis.43 Além disso, a dedicação 

ao comércio urbano e não somente à agricultura e à pecuária, começou a fazer parte das 

atividades daqueles que anteriormente se restringiam exclusivamente às atividades 

diretamente ligadas ao campo.44  

Se por um lado, os legados contribuíram para caracterizar as terras na região; por 

outro, a legislação brasileira definiu, entre muitos aspectos, as formas de posse da 

propriedade que, como vimos neste capitulo, não atuou de forma hegemônica sobre a 

sociedade. Se lei não estava funcionando, restava agora criar mecanismos de 

conhecimento e controle da estrutura agrária e fundiária brasileira. Conhecer a fundo 

essa estrutura, a forma de ocupação e exploração foi o que intencionou e o primeiro 

Recenseamento Rural do Brasil ocorrido em 1920. 

 

 

4-A estrutura fundiária em Feira de Santana em 1920: dados do primeiro 
Recenseamento Rural do Brasil 
 
 
 

O primeiro censo agrícola do Brasil aconteceu em 1920, naquela época a Pasta 

do ministério era ocupada pelo Dr. Ildefonso Simões Lopes, que congregava a função 

de ministro da Agricultura, Indústria e Comércio. O artigo 6º das instruções aos 

delegados gerais do recenseamento emitiu o seguinte parecer para considerar o que seria 

uma propriedade rural digna de estatística. 

                                                           
43

 Ver FREIRE, 2007 
44 POPPINO (1968) havia muitos pecuaristas que estavam se transformando em comerciantes. 
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 Para os fins censitários, entende-se por estabelecimento rural toda a 
extensão de terra sujeita a administração exclusiva de um proprietário, 
arrendatário, interessado ou administrador, que faça diretamente a 
exploração da lavoura ou da criação, por si só com o auxilio de pessoal 
remunerado. De ordinário, o estabelecimento rural é constituído por um 
só lote de terras – fazenda, sítio, situação, estância, engenho, lote 

colonial, etc., entretanto, pode ser às vezes representado por vários lotes, 
separados uns dos outros, e situados em um mesmo distrito ou em 
distritos diferentes, contanto que estejam sujeitos a uma só direção. Não 
devem, porém, ser considerados estabelecimentos rurais os quintais, as 
chácaras e os viveiros, pertencentes às casas das cidades e vilas, e bem 
assim os pequenos sítios da zona rural, desde que a produção deles se 

destine ao consumo doméstico, ou seja, de pequeno valor, não 

constituindo verdadeiro e especial ramo de negócio [grifos da fonte].45 

 

 

Logicamente, para definir estabelecimento rural o censo desconsiderou as 

extensões de terras localizadas nas cidades e vilas, sendo assim procurou diferenciar o 

meio rural do urbano, porém, incluiu no mesmo grupo e acabou desconsiderando os 

pequenos sítios da zona rural, de pequeno valor não constituindo verdadeiro e especial 

ramo de negócio. Ao categorizar estabelecimento rural, o recenseamento de 1920 teve 

uma perspectiva essencialmente econômica para definir as propriedades rurais. 

Contrariamos esta definição, pois, o fato de excluir os pequenos proprietários - os quais 

chamamos atualmente de “agricultores familiares” – negligencia a condição de 

trabalhadores e os reduzem a indivíduos que apenas produzem para subsistência. 

Pequenos produtores também visavam o mercado, trabalhavam a sua modesta porção de 

terra, plantavam, colhiam, tendo os resultados da sua produção como principal meio de 

sobrevivência. 

Lembremos o que foi discutido no item anterior, que por meio das listagens dos 

inventários e arrolamentos foi possível identificar a economia que tanto os pequenos 

como também os médios proprietários rurais desenvolviam nas suas posses. Gêneros de 

grande demanda no comércio de Feira de Santana figuravam com frequência entre os 

bens listados. Quanto a propriedade rural o censo de 1920 procurou basicamente defini-

                                                           
45 BRASIL. Recenseamento Geral do Brasil 1920. Agricultura, vol. III, p.VIII. Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
%20RJ/Censode1920/Relacao%20de%20proprietario%20por%20UF%20censo%201920_BA_v2.pdf. Acesso em 
17/08/2011 
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la quanto a modalidade de posse (individual ou coletiva), levando em consideração a 

nacionalidade dos proprietários; o sistema de exploração (exploração direta 

arrendamento ou parceria); extensão e valor das propriedades, classificando-as por 

grupos, além das benfeitorias, máquinas e instrumentos agrários e se estavam sob 

hipoteca.46 

Se esta pesquisa tem como marco final o ano de 1920, apresentaremos agora, por 

meio do levantamento do primeiro Recenseamento Rural do Brasil ocorrido no ano de 

1920, os dados sobre o padrão fundiário de Feira de Santana. Em 1920, o município de 

Feira de Santana ocupava uma superfície territorial que compreendia 325 mil hectares, 

sendo que 146,063 hectares perfaziam em estabelecimentos rurais. Ou seja, 44.9% do 

território do município de Feira de Santana era genuinamente ruralizado, um ambiente 

ainda muito propício a manter-se e expandir-se economicamente nos setores da pecuária 

e policultura. Porém, nem toda esta extensão estava economicamente ocupada, uma vez 

que, do total da área dos estabelecimentos rurais, 67.691 hectares (46.1%) eram 

composto por matas, ou seja, terras nativas e/ou improdutivas.47 A existência de terras 

ocupadas por matas nativas era algo comum nas propriedades rurais, porém, o 

significativo percentual de matas existentes nos estabelecimentos rurais em Feira de 

Santana é algo que merece discussão. 

O fato de o censo apontar para considerável índice de ocupação por matas nas 

propriedades rurais do município de Feira de Santana leva-nos a refletir em torno de 

algumas hipóteses. A primeira delas é que poderiam faltar subsídios financeiros aos 

pequenos e médios produtores ou oportunidades de acesso destes a tais recursos, 

incentivando os proprietários a expandirem as suas culturas, estes se restringiam apenas 

a cultivar o que lhes fosse possível.  

Vale salientar que uma das exigências para obtenção de empréstimos seria a 

comprovação de títulos de propriedades, uma vez que, a propriedade era o principal 

elemento de garantia. Títulos de propriedade eram documentos que possivelmente 

inexistiam para grande parte dos pequenos e médios proprietários, pois eram necessários 

custos para adquirir a titulação de proprietário; nos inventários e arrolamentos que 

pesquisamos, raramente encontramos qualquer documento anexado que tivesse a função 

                                                           
46 Recenseamento Geral do Brasil, 1920, p. IX 
47Recenseamento Geral do Brasil, 1920. 
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de comprovar legalmente a origem da propriedade, encontramos o designativo que 

determinado sujeito vivia em posse mansa e pacífica. 

A segunda proposição para explicar o grande número de matas nestas 

propriedades, pode ser atribuída a falta de uma classificação mais criteriosa do censo 

para com estas áreas classificadas como ocupadas por matas presentes no relatório. 

Talvez as áreas que os proprietários destinavam às pastagens e currais foram 

reconhecidas pelo censo apenas como matas ou locais improdutivos. Essa nossa 

afirmação contradiz com a lei que discutimos no segundo tópico deste capitulo, a lei nº  

198 de 21 de agosto de 1891, todavia, podemos levar em consideração que o parâmetro 

utilizado pelo censo poderia ser outro.
48 Grande número de pastos e currais foi algo 

muito comum na zona rural de Feira de Santana, a economia que mais movimentava o 

município era a pecuária e o gado que se originava de Minas Gerais, Goiás e Alto 

Sertão Baiano em muitos momentos vinham emagrecidos, neste caso, iam para os 

campos de engorda para posteriormente serem comercializadas, tanto para os 

compradores locais como também da capital e recôncavo baiano, os principais 

comprados do gado vendido no mercado de Feira de Santana. 

A terceira hipótese para explicar esta considerável área ocupada por matas nos 

estabelecimentos rurais de Feira de Santana, pode ser reflexo de um baixo número de 

indivíduos que viviam na condição de arrendatários em terras alheias. Os próprios dados 

do censo, como veremos mais adiante, revelou a existência de poucos sujeitos que 

estavam na condição de arrendatários no município. Caso houvesse grande número de 

arrendatários as áreas então ociosas, seriam em parte ocupadas pelos arrendatários.  Por 

fim, uma quarta hipótese, porém, não muito sólida, diz respeito à economia 

desenvolvida na região, policultura, em que não havia necessidade do sujeito explorar a 

quase totalidade da sua propriedade para produzir quantidade suficiente para o consumo 

como também para o mercado.  

 

                                                           
48O artigo 51 da regulamentação da lei nº 198 de 21 de agosto de 1897 considerava cultura efeitva §1º o 
cultivo de vegetais, roças e serviços de lavoura que não estejam abandonados, §2º a plantação de arvores 
frutíferas, §3º a conservação cuidadosa ou o cultivo de vegetais aproveitados pela indistria extrativa, §4º 
os campos, caatinga, e pastagens destinados à industria pastorial, quando ocupados por gado de qualquer  
espécie e neles existem currais, cercados, arranchamentos e outras acomodações precisas à criação e 
pastagem dos animais pertencente ao ocupante das terras. O artigo 52 traz a informação que: não caráter 
de cultura efetiva os atos trasitórios, os simples roçados, a derrubadas e queimadas de matas ou capoeiras.   
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              Fonte: Recenseamento Geral do Brasil 1920/ Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

 

 

A área total de Feira de Santana apresentada pelo recenseamento de 1920 

correspondia a 0.6% do território baiano e permaneceu assim até fins década de 1950 e 

princípios de 1960, quando três distritos emanciparam-se da sede. O distrito de 

Tanquinho foi definitivamente desmembrado do município de Feira de Santana em 

1958, três anos após, em 1961, os distritos de Santa Bárbara e Anguera são também 

elevados a categoria de município.49 Estas transformações políticas afetaram 

diretamente a configuração do território rural de Feira de Santana, haja vista que, apesar 

de estarem em relativo processo de urbanização, os distritos que foram desmembrados 

do município feirense ainda eram predominantemente rurais na época em que elevaram-

se como municípios independentes da sede.  

Infelizmente não encontramos dados para compreender o perfil fundiário no 

município nas décadas de 1900 e 1910, época que envolve parte da presente pesquisa, 

todavia, foi de imensa utilidade o estudo do Primeiro Recenseamento Rural realizado 

em 1920, ano que limita o recorte proposto. Em 1920 foram registrados pelo 

                                                           
49A primeira vez que o distrito de Tanquinho foi considerado município foi no ano de 1953, por meio da 
lei estadual nº 506 de 21/11/1952, porém, pelo acórdão do Superior Tribunal Federal de 13/09/1954 o 
município de Tanquinho é extinto e volta a ser distrito de Feira de Santana. Somente em 1958, através da 
lei estadual 1019 de 14/08/1958 o distrito é definitivamente desmembrado do território Feira de Santana. 
Quanto emancipação dos distritos de Santa Bárbara e Almas não houve problemas de revogação de 
decreto, estes foram emancipados em 1961, por força, respectivamente, dos decretos 1.576 de 14/11/1961 
e 1.558 de 20/11/1961. 
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recenseamento nacional 2.593 estabelecimentos rurais no município de Feira de 

Santana, distribuídos entre 2.370 proprietários e 63 arrendatários. Os dados do censo 

são otimistas, estes não revelam grande concentração agrária no município, pelo 

contrário, as terras estavam bastante distribuídas.  

A partir destes dados, podemos inferir que a distribuição da propriedade rural em 

Feira de Santana atingiu a simplória média de 1,09 propriedade para cada proprietário. 

Excetuando os arrendatários, apenas 160 proprietários possuíam mais de uma 

propriedade. Os números são otimistas, mas não devemos nos deixar influenciar, pois, o 

censo poderia ser motivo de desconfiança por parte dos proprietários e, além disso, nem 

todos os proprietários e/ou arrendatários foram recenseados. 

Deste total de 2.593 estabelecimentos identificados, 31,7% dos estabelecimentos 

possuíam área inferior a 41 hectares (94 tarefas baianas), 19,40% das propriedades 

estavam enquadradas entre 41 a 100 hectares (94 a 230 tarefas baianas) e 5,1% 

perfaziam os limites entre 101 a 200 hectares (232 a 460 tarefas baianas). O percentual 

restante, 43,8%, distribuía-se entre os estabelecimentos rurais maiores que mediam 

entre 201 a 400 hectares (462 a 920 tarefas baianas), 401 a 1000 hectares (922 a 2300 

tarefas baianas), 1001 a 2000 hectares (2302 a 4600 tarefas baianas) e 5001 a 10.000 

hectares (11.502 a 23.000 tarefas baianas), onde apenas um estabelecimento rural 

apontava para este último valor, inexistindo propriedades medindo entre 1001 a 2000 

hectares.50 

 

  

                                                           
50No relatório do IBGE, os valores encontram-se somente em hectares, decidimos fazer a conversão para 
a medida usual na Bahia, a tarefa, que sofre algumas variações de estado para estado; no Ceará uma tarefa 
corresponde a 3. 630m², nos estados de Alagoas e Sergipe uma tarefa mede 3.052 m²; na Bahia uma tarefa 
equivale a 30 x 30 braços, ou 4.352 m². 
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Fonte: Recenseamento Geral do Brasil 1920/ Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

 

Com estes dados, verifica-se que mais da metade dos terrenos rurais 

reconhecidos pelo censo rural em Feira de Santana estavam entre 40 a 100 hectares. 

Podemos concluir que em 1920 intensificava-se o processo de fragmentação das 

propriedades, consolidando-se o perfil de pequenas e médias propriedades rurais 

existentes no município de Feira de Santana.51 Um dos principais motivos que vieram a 

resultar nessa fragmentação foram as sucessões hereditárias e os legados deixados em 

inventários. Com isso, os herdeiros foram tomando posse de suas partes de terra, 

passando a habitar nelas ou vendendo tanto para familiares como para outras pessoas 

não aparentadas, fazendo com que antigas fazendas se fragmentassem em roças e sítios.   

Até o presente momento, discutimos o padrão fundiário de Feira de Santana 

apontando para as formas de acesso, as características da posse e o nível de 

concentração agrária. Mas, uma questão não devemos deixar de abordar: como era o 

cotidiano destes sujeitos no ambiente rural feirense? Escolhemos e abordaremos no 

próximo capítulo os conflitos entre os proprietários rurais para perceber o cotidiano 

rural em Feira de Santana nas primeiras décadas do século XX.   

                                                           
51Como mostrou FREIRE (2007) para a segunda metade do século XIX estudando comarca de Feira de 
Santana. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

UM “CAMPO” DE BATALHA: TENSÕES ENTRE PROPRIETÁRIOS NA 
DEFESA DA PROPRIEDADE RURAL 

 

 

1-Consagrando uma história pretérita  

 

No Brasil, os conflitos em relação à terra não são recentes, foram presenciados 

desde tempos coloniais, ganharam novos contornos no Império, persistiram e se 

transformaram com o advento das diferentes fases da República. Das capitanias 

hereditárias, que vigoraram do século XVI ao XVIII, passando pelas sesmarias, que 

foram concedidas até princípios do século XIX, além da regulamentação e a definição 

da posse aplicada pela Lei de Terras de 1850, que mencionamos no capítulo anterior, os 

conflitos permaneceram em maior ou menor grau evidentes; constituíram parte da longa 

trajetória fundiária brasileira.52 Eram eles originados de variadas formas, podendo ser 

vistos sob diversas perspectivas, a exemplo de atitudes desonestas para expandir a 

propriedade, reivindicações muitas das vezes forçadas para obtenção do acesso, como 

também, os conflitos poderiam eclodir pela garantia da terra que já estava em posse, 

mesmo que esta não compusesse uma grande área.  

As Ordenações reais que vigoraram no Brasil na época colonial e imperial e, 

com variadas reformulações, adentraram parte do período republicano, ao mesmo tempo 

em que buscaram o controle, impuseram medidas irresolutas e frágeis sobre a questão 

da terra.53 O fim da concessão de sesmarias em 1822, criou uma lacuna de quase trinta 

anos na legislação agrária do Brasil até 1850. Como apresentamos no capítulo anterior, 

a lei nº 601 aprovada no Senado, publicada em 20 de setembro de 1850 e regulamentada 

em 30 de janeiro de 1854, veio com o objetivo de conferir uma ação mais eficaz sobre a 

                                                           
52Em 17 de julho de 1822, durante a vigência de D. Pedro, foi suspensa a concessão de sesmarias através 
de um alvará com força de lei. De acordo com D. Pedro I: “sendo-me presente em Consulta da Mesa do 
Desembargo do Paço, que muito importava a prosperidade deste Estado remediar o abuso de se 
confirmarem sesmarias”. Ver: CAMARGO, Ana María de Almeida e MORAES,Rubens Borba de. 
Bibliografia da Imprensa Régia no Brasil.São Paulo: EDUSP/Kosmos, 1993, p. 80 
53As Ordenações que vigoraram no Brasil do século XVI ao XX são na respectiva ordem: Manoelinas 
(1521- 1603) e Filipinas (1603-1916). Vale ressaltar que o conteúdo das Ordenações Filipinas foi 
constantemente modificado, servindo de base para a construção do Código Civil Brasileiro publicado em 
1917. 
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terra, acabando com as práticas regidas pelo costume, porém, como já é sabido, seus 

objetivos não foram plenamente alcançados.   

 

 

Entre 1822 e 1850, quando da promulgação da Lei de Terras, não se 
constituiu nenhuma legislação agrária que regulasse a ocupação de 
terras. O desbravamento e a ocupação de grandes ou pequenas 
extensões territoriais foram feitos, portanto, sem um instrumento 
jurídico que regularizasse a ocupação. Denúncias de invasões, dúvidas 
sobre a titularidade de pretensos proprietários tornaram-se então 
recorrentes, consagrando uma história pretérita.54 

 

 

 

Nos estudos que discutem a questão fundiária no Brasil, vários aspectos são 

tratados, temas como Reforma Agrária, apossamento, atitudes de latifundiários agindo 

arbitrariamente e inescrupulosamente contra pequenos proprietários ou igualmente 

contra grandes proprietários, e até mesmo contra o Estado. Tais estudos, colocados 

numa escala histórica, permite-nos compreender as mudanças e permanências inerentes 

aos fatos que os pesquisadores elegem como centro das discussões. Alguns exemplos 

desses enfoques se baseiam em questões que dizem respeito a expulsões de posseiros 

que viviam mansa e pacificamente em propriedades, forjamento de títulos, apropriação 

de áreas que antes eram de uso comum e diversos outros casos que são apresentados 

como origem dos conflitos e figuram nas análises historiográficas.55 

                                                           
54MOTTA, 2008, p.87 
55Em relação aos estudos que se dedicam a história da concentração agrária no Brasil e aponta para os 
conflitos envolvendo grandes e pequenos proprietários rurais, ver principalmente os trabalhos de: 
MOTTA, Márcia Maria Menendes. Direito à terra no Brasil: a gestação do Conflito (1725-1824). São 
Paulo: Alameda, 2009; MOTTA, Márcia & LOMBARINHAS Theo Piñero,  Voluntariado  e  universo  
rural.  Rio de Janeiro, Vício de Leitura, 2001; MOTTA Márcia Maria Menendes. Nas fronteiras do 
poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura/Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998. SILVA Lígia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos 
da lei de 1850. Campinas/São Paulo: UNICAMP, 1996; Antônio Márcio Buainian (coord) et ali, Luta 
pela terra, reforma agrária e gestação de conflitos no Brasil. Campinas: Ed.Unicamp, 2008. 
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Em relação à Feira de Santana na Bahia, região que dedicamos estudo, não 

sabemos se a recorrência maior para solução dos conflitos se dava por meio de ações 

ilícitas, se os indivíduos procuravam resolver os seus problemas por meios legais, 

recorrendo às instâncias do Direito, ou se amparavam-se no âmbito privado, por meio 

de um circuito de relações sociais construídas. Um estudo aprofundado à luz dos 

processos criminais contribuiria em muito para responder a estes questionamentos, 

podendo nos levar ao conhecimento da ocorrência de crimes pessoais que foram 

desencadeados por questões referentes à terra.  Ademais, o próprio fato de atentar contra 

a propriedade do outro, apesar de algumas das vezes não ser acompanhado por crimes 

contra a vida, era obviamente considerado um ato criminoso que atingia diretamente a 

propriedade.  

Em contrapartida, sabemos de antemão que possibilidades tanto ilícitas quanto 

legais para resolução dos conflitos se aplicavam quando o assunto era defender as 

propriedades rurais e em muitos casos, ambas estavam presentes. A busca do direito 

consuetudinário nessas questões deixa claro que as pessoas não ficavam apáticas 

perante situações que ameaçavam o seu patrimônio; buscavam mesmo em “questões 

miúdas” os seus direitos referentes à posse, sendo esta uma das principais características 

das lutas entre os pequenos proprietários rurais. Com o surgimento das legislações 

pertinentes e os embates levados ao conhecimento da Justiça para serem resolvidos, as 

tensões envolvendo pequenos proprietários de terras produziram importantes 

documentos históricos que passaremos a apresentar a seguir. 

 

 

2-A documentação judiciária e a história dos conflitos 

 

É muito comum encontramos em ações cíveis de manutenção de posse, nos 

processos crime por dano, nas ações indenizatórias e demais tipologias documentais do 

judiciário, os litígios envolvendo os proprietários de terras e os seus vizinhos. As 

reclamações dos autores dos processos eram variadas, as mais comuns se relacionavam 

a derrubadas de cercas, com a consequente invasão das propriedades por animais e/ou 

pessoas dos terrenos confinantes, retirada e usufruto de bens alheios como madeiras e 

aproveitamento de água, além da destruição de benfeitorias. Estes atos corriqueiros e 
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que acabavam em intervenções jurídicas e consequentemente gerando essas ações, são 

classificados juridicamente como atos de esbulho e/ou turbação.56 Os objetivos em 

praticar tais atos eram muitos, às vezes interessava expandir as terras em domínio uma 

vez que, como veremos mais adiante, os limites entre as propriedades confinantes eram 

muito imprecisos e frágeis; por outras, a intenção era a de atentar contra a propriedade 

alheia por questões pessoais, ou como apontamos, usufruir de recursos disponíveis na 

posse adjacente. Como mostrou Mattos: 

 

 

Os processos de força e manutenção de posse tinham precipuamente 
este papel [provar o domínio]. Eram processos sumários que, em 
qualquer caso, deveriam favorecer a posse efetiva, de forma que o 
ocupante pudesse impedir judicialmente maiores danos a seus 
domínios, até que a ação competente de despejo ou demarcação 
resolvesse definitivamente os conflitos. De uma maneira geral, estes 
processos se referiam a conflitos entre vizinhos, em momentos de 
crise da organização fundiária local, quando uns tendiam a avançar 
sobre os terrenos pretensamente da posse dos outros. Os próprios 
limites nos títulos legais se referiam apenas nominalmente a vizinhos 
conhecidos, de forma que, quando estes morriam ou se desfaziam de 
suas terras, não se tinha mais a memória coletiva de demarcá-los.57  

 

 

 

Na pesquisa que realizamos com a documentação disponibilizada no CEDOC-

UEFS, percebemos que as ações de manutenção de posse trazem em seu conteúdo os 

principais tipos de reivindicações por parte dos impetrantes: ações movidas pela 

duplicidade de títulos de propriedade; ações provocadas pela imprecisão dos domínios 

de posse e os processos movidos por ocorrência de esbulho ou turbação, muitas das 

vezes ocorrida entre proprietários de terrenos adjacentes.   

Pela recorrência dos fatos que originaram determinadas ações, este capítulo terá 

um caráter mais qualitativo, onde apresentaremos um conjunto documental específico 

                                                           
56Turbação é a conduta que impede ou atenta contra o exercício da posse por seu legítimo possuidor, 
podendo ser positiva, quando o agente de fato invade o imóvel e o ocupa, não importando se de forma 
parcial ou total, ou negativa, quando o agente impede que o real possuidor se utilize de seu bem, como, 
por exemplo, fazendo construções no local. Esbulho: retirada forçada do bem de seu legítimo possuidor, 
que pode se dá violenta ou clandestinamente. Neste caso, o possuidor esbulhado tem o direito de ter a 
posse de seu bem. Ver: BRASIL, Código Civil. MALHEIROS, Antonio Carlos (org). Esbulho e 
Turbação.  1ª edição. São Paulo: Ridel, 2000 
57MATTOS, 1998, p.75  
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como o intuito de perceber as questões cotidianas, chamando atenção para os conflitos 

entre proprietários de terrenos confinantes. Analisando a documentação judiciária da 

comarca de Feira de Santana, encontramos para o período de dez anos, quatro 

documentos para um único indivíduo, constituindo em um processo crime referente a 

dano, uma ação ordinária de indenização, uma ação de manutenção de posse e uma ação 

de despejo, sendo que nos três primeiros documentos apresentados ele esteve presente 

como réu e no último como autor de uma ação. A conduta desse personagem e as 

atitudes de seus opositores se fundam em ações desarticuladas e estão inseridas num 

dado cotidiano social, numa determinada época e espaço.  

Os fatos se apresentam, de um lado, por ações enérgicas de um sujeito e, por 

outro, pela consequente defesa dos direitos de propriedade perante a Justiça, quando 

atos costumeiros são violados. A defesa destes direitos se traduz em espaços de luta e 

disputa, em verdadeiros campos de conflito. Os litígios judiciais que discutiremos se 

passam na Primeira República, mas não são características particulares desta fase 

política brasileira, suas origens encontram-se no conturbado processo histórico 

brasileiro de configuração e apropriação da terra.  

Os desdobramentos elencados não fazem alusão ao acesso, porém, dizem muito 

sobre a manutenção da propriedade em posse. O intuito ao tecer as narrativas é mostrar 

um exemplo prático, para compreendermos a origem e o desenrolar de múltiplos 

conflitos na área rural de Feira de Santana, em relação à posse e a manutenção das 

pequenas propriedades, as quais foram uma peculiaridade na região desde meados do 

século XIX. Dessa forma, fugiremos um pouco das exposições quantitativas, dos 

gráficos e das suas obrigatórias interpretações apresentados no capítulo anterior e 

partiremos para as ações práticas dos indivíduos, o que a documentação investigada 

revela sobre eles. 

 

 

3-Conflitos entre proprietários de terrenos confinantes no distrito de São José das 
Itapororocas: os processos envolvendo Firmino Marques de Cerqueira 
 
 

Firmino Marques de Cerqueira é o nome do nosso personagem. Fazendeiro, 

Firmino Marques declarou possuir no recenseamento nacional de 1920, quatro partes de 
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terras denominadas por fazenda Baixão.58 Residia no distrito de São José das 

Itapororocas desde 1867, ano em que nascera próximo a localidade do Jacu. 

Certamente, legou através de inventário o quinhão que lhe coubera e passou a ocupar a 

sua parte de terra. Não sabemos muito sobre a sua vida, os documentos que 

encontramos mostram mais sobre os seus atos do que sobre sua vida pregressa.  

Firmino Marques era analfabeto, assinava sempre a seu rogo um advogado que 

constantemente era requisitado nas suas querelas judiciais; era casado e tinha - ao que 

sabemos - quatro filhos, sendo três homens e uma mulher. Percebemos que era um 

homem que sustentava algumas relações sociais em São José, possuía alguns rendeiros e 

empregados na sua propriedade. Era amigo do comerciante Joaquim de Santa Bárbara, o 

qual possuía uma casa comercial em Feira de Santana e assumia a posição de autoridade 

policial, sendo suplente de subdelegado do distrito de São José. 

Em 16 de outubro de 1913, o fazendeiro Firmino Marques tentou invadir o 

pequeno sítio do lavrador Joaquim Bento, contudo, foi no dia 28 do mesmo mês que 

Firmino Marques obteve êxito. Acompanhado de dois de seus filhos, de empregados da 

sua propriedade e de seu amigo comerciante e suplente de subdelegado José de Santa 

Bárbara, o sítio do lavrador Joaquim Bento foi invadido e, nessa investida, foram 

destruídos cinco tarefas de cercas, além da  lavoura, constante de 1200 pés de mandioca, 

abacaxi, bananeiras e outras culturas. Diante do ocorrido, Joaquim Bento, sem hesitar, 

apresentou uma queixa crime por dano contra Firmino Marques em 29 de outubro, um 

dia após a última ofensiva contra o seu sítio.  

No dia 12 de novembro de 1913, o Alferes Delegado de Polícia Arthur Penna 

juntamente com dois peritos foram analisar a situação do sítio. Os peritos passaram a 

fazer o exame de investigação do corpo do delito na pequena propriedade de Joaquim 

Bento. Constatou-se que houve destruição e inutilização das cercas e lavouras à mão e à 

instrumentos cortantes; afirmou-se que as cercas derrubadas serviam para separar os 

limites entre os terrenos confinantes.59 O prejuízo causado foi avaliado em torno de 

600$000 (seiscentos mil réis), avaliação esta que permitiu que fosse aberta, além do 

                                                           
58Relatório do Recenseamento dos Proprietários Rurais de 1920. Disponível na biblioteca digital do 
IBGE:http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-
%20RJ/Censode1920/Relacao%20de%20proprietario%20por%20UF%20censo%201920_BA_v2.pdf.  
Acesso: 26/01/2011   
59CEDOC, Seção Judiciária, Fórum Desembargador Filinto Bastos (FDFB), Processo Crime/Dano, 
01/13/250, 1913. 
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processo crime por dano, uma ação ordinária requerendo indenização.60 Tem início um 

longo processo judicial que vem ser finalizado somente em 1923, uma década depois do 

fato inicial.  

As testemunhas de acusação depuseram sobre o ocorrido, algumas falaram que 

presenciaram o fato, outras não presenciaram, porém, ficaram no ouvir dizer, a exemplo 

dos lavradores Cypriano Pereira das Virgens, 53 anos, e Victor Ferreira de Almeida, 46 

anos. Ambos ouviram a conversa que o amigo de Firmino Marques, o suplente de 

subdelegado José de Santa Bárbara, tivera em uma casa comercial em Feira de Santana 

de propriedade de Manoel Amâncio. A testemunha Galdino dos Santos de Jesus, 

também lavrador, de 36 anos, também não havia presenciado o crime, pois, no dia do 

ocorrido, alegou estar em viagem, todavia, ficou sabendo do acontecimento através da 

sua esposa. Pio Gonçalves da Costa, lavrador, com 28 anos, afirmou em testemunho que 

conversou com o próprio Firmino no dia da realização do corpo do delito, no sítio de 

Joaquim Bento. Pio declarou em seu testemunho que Firmino Marques dissera que 

“poderão fazer quantos corpo de delito quisessem, pois, quantas vezes a cerca fosse 

levantada, ele a derrubaria”.61 

Diferentemente daqueles que ficaram sabendo dos relatos sobre o acontecimento 

no sítio de Joaquim Bento, houve testemunhas que declararam presenciar o crime 

cometido. O lavrador José Pereira com 25 anos, vizinho de Joaquim Bento, observou a 

chegada dos empregados de Firmino na posse do seu vizinho, enquanto trabalhava por 

volta das nove horas da manhã em sua roça. De acordo com José Pereira, os indivíduos 

que se aproximaram estavam armados com foice e facão e principiaram a derrubar as 

cercas do sítio. Targino Cundes Ferreira, 23 anos, que estava em companhia de José 

Pereira nos trabalhos da roça, reforçou o depoimento e disse que assim que os 

empregados de Firmino começaram a derrubar as cercas, José e ele, temendo 

represálias, se retiraram do local e, quando voltaram, encontraram destruídas as cercas e 

as plantações do sítio de Joaquim Bento.62  

                                                           
60Para a época, a quantia de 600$000 (seiscentos mil réis) era suficiente para comprar uma pequena parte 
de terra ou uma casa com poucos cômodos na região. Pesquisamos alguns arrolamentos para o distrito de 
São José das Itapororocas para o ano de 1913 e podermos notar que haviam terras sendo avaliadas por 
200$000 ou 300$000 mil réis. Um exemplo pode ser visto no arrolamento de Jovina Maria de Araújo, 
onde se encontra uma propriedade de terras avaliada por 149$000 mil réis, uma casa por 130$000 mil réis 
e algumas cabeças de gado por 580$000. CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, 
Inventário/Arrolamento 05/129/1822, 1913/1913. 
61CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Processo Crime/Dano 01/13/250, 1913    
62CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Processo Crime/Dano 01/13/250, 1913    
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Perante o tribunal, Firmino negou todas as acusações, disse que no dia do corpo 

do delito no sítio não havia conversado com a testemunha Pio Gonçalves e, em vários 

momentos afirmou que nada tinha a declarar, pois, nada tinha haver com o crime. De 

igual modo, reagiu o seu amigo, também réu, José de Santa Bárbara, que contradisse as 

testemunhas Cypriano das Virgens e Victor de Almeida, afirmando em juízo que as 

testemunhas estavam enganadas, uma vez que não houve nenhuma conversa na venda 

de Manoel Amâncio.  

Apesar dos depoimentos que evidenciavam a prática criminosa, na sentença final 

o juiz julgou o processo improcedente, apresentando diversas alegações que revelaram 

incoerência no caso. Nos autos é salientado, entre outros pontos, que os depoimentos 

apresentados pelas oito testemunhas de acusação apresentaram fragilidades em 

determinados momentos; que a participação de uma autoridade policial (José de Santa 

Bárbara, amigo de Firmino Marques e suplente de subdelegado) no crime exigiria 

submissão a um julgamento especial. 

Será que a absolvição de Firmino Marques representou realmente a sua 

inocência, ou o seu relativo poder econômico frente as suas vítimas e de influência 

social naquela localidade foi decisivo para inocentá-lo, mesmo diante das conclusões 

periciais e das aparentes convergências testemunhais notadas nos autos dos processos? 

Sem querer delongar nas questões e interpretações judiciais, passaremos a analisar o 

fato em si: o que as práticas criminosas contra as propriedades rurais representavam 

para as pessoas que sofriam com tais atitudes e como as pessoas vitimadas reagiam. 

Para este fim, tomaremos como fundamentação básica, a relação existente entre 

propriedade e concepção de justiça.63  

O processo perfaz um total de 120 páginas e, no decorrer do mesmo, notamos as vozes 

dos sujeitos que estiveram diretamente envolvidos no caso, bem como aqueles que 

presenciaram o ocorrido. Acreditamos que a presença do amigo de Firmino, o 

subdelegado José de Santa Bárbara, fez com que o processo se tornasse moroso, 

resultando no arrefecimento da indignação pública, tornando os fatos e a memória das 

testemunhas algo já bastante distanciado.     

 

                                                           
63Conflito e concepções de justiça entre pequenos e grandes proprietários rurais é uma temática muito 
discutida nos artigos presentes no livro organizado por MOTTA, Márcia & ZART, Paulo (org.): Formas 
de Resistência Camponesa.... 
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Os mil e duzentos pés de mandioca e outras plantações que foram destruídas no 

sítio de Joaquim Bento era, por certo, o seu principal meio de sobrevivência. A 

localidade de São José das Itapororocas dedicava-se a criação do gado, produzia 

variadas culturas como o feijão, milho, fumo e, dentre estas, a mandioca era a dedicação 

principal dos roceiros e fazendeiros. Este fato confirma-se nos documentos pesquisados 

onde podemos perceber que em muitos inventários de fazendeiros e roceiros do distrito 

havia, com grande ocorrência, plantações de mandioca e a existência de casas-de-

farinha nas propriedades. Joaquim Bento era um desses pequenos proprietários que se 

dedicavam a plantação da mandioca e a produção da farinha em São José das 

Itapororocas.  

O beneficiamento, isto é, a transformação da mandioca em farinha, em goma, 

beiju e outros congêneres muitas das vezes era realizado nas casas-de-farinha das 

próprias roças, sítios e fazendas onde eram plantadas, ou, por meio de parcerias entre 

cultivadores e beneficiadores, algo parecido com o que ocorria no Recôncavo Baiano 

entre os senhores de engenho e os lavradores de cana de açúcar.64 No livro Feira de 

Santana, Rollie E. Poppino afirma que por muito tempo [desde o século XIX] a 

principal indústria de Feira de Santana era a da farinha, ressaltando que a produção se 

dava em maior parte entre as famílias de pequenos lavradores que moíam a mandioca 

nas suas próprias casas.65 A quantidade das plantações de mandioca destruída no sítio 

de Joaquim Bento era suficiente, por um dado período, para a subsistência, bem como, 

para comercializar o excedente na famosa e tão movimentada feira de Feira de Santana.  

Bert Barickman estudando a documentação referente à região sul do Recôncavo 

Baiano, percebeu algumas controvérsias a respeito de quanto uma determinada 

quantidade de plantações de mandioca produziria em farinha. Na época, algumas 

autoridades defendiam que, para cada mil covas de mandioca, poderia se produzir cerca 

de 20 a 30 alqueires de farinha (725,4 e 1.088,1 litros respectivamente). Alguns 

avaliadores estimavam que, para cada mil covas de mandioca, produziria por volta de 
                                                           
64Para as relações mantidas entre senhores de engenho e lavradores ver SCHWARTZ Stuart B. Segredos 
Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). São Paulo: Companhia das Letras, 
2005, especialmente capítulo 11. Sobre a produção da farinha e sua importância na economia baiana entre 
os séculos XVIII e XIX ver: BARICKMAN, Bert J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e 
escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
65 POPPINO, Feira de Santana, p.74. 
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40 alqueires do produto (1.450,8 litros).66 Se considerarmos a expectativa de 30 

alqueires por mil covas, podemos concluir que a produção dos 1.200 pés de mandioca 

da lavoura Joaquim Bento seria de 36 alqueires ou, convertendo para a medida 

comumente utilizada na localidade, teríamos uma produção de 1.305,72 litros de farinha 

de mandioca.  

Pesquisando as cotações de preços nos jornais que circularam na cidade durante 

o período, podemos constatar que o preço médio da farinha de mandioca em 1913 

(época da ofensiva contra o sitio de Joaquim Bento), cotada por 20 litros, girou na praça 

do mercado feirense em torno de 2$793 réis, ano em que houve um aumento 

significativo se comparado com 1912, em que o preço médio dos mesmos 20 litros da 

farinha esteve em torno de 1$654 réis.67 Sendo assim, se a lavoura de mandioca de 

Joaquim Bento não fosse destruída e, levando em conta que ele colocaria mil litros de 

farinha no mercado local no ano de 1914, ele obteria um ganho médio de 125$000 mil 

réis.68 

Como vimos, Firmino Marques mantinha algumas influências na localidade de 

São José das Itapororocas, estas serviram tanto na cumplicidade do crime cometido 

contra o sítio de Joaquim Bento como, de certo modo, para livrá-lo da culpa pelo crime. 

No inquérito que estamos analisando, além de seus filhos, seis pessoas e ainda outros 

indivíduos (sobre os quais não foram feitas menções direta nos autos) o acompanharam 

quando foi realizado o crime contra o sítio. Nos depoimentos, até as testemunhas de 

acusação, apesar de relatarem sobre o crime, faziam boa menção do réu. Manter, em 

todo caso, um circuito de influências e de poder sobre outras pessoas era, decerto, 

positivo. Durante o período da escravidão, as relações de compadrio e apadrinhamento 

garantiram a subordinação e a solidariedade entre os sujeitos de diferentes e iguais 

padrões de vida social. Aos tempos da pós-abolição se delinearam - além da formação 

desses laços de parentesco - as relações ligadas a terra em determinadas regiões.  

                                                           
66BARICKMAN, Bert J. Um contraponto baiano, p. 272. Para as conversões entre alqueire e litro 
verificar a tabela de conversão presente no livro, onde o autor mostra que 1 alqueire equivale a 36,27 
litros, confirmamos este valor pesquisando em outras fontes. 
67Ver as cotações expostas no jornal Folha do Norte para os referidos anos.  
68Calculamos este valor baseado numa quantidade de mil litros de farinha produzida com um preço médio 
de 2$500 réis por vinte litros para o ano de 1914. Dos 1305,72 litros de farinha que seriam produzidos 
pelo lavrador Joaquim Bento, subtraímos trezentos litros para subsistência e/ou pagamento e ponderamos 
que a grande parte se destinaria ao mercado. No cálculo, estamos contabilizando a produção total, sem, 
contudo, considerar perdas com a produção devido a fatores naturais.  
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Nas áreas rurais, um dos meios que possibilitavam a formação e manutenção dos 

laços sociais eram o arrendamento e a meação de terras. Estes configuravam a 

interdependência entre o arrendatário ou meeiro com o dono da propriedade. Uma faixa 

de terra era destinada formal ou informalmente para o cultivo, mediante pagamento 

estabelecido em dinheiro durante um período não determinado ou previamente 

combinado, pagava-se com trabalhos e/ou destinava-se parte da produção.69 Nas últimas 

décadas da escravidão, foi muito frequente os senhores destinarem uma pequena parte 

de terra de sua propriedade para que os escravos cultivassem e se mantivessem com a 

produção, proporcionando também para estes a possibilidade de venderem o excedente 

da produção nas feiras locais, permitindo-os uma determinada autonomia no interior do 

sistema escravista. A esta prática Ciro Flamarion Cardoso, influenciado por Tadeuz 

Lepkowski, chamou de “brecha camponesa”.70  

Um exemplo concreto de “brecha camponesa” que encontramos para o 

município de Feira de Santana se trata de um registro notarial para o distrito do 

Tanquinho. Em 1881, o casal Antonio Joaquim da Silva e Antonia Francisca de Freitas 

doaram uma parte das terras da Fazenda Clareza a seis escravos, “para que neles 

trabalhem enquanto viverem”. Neste caso, o casal registrou a doação publicamente em 

livro cartorial de notas, ressaltando que a atitude foi de “livre vontade e que, em 

momento algum, poderão[os beneficiados] vender”. Além disso, os escravos teriam a 

posse gratuita da terra até a morte de seus senhores, após isso, viveriam como rendeiros, 

pagando um valor para os herdeiros da fazenda.71 A intermediação cartorial, sob 

lançamento em livros de notas, facilitava as relações entre o locatário e arrendatário ou 

                                                           
69O arrendamento, obviamente, era positivo para ambas as partes, pois mantinha a terra produtiva e 
vigiada, e por outro dava acesso, mesmo que temporário, para indivíduos que ficavam impossibilitados de 
possuir terra. Vale ressaltar, que nem sempre eram aqueles despossuídos que arrendavam terra alheias, 
um dono de sítio ou fazenda, por exemplo, poderia arrendar terras da propriedade vizinha para estender as 
suas plantações, ou desfrutar das benfeitorias, como tanques, açudes entre outros, ou até mesmo de um 
tipo diferente de solo.  
70A compreensão de Ciro F. Cardoso do que ele chamou de “brecha camponesa” é algo que vai além de 
uma perspectiva econômica, incluindo nesta uma questão social e até mesmo psicológica. Ter uma faixa 
de terra para cultivar, significava para o escravo uma economia própria e um espaço de autonomia dentro 
do sistema escravista.   CARDOSO, Ciro Flamarion Santana.  Escravo ou Camponês – o 
protocampesinato negro nas Américas, São Paulo: Brasiliense, 1987. Uma discussão profunda sobre a 
questão da autonomia escrava e do acesso a terra por escravos e ex-escravos nos fins da escravidão e na 
pós-abolição encontra-se em FILHO, Walter Fraga. Encruzilhadas da Liberdade: história de escravos e 
libertos na Bahia (1870-1910). São Paulo: Unicamp, 2006; referente a autonomia escrava nas últimas 
décadas da escravidão: AMARAL, Sharyse Piroupo do. Escravidão, Liberdade e Resistência em 
Sergipe: Cotinguiba, 1860-1888. Tese (Doutorado em História) -Universidade Federal da Bahia: 
Salvador, 2007 (especialmente capítulo 05). 
71CEDOC/UEFS, Livro de Notas, 1881-1885, não catalogado. 
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doador e beneficiário; por outro lado, os contratos poderiam ser realizados verbalmente 

entre as partes, tornando propícia a origem de problemas. 

Foi numa questão mal sucedida de arrendamento que nosso personagem, 

Firmino Marques, figurou mais uma vez nos processos jurídicos, desta vez como autor 

de uma ação de despejo que moveu contra Maria da Conceição. Aquele que infringiu o 

direito dos outros, passou a reivindicar os seus direitos diante da Justiça. O fato foi que 

Firmino Marques teria comprado em 13 de dezembro de 1912, no interior de sua própria 

fazenda e em mãos de Maria da Conceição, uma casa estragada e com cercas adjacentes, 

uma típica casa para morada de rendeiro.  

Mesmo com a compra, Firmino Marques permitiu “por contrato verbal de 

arrendamento por tempo indeterminado”, que Maria da Conceição ficasse ocupando a 

casa que ele comprou juntamente com uma pequena área para cultivo. Com o passar dos 

anos e tendo em vista tal concessão, Firmino Marques passou a solicitar, sem êxito, que 

Maria da Conceição deixasse a casa em que estava morando, pois, ele alegava precisar 

do imóvel para abrigar seu filho Antonio Marques.72   

Diante da impossibilidade de rever o seu bem, Firmino Marques move uma ação 

de despejo em 1923 contra Maria da Conceição. A ré, juntamente com o seu filho, 

resiste em sair do imóvel, desconsiderando dessa maneira a venda que fora realizada 

anos atrás. O mesmo advogado que defendeu Firmino Marques nas ações anteriores, 

onde ele era réu, passa a defendê-lo novamente, agora na condição de autor de um 

processo. A ação de despejo movida está incompleta, faltam algumas folhas, quem sabe 

importantes para compreendermos questões chaves que poderiam até mesmo dar outro 

sentido a este relato.  

Contudo, apesar das deficiências que o tempo causou à documentação, foi 

possível percebemos um dado importante no cruzamento das tipologias documentais; o 

filho de Maria da Conceição, Targino Ferreira, citado na ação de despejo, aparece como 

testemunha da ação movida por Joaquim Bento, na década de 1950, o mesmo é referido 

num inventário como proprietário de um sítio próximo a Firmino Marques.73 Isso indica 

a possibilidade de um arrendatário conseguir melhorar a sua condição de vida 

transformando-se em dono da terra que cultiva. 
                                                           
72CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Despejo 03/71/847, 1923-1924.  
73A informação está expressa no auto de inventário de Victor de Almeida, quando realizada a descrição da 
sua propriedade e as terras limítrofes à sua posse. CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Inventário, 
02/39/425,1951/1961 
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 Sabemos que por alguns anos Firmino Marques manteve como rendeira Maria 

da Conceição, contudo, veio a solicitar a saída dela da casa. O que representava a 

relação entre proprietários e rendeiros? A relação entre proprietários e rendeiros é de 

certo modo proveitosa, nos autos da própria ação de despejo encontramos o argumento 

do advogado que defende “o arrendamento como sendo indispensável para uma 

colheita”.74 A resistência de Maria da Conceição em sair de uma casa que não era mais 

sua, pode ser explicada pela falta de perspectiva que a mesma tinha para a sua vida fora 

daquele local. Onze anos se passaram depois que vendeu a sua humilde casa, os ganhos 

com a venda certamente acabaram; a sua única fonte de sobrevivência talvez fosse 

manter-se atrelada, até então, em comum acordo na posse de Firmino Marques.   

Expusemos que a deficiência da documentação impossibilitou sabermos 

informações mais precisas acerca das partes envolvidas, inclusive da ré Maria da 

Conceição. Mas, uma informação nos intriga: a ré tinha uma casa e uma faixa de terra 

no interior da propriedade de Firmino Marques e a mesma vendeu a sua posse em 1912. 

Como que ela teve acesso a essa propriedade no interior da propriedade de Firmino? 

Será que Maria da Conceição ou algum parente seu foi escravo ou empregado na 

propriedade da família de Firmino Marques e recebera uma pequena parte de terra como 

gratificação pelos “bons serviços prestados”? Já mostramos acima como havia a 

possibilidade dos senhores destinarem uma parte de terra da sua propriedade onde os 

escravos poderiam cultivar para a sua subsistência, este caso torna-se apenas uma 

suposição para a origem do imóvel que a ré possuía.   

  Em 1919, Firmino Marques apareceu novamente na documentação judiciária. 

No mesmo distrito de São José das Itapororocas e em terras da mesma fazenda, ele volta 

a ser réu, agora numa ação de manutenção de posse impetrada pelo lavrador Victor de 

Almeida. O motivo da ação foi o fato de Firmino Marques ser acusado de praticar 

turbação, adentrando nas terras do Sítio do Padre, de propriedade de Victor de 

Almeida.75 A vítima fora, sete anos antes, testemunha de acusação no processo movido 

por Joaquim Bento, talvez viesse a sofrer com os desagravos, anos após o ocorrido. A 

partir das declarações do autor, o processo expôs que o réu, desde o mês de fevereiro de 

                                                           
74CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Despejo 03/71/847, 1923-1924    
75CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Manutenção de Posse 09/222/4702, 1919-1919 
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1919, “começou com dolo e malícia a turbar a posse mansa e pacífica do suplicante, 

turbação que ainda hoje se vai efetivando”.76  

Firmino Marques abriu rombos nas cercas da dita propriedade, permitindo a 

passagem de seus animais, destruindo, de tal modo, as roças do suplicante. Diante das 

acusações feitas, o mesmo foi intimado, e caso houvesse provas suficientes para a sua 

acusação e/ou reincidência, seria obrigado a pagar os prejuízos causados, as custas 

judiciais e uma pena no valor de um conto e quinhentos mil réis (1:500$000), saldo 

significativo para a época, podendo com o mesmo adquirir  aproximadamente 30 

cabeças de gado vacum.    

 Com mais um problema a ser solucionado, Firmino Marques requisitou o seu 

advogado de defesa. Para fragilizar as alegações do autor da ação, foram utilizados os 

mais variados argumentos, dentre eles estaria a referência ao estado em que se 

encontravam as plantações na região de São José, alegando também para as condições 

em que estavam as cercas da posse do autor. Em relação ao estado das plantações, o 

advogado afirmou que várias culturas daquela zona viam-se estragadas, face ao flagelo 

das lagartas, “por cujo fato natural não podem dar contas”,77
 dessa forma, objetivou-se 

desqualificar o argumento de que os animais de Firmino Marques teriam destruído as 

plantações.  

Sobre as cercas, afirmou que no Sítio do Padre não havia cercas em sua 

significação própria, o que realmente existiam “eram varinhas finas, mal enterradas de 

espaço em espaço e com travessões finíssimos de madeira ordinária, amarrados com 

cipós que apodrecem, como é sabido, de um ano para outro”.78  O processo não possui 

um desfecho definitivo, pois, não encontramos em anexo a sentença final do juiz ou 

uma documentação correspondente que desse por findo o aludido caso.  

 

* 

 

Com as informações a que tivemos acesso, indicamos algumas hipóteses acerca 

de alguns elementos definidores da condição de vida de Firmino Marques. O período 

                                                           
76CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Manutenção de Posse 09/222/4702, 1919-1919  
77CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Manutenção de Posse 09/222/4702, 1919-1919  
78CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Manutenção de Posse 09/222/4702, 1919-1919  
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era propício, mas, Firmino Marques não possuía o título de coronel; apesar de ser 

classificado como lavrador, ele era um médio fazendeiro, tinha empregados que viviam 

nas imediações da sua propriedade, contratava advogado nas suas ações, triunfava nas 

querelas judiciais e possuía amizade com autoridades locais. Em alguns depoimentos, 

verificamos que as testemunhas, mesmo de acusação, o classificava como um homem 

bom e trabalhador.79  

As informações supracitadas permitem dizer que o fazendeiro Firmino Marques 

tinha certo grau de destaque na localidade de São José das Itapororocas. Na qualificação 

do processo, Firmino Marques havia declarado que morava em São José das 

Itapororocas desde que havia nascido. Herdando as terras da fazenda Baixão, não as 

vendeu para outras pessoas e, ao que parece, ampliou a sua posse, uma vez que, a sua 

área de domínio se constituía, além da própria fazenda, de um sítio e duas outras partes 

de terra.  

Muitas vezes, as terras quando transferidas por herança ou por compra, se 

mantinham na condição jurídica de pró-indivisas, não possuindo demarcações judiciais 

e havidas por diversos donos, cada um com seus respectivos quinhões e títulos de 

propriedade. O que ajuda a explicar os conflitos era a forma como as terras eram 

geralmente transferidas: delimitadas com marcos naturais (pedra de rumo, riachos, 

árvores, etc.), por meio de acordos tácitos entre vendedores e compradores. Geralmente, 

no ato da venda, as práticas costumeiras estavam presentes; princípios locais definiam 

os limites de posse, romper com esse direito costumeiro era dar início a desordem. 

Como nos aponta E. P. Thompson, quando dialoga com o conceito de habitus de 

Bourdieu: “um ambiente vivido que inclui práticas, expectativas herdadas, regras que 

não só impunham limites como revelavam possibilidades, normas e sanções tanto da lei 

como das pressões da vizinhança”.80  

Nesse sentido, havia princípios que deveriam ser respeitados, caso contrário, 

desenvolviam-se tensões, neste caso, seja pela imprecisão do domínio da propriedade ou 

até mesmo por questões pessoais. A confusão entre os limites das terras tornavam 

vulneráveis as intenções capciosas de alguns proprietários em expandir as suas posses. 

Sobre o acesso e os conflitos surgidos em terras indivisas, explica Elione Guimarães: 

                                                           
79A determinação “homem bom e trabalhador” é padronizada, chegando a ser muito recorrente nos 
processos judiciais analisados. 
80THOMPSON, 2005. p. 90 
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Quando se adquiria um quinhão em uma propriedade indivisa, 
garantia-se o direito de proprietário sobre a quantidade comprada, e a 
posse do vendedor era transferida ao comprador, mas nem sempre o 
lugar da posse estava especificado. Mesmo não possuindo divisas 
judiciais, as propriedades em comum possuíam divisas naturais, no 
geral conhecidas e respeitadas. A invasão de terreno 
convencionalmente reconhecido como posse de um dos condôminos 
era vista como um ato de violência, e sua ocupação, assim como o uso 
do pasto ou a retirada de madeiras, só poderia ser feita mediante 
autorização do senhor e possuidor, ou seria considerada perturbação 
da posse.81 

 

 

 

Pode-se supor que Firmino Marques objetivava expandir as suas posses 

adentrando em terras vizinhas ou próximas e ameaçando os proprietários que viviam no 

entorno. A tranquilidade, o desrespeito aos acordos de posse, acordos estes que 

podemos classificar como costumeiros, em que os indivíduos no ato de compra e venda 

definia informalmente o que seria a área de domínio da propriedade, foram invalidados 

por Firmino Marques, na medida em que turbava as frágeis delimitações das posses de 

seus vizinhos e buscava ampliar o seu raio de domínio como senhor e possuidor de 

terras. A imprecisão entre áreas de posse havida entre os pequenos proprietários 

facilitava os atos do fazendeiro.  

Utilizamos o personagem com a intenção de notar como havia conflitos de 

variadas ordens no campo, como os acordos costumeiros estavam sendo rompidos num 

período em que a legalização jurídica das propriedades estava ganhando espaço, 

tornando-se mais importante do que os acordos realizados entre os indivíduos. 

Thompson nos mostra que “na interface da lei com a prática agrária, encontramos o 

costume. O próprio costume é a interface [grifo do autor], pois podemos considerá-lo 

como práxis e igualmente como lei. A sua fonte é a práxis”.82 Os embates mostrados nos 

processos revelaram que a procura da justiça para amparar direitos surgidos 

tradicionalmente se tornaram mais frequentes na medida em que as legislações vinham 

dar legitimidade para algo que era antes deliberado pelos sujeitos. Os proprietários, que 

anteriormente definiam em acordos tácitos as suas posses no ato da compra e da venda, 

                                                           
81GUIMARÃES, 2008, p. 107   
82THOMPSON, 2003, p.86 
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passaram a encontrar na justiça o resguardo necessário quando os seus limites fossem 

ameaçados e desrespeitados por outras pessoas.  

 

 

4-Definir espaços: a postura do governo em legitimar as posses 

 

 

Observando a documentação judiciária referente à demarcação judicial de 

propriedades, podemos afirmar que em Feira de Santana, nas primeiras décadas do 

século passado, eram poucos os proprietários que solicitavam ações de divisão e 

demarcação legítima de suas terras. Os registros aparecem, com mais frequência, em 

princípios do segundo quartel do referido século. Seguramente, havia custos na abertura 

dessas ações, inviabilizando o pequeno proprietário. O Código Civil já determinava 

medidas para estabelecer limites entre prédios, fossem urbanos ou rurais. O artigo 569 

determinava que todo proprietário pode obrigar o seu confinante a proceder com ele a 

demarcação entre dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos 

destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente as respectivas despesas. Dez 

anos antes da determinação do Código Civil de 1917, o governo federal adotou medidas 

para que os proprietários tomassem a iniciativa de delimitar as suas propriedades.  

Em 1 de outubro de 1909 o jornal Folha do Norte, de Feira de Santana, 

publicou um texto que havia saído no jornal da capital Diário da Bahia, no qual 

comunicava sobre a lei que obrigava a construção de cercas entre as propriedades rurais. 

 

 

Sendo desconhecida no interior deste estado a lei federal de número 
1787 de 28 de novembro de 1907 que regula a construção de cercas ou 
tapumes divisórios entre as propriedades rurais, resolvemos publicar 
em três edições sucessivas deste Diário a pedido de vários nossos 
assinantes do interior, os dispositivos da mesma lei. São os que 
seguem: 

Art. 1º Os tapumes divisórios entre propriedades rurais presumem-se 
comuns, sendo obrigados a concorrer, em partes iguais, para as 
despesas de sua construção e conservação, os proprietários dos 
imóveis confinantes.  
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Art. 2º Por tapumes entendem-se as sebes vivas, as cercas de arame 
ou de madeira, os valos ou banquetas, ou quaisquer outros meios de 
separação dos terrenos, observadas as dimensões estabelecidas em 
posturas municipais, de acordo com os costumes de cada localidade, 
contanto que impeçam a passagem de animais de grande porte, como 
sejam gado vacum, cavalar e muar. 

Parágrafo único. A obrigação de cercar as propriedades para deter nos 
limites deles aves domésticas e animais que exigem tapumes 
especiais, como sejam cabritos, carneiros e porcos, correrá por conta 
exclusiva dos respectivos proprietários ou detentores.   

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1907, 19º da Republica.  

AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA. Miguel Calmon du Pin 
e Almeida.83 

 

 

 

Mesmo com as determinações da lei nº1787 do presidente Affonso Penna e do 

Código Civil de 1917, os problemas sobre delimitação das propriedades persistiram, as 

questões litigiosas sobre destruição de cercas, turbação e esbulho de propriedade 

continuaram a ser frequentes. Em 1919, os lavradores Manoel de Souza e sua mulher 

Ana Moreira, residentes no distrito de Bom Despacho (atual distrito de Jaguara), em 

terras da fazenda Lagoa do Capim, entraram com uma ação de manutenção de posse 

contra Anníbal Carneiro, residente em São José das Itapororocas (atual distrito de Maria 

Quitéria), em terreno localizado na fazenda Roça de Baixo.  

Temos, no caso acima, um conflito entre terras limítrofes entre dois distritos, 

Bom Despacho e São José das Itapororocas. Anníbal Carneiro, por tempo que os autores 

não puderam precisar, começou a turbar e esbulhar as terras da fazenda Lagoa do 

Capim, penetrando nos terrenos e dele retirando madeira. Os suplicantes haviam 

alertado Anníbal Carneiro sobre a sua conduta que, não dando a devida importância, 

continuou a praticar os mesmos atos. Diante das atitudes praticadas, os suplicantes 

foram obrigados a solicitar a ação da autoridade policial, para evitar que uma nova leva 

de madeiras fosse retirada.84 

Quando aberto o processo, a primeira atitude que os autores das ações tiveram 

para justificar a sua propriedade foi apresentar, perante a justiça, a escritura pública de 

                                                           
83Folha do Norte, 01 de out. de 1909 
84CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Manutenção de Posse, 08/191/375, 1919-1919 
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compra, documento que prova o domínio; valeram-se também de um retorno histórico 

para reforçar a posse através da sucessão hereditária, haja vista que o sítio em terras da 

fazenda Lagoa do Capim fora herança do pai de Ana Moreira; os autores também 

usaram a vizinhança a seu favor, solicitando que fossem testemunhas na ação movida 

contra Anníbal Carneiro.  

No caso do réu, para contestar as acusações dos autores, também foram 

utilizadas provas documentais que comprovaram a posse dos terrenos.85 Por outro lado, 

o réu justificou que não incorria em esbulho e turbação de terras alheias uma vez que 

estava dentro do seu limite de domínio. Além de apresentar as provas documentais de 

posse, Anníbal Carneiro tentou reverter a situação do processo quando passou a afirmar 

em juízo que os autores foram responsáveis por retirarem as cercas do próprio sítio para 

ardilosamente esbulhar a sua posse. Sendo assim, os suplicantes correram o risco de 

tornarem-se réus. Algum tempo depois, os autores decidiram não mais dar continuidade 

à ação, dando por findo o processo. 

Nos documentos comprobatórios, anexos aos autos da ação de manutenção de 

posse, soubemos que a partilha dos terrenos da fazenda Lagoa do Capim ocorrera ao 

ano de 1876, data da morte do pai de Ana Moreira; no inventário, Manoel de Souza, 

esposo de Ana Moreira foi representado como cabeça de casal. O quinhão destinado a 

Ana Moreira foi a parte de terra da fazenda avaliada por 1:000$000 (um conto de réis), 

metade da casa de farinha existente na fazenda avaliados por 100$000 (cem mil réis),  

benfeitorias como currais, cercados e tanques  todos no valor de 100$000 réis. Além 

disso, estavam entre os bens quatro escravos crioulos e outros bens móveis e 

semoventes.86 Em síntese, o quinhão foi fechado com a quantia de 4:862$000 (quatro 

contos oitocentos e sessenta e dois mil réis). A fazenda dividida após a morte do pai de 

Ana Moreira torna-se mais um exemplo de fragmentação da propriedade rural onde os 

indivíduos que a herdaram passaram a viver em condomínio, em comum acordo e em 

posse mansa e pacífica, sem, até o momento, precisar requerer divisão judicial da 

propriedade.  

                                                           
85Uma discussão sobre a utilização de documentos comprobatórios nas disputas judiciais encontra-se no 
artigo de GARCIA, Graciela Bonassa. Senhores de terra e intrusos: os despejos judiciais na campanha 
Rio-Grandense oitocentista (Alegrete, 1830-1880). In: Márcia Motta & Paulo Zarth (org): Formas de 
Resistência Camponesa, pp.137-151.  
86CEDOC/UEFS, Seção Judiciária, FDFB, Ação de Manutenção de Posse, 08/191/375, 1919-1919. Ver 
inventário anexo ao processo. 



55 

 

 

 Para compreendermos melhor os fatos, devemos contextualizá-los levando em 

consideração as particularidades da época estudada. Não é novidade alguma que, em 

plena primeira fase republicana, o Brasil ainda não tinha resolvido problemas históricos 

envolvendo a questão fundiária (alguns destes ainda persistem hoje), sendo fruto das 

muitas discussões parlamentares do período. Um ano após a Proclamação da República, 

é decretado o Registro Torrens, decreto que busca garantir a posse inconteste através do 

registro imobiliário dos imóveis rurais.  

O Registro Torrens, apareceu na legislação brasileira com o objetivo de tornar 

indiscutível a posse das terras; é o domínio soberano do direito de proprietário sobre 

dada área rural, não podendo ser questionada por terceiros.87 Como de costume, os 

imóveis continuariam a serem registrados nos Ofícios de Registro de Imóveis, mas, o 

que o Registro Torrens veio garantir foi o pleno e inquestionável domínio de 

propriedade, anulando qualquer protesto jurídico por iniciativa de outros indivíduos.  

 

 

O Registro Torrens pretendia solucionar um problema que se tornaria, 
com o tempo, cada vez mais importante para a classe dos proprietários 
de terras: a questão do registro das terras; em outras palavras, a 
transcrição dos títulos de domínio e a expedição de títulos de 
propriedade. O ponto era muito sensível porque, apesar de construir 
um passo importante na consolidação da propriedade, significava ao 
mesmo tempo a possibilidade de controle por parte das autoridades 
públicas (o primeiro requisito para o controle é a informação) sobre os 
partiulares.88 

 

 

Silva argumenta que a grande vantagem do Registro era a simplicidade do 

método utilizado para obtê-lo, pois, qualquer cidadão, na condição de proprietário de 

imóveis, poderia requerê-lo; juntava-se apenas o título de domínio e uma planta 

descritiva do imóvel, daí então, as autoridades competentes publicavam um edital e, 

                                                           
87“O registro Torrens é um sistema registrário especial originário da Austrália. Desde sua criação, em 
1858, passou a ser conhecido pelo nome de seu idealizador o irlandês Robert Richard Torrens. Entre nós, 
o registro Torrens foi disciplinado pela primeira vez em 31 de maio de 1890, pelo Decreto 451-B, que 
fora regulamentado pelo Decreto 955-A, de 5 de novembro de 1890. Trata-se de um instituto de registro 
imobiliário muito importante e seguro para os imóveis rurais, porém, de pouco uso no Brasil.” FURLAN 
João Carlos. Quem registra não é dono, Disponível em: 
<http://www.exacta.cnt.br/news/semana/04092003.html>  Acesso em 27/10/2010. 
88SILVA, 2003, p. 252 
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caso não houvesse contestação no período de seis meses, expedia-se o título de 

propriedade ao requerente.89   

O interessante é que nos documentos a que tivemos acesso, o Registro Torrens 

não é transcrito nem sequer citado por nenhuma das autoridades que tomaram parte dos 

processos, num contexto quando qualquer dado legal pertinente ou que gravitasse em 

torno do caso, figurariam nos eloquentes textos dos advogados. Isso decorre do fato de 

os proprietários rurais não serem obrigados a fazer esse tipo de registro, talvez por 

irregularidades que eles próprios temessem em serem descobertas, ou, em razão do seu 

desconhecimento, ignoravam o impacto positivo que Registro Torrens teria sobre o 

domínio da terra.   

A postura tomada pelo governo em relação à regulamentação das propriedades é 

ilustrativa da preocupação do novo regime em tornar cada vez mais difícil o acesso por 

meios ilegais. Este capítulo buscou mostrar como havia conflitos - mesmo que 

aparentemente mínimos - sobre a manutenção e a posse de terras.   Fazia-se grande 

esforço para manter o domínio e qualquer atitude de adentrar em terras alheias era 

motivo de ameaça a área de posse da propriedade, fazendo com que os indivíduos se 

utilizassem das leis para defender o que consideravam ser a sua propriedade.  

Esta nossa afirmação parece contraditória. Porque os indivíduos procuravam as 

instâncias legais? Qual o motivo de recorrerem às leis, instância hegemônica, 

dominadora e disciplinadora da sociedade, para obterem apoio? Thompson evidenciou 

nas manifestações da plebe inglesa, o retorno que estes indivíduos faziam às regras 

paternalistas para encontraram respaldo às suas ações: 

  

Por isso a cultura popular é rebelde, mas o é em defesa dos seus 
costumes. Esses pertencem ao povo e baseiam-se em reivindicações 
muito recentes. Contudo, quando procuram legitimar seus protestos, o 
povo retorna frequentemente às regras paternalistas de uma sociedade 
mais autoritária, selecionando as que melhor defendam seus interesses 
atuais.90 

 
 

 
A turbação, o esbulho e a destruição de cercas representavam, para o pequeno 

proprietário, a iminência da perda de uma área que fora adquirida por herança ou 
                                                           
89SILVA, 2003, p. 253. 
90THOMPSON, 2003: 19 
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compra. O que ficou evidente nos processos mencionados foi a destruição de cercas 

acompanhadas de esbulho e turbação entre as propriedades com domínios confusos e/ou 

sem demarcação judicial. É notável a importância que uma área cercada assumia e ainda 

assume para as propriedades rurais, principalmente para a época, em que não era muito 

comum construir cercas, tanto, como já vimos, foi preciso o então Presidente da 

República Augusto Moreira Penna dispor uma lei no ano de 1907 que obrigava os 

proprietários a cercarem os seus limites com seus vizinhos.  

As cercas tornaram-se importantes na fixação de espaços nas propriedades, 

agregavam valor, sendo consideradas benfeitorias nos inventários. Uma área cercada 

significava a materialização da posse, a delimitação de uma área de domínio. De agora 

em diante, não eram os antigos marcos naturais que demarcavam uma propriedade, as 

cercas assumiram a função de separar, esquadrinhar as áreas, dando visivelmente um 

novo perfil às propriedades rurais. A sua destruição representava um dano que gerava 

conflitos, muitos dos quais foram solucionados à base da violência e/ou nos tribunais da 

justiça. 

 

 

Um dos problemas das análises usuais sobre o campesinato reside na 
tentativa de reduzir a “regras”, “leis” e “códigos” concepções e 
práticas que não se submetem a princípios normativos abstratos e 
genéricos como os da legislação formal [...] distanciando-se, portanto, 
da ideologia racionalista do sistema jurídico dominante.91 

 

 

 

O fato de apontarmos a demarcação judicial como forma de resolver conflitos 

não indica que estes foram cessados a partir do momento em que as pessoas procuravam 

legalizar a situação dos limites das suas posses. Conflitos continuaram a existir. Como 

já apontamos logo no início, os motivos que desencadeavam as tensões eram fruto de 

variadas ordens e não se restringiam somente a limites entre terrenos confinantes, mas, 

poderia haver situações pessoais que alimentavam as divergências entre os sujeitos. 

Contudo, foram principalmente as dissensões entre vizinhos sobre os limites confusos 

de suas propriedades e os seus direitos baseados tradicionalmente que delimitamos este 

capítulo.  
                                                           
91MUSUMECI, 1988, p. 93 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta monografia objetivou delinear o padrão da propriedade rural em Feira de 

Santana nas primeiras décadas do século XX e o cotidiano dos sujeitos nesse ambiente. 

Enfatizamos as leis que existiram no período com a intenção de mostrar como houve 

diversas interpretações dos indivíduos perante as posturas colocadas pela legislação. 

Assim, reforçamos a ideia de que a Lei de Terras de 1850 não atingiu plenamente os 

seus objetivos, tal como as leis que a precederam e que estiveram sob a alçada do estado 

baiano. Observamos também que ao serem ameaçados os indivíduos utilizavam as leis 

ao seu favor para defender o seu direito de posse. 

No primeiro capítulo, com a utilização dos inventários, foi estabelecido um 

perfil fundiário para Feira de Santana entre 1900 a 1920; na pesquisa com a 

documentação seriada, destacamos os pequenos e médios proprietários rurais.  Apesar 

de identificarmos algumas lacunas na pesquisa com os inventários e arrolamentos - 

sendo a descrição do tamanho da propriedade a principal - constituímos as médias 

referentes aos valores das terras e a sua relação com a média do espólio dos 

proprietários. Concluímos assim que a terra em Feira de Santana, apesar de possuir 

baixo valor, compunha uma parte significativa do espólio dos sujeitos.  

Quanto ao estudo do recenseamento de 1920, apesar de ser dedicado a apenas 

um ano, este foi de grande importância para conhecermos a dinâmica da propriedade 

rural em Feira de Santana no ano em que estabelecemos como limite da pesquisa. Na 

medida do possível, optamos em discutir criticamente os dados do censo de 1920 ao 

invés de meramente reproduzi-los, como se fosse um relatório demográfico. Explicamos 

o que os dados revelavam em suas entrelinhas, questionando alguns pontos. O censo de 

1920 também nos deu suporte para as nossas análises em outros momentos da pesquisa, 

explicar, por exemplo, a questão da fragmentação das propriedades rurais no município.   

Mostramos no segundo capítulo os conflitos envolvendo pequenos e/ou médios 

proprietários que viviam em áreas confinantes, dando vazão ao cotidiano destes, 

expondo a imprecisão sobre os limites das suas propriedades, e a consequente busca da 

Justiça para solucionar os conflitos engendrados no que se refere à posse e a 

manutenção da terra. O estudo realizado desvenda que na Primeira República, os 



 

 

 

embates envolvendo a questão agrária não se limitavam somente aos grandes 

proprietários agindo sobre pequenos sujeitos, porém, havia outros meios de conflitos, de 

ordens diversas, entre estes estão pequenos e médios proprietários que se sentiam 

ameaçados e defendiam nos bancos da Justiça os seus direitos de posse.       

As histórias que foram apresentadas permitiram conhecer as experiências de 

lutas do homem do campo, conflitos internos e aparentemente mínimos fizeram parte do 

seu cotidiano e revelaram as suas ações em assegurar a sua propriedade. Alguns dos 

litígios tinham a sua origem no rompimento de acordos costumeiros realizados entre as 

partes no ato de aquisição da terra. A pesquisa destes litígios jurídicos contribui para 

colocar em cena as posturas dos sujeitos, das autoridades judiciais perante os 

acontecimentos e as atitudes do novo regime político em regulamentar a estrutura 

fundiária no país. Os documentos produzidos expõem as variadas lutas no campo, 

múltiplos e pequenos conflitos que, apesar de terem pouca visibilidade, sendo 

consideradas “questões miúdas”, comprovam como os sujeitos utilizavam as leis a seu 

favor na defesa de seus direitos. 

Este estudo visou tratar de questões pouco desenvolvidas para Feira de Santana, 

tendo como foco o meio rural nas primeiras décadas do século XX. A questão principal 

colocada no trabalho se restringiu a conhecer o padrão da propriedade rural e o 

cotidiano, destacando para este último os conflitos entre proprietários. Este estudo abre 

precedentes para o desenvolvimento de uma pesquisa mais aprofundada, ampliando as 

questões e melhor discutindo as problemáticas impostas. A título de exemplo, ampliar o 

raio de análise da pesquisa para outras décadas e buscar atingir as variadas categorias de 

proprietários rurais, relacioná-los melhor com o mercado e aprofundar nas questões que 

levavam ao desencadeamento dos conflitos nas áreas rurais.   
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