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PADRAO DE TOUROS 

A primeira manifestação de propriedade da terra, no Rio Grande 
do Norte, como ordinàriamente aconteceu na Terra de Santa Cruz, 
foi a da Corôa. E o mais remoto marco de posse da terra, no Brasil, 
até prova em contrário, é o bonito padrão chantado pelos portuguê
ses na Praia de Touros, nos domínios da "costa dos Pitigares... a 
mais perto terra que há no Brasil a êste Reino" (1). 

O Padrão de Touros esteve durante muito tempo abandonado e 
desconhecido até que, em 1890, o Conselheiro Tristão de Alencar Ara
ripe comunicou ao provecto Instituto Histórico e Geográfico Brasi
leiro, a sua existência, colocado junto ao Cabo de São Roque, no Rio 
Grande do Norte. 

A informação do Conselheiro Araripe não era, todavia, original, 
repousava em trabalho do historiador José de Vasconcelos, publicadO 
na Revista do citado Instituto Histórico (2), no qual registrava inclu
sive a forma e dimensões do marco. 

Depois o Professor Luiz da Câmara Cascudo estudou o padrão 
da Praia de Touros, em trabalho publicadO nos Anais do Congresso 
do Mundo Português (3). Ao lado de referências de Cândido Mendes, 
Rafael Galanti e outros sôbre o referido marco, posteriormente, sob 
o titulo "O Mais Antigo Marco Colonial do Brasil", Câmara Cascudo 
publicou trabalho completo sôbre o Padrão de Touros (4), com farta 
pesquisa e segura argumentação. São as fontes do assunto. 

HISTÓRICO - Descoberto o Brasil por Pedro Alvares, manda D. 
Manuel em 1501 a La expedição de reconhecimento e exploração da 
Terra. Na frota vinha o discutido florentino Américo Vespúcio. Foi o 
cronista da expedição, como Caminha o foi do achado de Vera Cruz. 

(*) - ProfessOres da Fac. de Filosofia da Universidade do Rio Grande do Norte. 
(1) - Requerimento de JerOnimo de Barros, fllho de Joio Barros, a el Rei, apud 

L. C. Cascudo "História do R. G. Norte", pág. 20. 
(2) - Revista do Inst. Hist. e Geog. Bras., tomo 53. 
(3) - Anais do Cong. do Mundo Port., vol IX. 

(4) - Subsidios para a Blst. Marit. do BraslJ, voI. n. 
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Mas por demais se diferencia dêste, não s6 pelo linguajar, como pelas 
informações e pormenores. Em seu relato diz Vespúcio, na Lettera: 
"Prouve a Deus mostrar-nos no dia 17 de Agosto uma terra nova. Aí 
surgimos a meia legua da costa, e deitámos f6ra os nossos batéis para 
ver se a terra era habitada e de que qualidade de gente e achámos que 
era habitada por gente peor que animais ... Tomámos posse dela 
em nome do Serenissimo Rei" (5). 

Como se fazia a posse? Com a colocação de marco. E a frota de 
1501 trazia padrões para efetivação de posse. O marco de domínio di
fere flagrantemente de outros muitos colocados como divisas, os quais 
tinham datas e letreiros. Ora, como salienta Câmara Cascudo (6), as 
esquadras posteriores não tocaram no Rio Grande do Norte: a de 
1503, de Fernando de Noronha navegou para o Sul; as duas de Cristó
vão Jaques (1516 e 1526) não aportaram em terras norte riogranden
ses; a de Martim Afonso (1530) avista terra na altura de Pernambuco. 

Demais, é ponto incontroverso entre os historiadores que a frota 
de 1501 percorreu o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte a Cana
néia, denominando os lugares descobertos segundo os oragos do dia 
ou conforme as impressões e acidentes de viagem, como ressalta Ca
pistrano de Abreu (7)-

De modo que, até prova em contrário, a armada de 1501 é a única 
que justifica opadrão de pedra lioz, com a cruz de Cristo e as quinas 
portuguêsas, que ainda hoje se encontra fincado na Praia de Touros, 
nesta Capitania que el Rei fez mercê ao historiador João de Barros, e 
que continua a ser o mais antigo marco colonial português de posse 
e, conseqüentemente, de propriedade da terra no Brasil. 

PROPRIEDADE DA TERRA 

a) A Capitania 

Passado o fascínio da índia, sorvedouro de homens válidos, por 
um lado, impulsionada pelos entrelopos particularmente franceses, 
por outro lado, acrescido ainda pela impossibilidade material da efi
ciência das frotas de guarda-costa, resolve a Coroa fundar no Bra
sil uma colônia vigorosa. A expedição colonizadora foi confiada a Mar
tim Afonso de Sousa, em 1530. 

Atendendo D. João lI! à sábia sugestão do mestre Diogo de Gou
veia, emitida em carta datada de 1532, de Ruão, escreve a Martim 
Afonso, a 28 de setembro de 1532, de Lisboa, anunciando-lhe seu de
sejo de povoar tôda a costa do Brasil, mas antes de fazê-lo preten
dia ouvir o seu parecer, bem como que na repartição lhe fosse doada 
a melhor, demarcação essa de Pernambuco ao Rio da Prata, de 50 

(5) - Hlst. da Col. Porto do Bras. vol. n, pago 180. 
(6) - L. C. Cascudo "O MalB Antigo Marco Colonial do BrasU", clt. 
(7) - CaplBtrano "Capltuloa de H1Bt. Col.... pág. 76, 4.a edlçAo. 
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léguas de costa para cada Capitania, salvo para Martim Afonso que 
concederia 100 (8). 

Na distribuição das terras do Brasil, coube a Capitania do Rio 
Grande ao historiador João de Barros, possivelmente logo associado 
a Aires da Cunha, como se pode depreender dos têrmos da carta de 
mercê, passada por D. João III a 18 de junho de 1535 (9). 

Frustrada a armada equipada pelos referidos donatários, aos quais 
também se associara Fernão Alvares d'Andrade, que partira do Tejo 
em 1535, com destino ao Brasil; frustrada também nova expedição 
enviada por João de Barros à "capitania na Costa do Brasil nas ter
ras de Sâota Cruz honde se chamam os Pitigares ... em que forão 
dous filhos seus a povoar a dita terra o que não ouve effeito por os 
gentios della estarem escandilizados ... " (10); frustrada foi, enfim, 
a colonização do Rio Grande. 

Por tais insucessos a conseqüência foi o abandono da donatária 
e sua reversão, em data controvertida (11), à Coroa, ou seja, o retôrno 
ao patrimôno régio da propriedade das terras "ao longo da costa 
dos Pitigares". 

b) O "Santos Reis" 

Como acentua João Ribeiro, "a expansão geográfica da colônia 
portuguêsa pelo litoral estendeu-se de Itamaracá até ao Amazonas, 
em 32 anos, desde 1584 - conquista da Paraíba, até 1616 - ocupação 
do Pará; tôda essa enorme região estava desde o descobrimento in
teiramente abandonada, apesar das malogradas tentativas de coloni
zá-la logo ao tempo das capitanias hereditárias" (12). 

Essa expansão se operou no domínio espanhol. A presença cons
tante dos franceses determinou a colonização da terra abandonada. O 
Potengi abrigava as esquadras francesas. Jacques Riffault era a alma 
e o chefe da aventura francesa no Rio Grande, chamado de "Putigy". 
O sítio onde guardava sua nau, numa volta do rio Potengi, tomou 
seu nome deturpado pelo vulgo: Nau de Refoles ou somente Refoles, 
pela lei do menor esfôrço. 

Levavam os "Mair" (13) bastante vantagem sôbre os "perós" (13a) 
no contacto com os Potiguaras. Os franceses, aprendendo o nheenga
tu, assimilando os costumes nativos, tornam as relações entre si fluen
tes. "Não queriam terra nem mando" (14). Ao contrário, o português 

(8) - Apud Hist. da Co1. Porto do Brasil. cit. vo1. m, pAga. 160 e 161. 
(9) - Apud. Ibidem, pAg. 269. 

(10) - Ibidem, pAg. 209. 
(11) - Tavares de Lyra "Hlst. do Rio G. do Norte", pág. 21. 
(12) - João Ribeiro "Hlstórla do Brasil" pAg. 134, 1954. 
(13) e (13a) - Frei Vicente do Salvador "Hist. do Brasil", pAg. 134, 4." ediçAo; 

Caplstrano de Abreu "Cap. de Hlst. Co1." clt., pAg. 84. 
(14) - Câmara Cascudo "Hist. da Cidade do Natal", pAg. 16 e "Hist. do R.G. do 

Norte" cit., pAga. 20 e 21. 
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vinha para fixar-se, instituir família, plantar cidades, trazia as peias 
da lei, outra moral, uma religião. O francês era o comerciante; o por
tuguês, o dono da terra, pugnando pela posse, invocando propriedade 
do solo, reivindicando direitos. 

Agora estabelecidos no "Putigy" e imediações, os franceses "fa
ziam sortidas e correrias contra a guarda avançada da Parayba, pu
nham em contínua aflição moradores e autoridades" (15). Jerônimo 
de Barros, filho do donatário, já fizera sentir a el Rei a necessidade 
do povoamento da capitania (16). 

Ordens régias (17) ao governador geral do Brasil, "chamado já de 
muito tempo D. Francisco das Manhas" (18), são expedidas para a 
expulsão dos intrusos. Fôrças de terra e mar se encaminham para o 
Rio Grande. A esquadrilha "em fins de dezembro de 1597, talvez no 
dia 25, penetrou a barra do Rio Potengy e foi lançar ferros à margem 
direita do mesmo rio e a pouca distância de sua foz" (9). Inicia-se 
a construção da fortaleza a 6 de janeiro de 1598, que veio a tomar o 
nome de "Forte dos Santos Reis" ou dos "Reis Magos". Concluido o 
forte, o entregou Manuel de Mascarenhas Homem a 24 de Junho de 
1598 a Jerônimo d'Albuquerque, tomando seu juramento (20), O ca
pitão da fortaleza recebeu a chave do "Reis Magos" de joelhos (21). 
Fôra construida de tapa e barro; em seu aspecto atual em pedra e 
cal, foi erguido de 1614 a 1619 (22). 

Sôbre os ombros do capitão Jerônimo d'Albuquerque pesava o 
encargo da manutenção e defesa da conquista do território norte rio
grandense. O "Santos Reis" era o marco mais expressivo, mais au
têntico; era o padrão inconteste da posse da terra. O Forte dos "Reis 
Magos" foi uma semente plantada cujo fruto brotaria um ano depois 
a fundação da cidade de Natal. 

c) As Sesmarias 

Concluido o forte e retornadas as fôrças de Manuel Mascarenhas 
e Feliciano Coelho, conquanto tenha Jerônimo d'Albuquerque ficado 
"muito bem fornecido de gente, artilharia, mantimentos e tudo o 
mais necessário" (23), ficara limitado aos muros da fortaleza, como 
que sitiado pela indiada açulada pelos franceses. Era imperiosa a 
celebração das pazes com os gentios. Negociadas, foram enfim sole
nemente celebradas, na Paraiba, presentes os capitães mores Masca-

(15) - Rocha Pombo "H1st. do Estado do R.G. Norte", pág. 37. 
(16) - Minuta de requerimento cito apud C. Cascudo, "H1st. Cid. Natal", pág. 15. 

(17) - Pedro Calmon "Hist. do BrasU", vol. lI, pág. 406, edição 1!?59. 

(18) - Frei Vicente do Salvador, ob. cit., pág. 383. 
(19) - Luiz Fernandes, Revista do IHGRGN, vols. XXIX a XXXI, pág. 15. 
(20) - Frei Vicente do Salvador. ob. cit., pág. 295. 

(21) - Câmara Cascudo "H1st. da Cid. do Natal" cit., pág. 20. 
(23) - Livro que dá razão do Estado do Brasll - 1612, pág. 213, nota 25 de Héllo 

Viana; C. Cascudo "Hist. Cid. Natal", pág. 25. 
(23) - Frei Vicente do Salvador, ob. cit., pág. 297. 
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renhas Homem e Feliciano Coelho, mentores indígenas, etc, a 11 de 
junho de 1599 (24). 

Feitas as pazes, funda-se no mesmo ano uma povoação que to
mou o nome de Cidade de Natal (25). O caminho a seguir agora era 
o da fixação do homem à terra, para o povoamento, o cultivo da terra, 
consolidando-se assim a conquista operada pelas armas. Fazia-se mis
tér a concessão de sesmarias, isto é, a distribuição das terras. Boas, 
todavia, não eram as informações a respeito da fertilidade do nosso 
solo: "A terra desta capitania geralmente é terra fraca, mais para 
gadOS que para canaviais e roças; e às vezes falta chuvas ... " (26)-

Atendendo ao alvará régio de 28 de setembro de 1612, determinou 
o governador geral Gaspar de Sousa, por provisão passada na vila de 
Olinda a 21 de janeiro de 1614, ao desembargador Manuel da Rocha. 
ouvidor geral, e ao capitão de Pernambuco Alexandre de Moura, pro· 
ceder-se à repartição das terras da capitania do Rio Grande, o que se 
fez pelo Auto da Repartição das Terras do Rio Grande do Norte, data
do de 21 de fevereiro de 1614 (27). 

Essa repartição ou distribuição das terras constitui a passagem 
ou evolução da propriedade pública, isto é, régia, para a propriedade 
particular, que se oficializa por aquêle citado Auto. 

Das datas de terra então distribuidas ou homologadas as que 
"estiveram dadas". alcançam o número de 186, com a "declaração de 
hua carta que se achou de novo". A primeira data registrada no Auto, 
mede 2.500 braças ao longo do Potengi e fôra doada pelo capitão mor 
Manuel Mascarenhas Homem a João Colaço, capitão mor do Rio Gran
de do Norte, aos 9 de janeiro de 1600. Ainda para efeito histórico, 
convém frisar que a sesmaria n.o 2, já consta no Auto como concessão 
do capitão mor Colaço aos padres da Companhia de Jesus, em 6 de 
julho de 1600 e que era a primeira concedida por êste, presumivel
mente entre os rios Pitimbu e Jundiai. Já, portanto, mais um pouco 
pelo interior. mas ainda sem profundidade. A data de terra de n.o 
52 no Auto, de 1603, encerra as doações de Colaço, seguindo-se as 
concedidas por Jerônimo d'Albuquerque, segundo capitão mor do Rio 
Grande do Norte, ou o terceiro. considerando-se então como primeiro 
Manuel Mascarenhas Homem. 

Da distribuição das sesmarias processadas por Jerônimo d'AI
buquerque. uma requer menção especial: a data de terra que no Auto 
de Repartição traz o n.o 65, concedida a seus filhos Antônio d'Albu
querque, a 2 de maio de 1604, constante de 5.000 braças de terra em 
quadra, na várzea do Cunhau. 

(24) - Tavares de Lyra, ob. clt., pág. SO. 

(25) - Porto Seguro "Hlst. G. do Brasil", clt., vol. n, pág SO. 

(26) - Livro Que Dá Razão do Estado do Brasll ..... 1612, clt., pág. 210, 1955. 

(27) - Revista do IHGRGN, vol. Vil, 1909. 
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d) Uso da Terra 

Nas terras desta data, antes de 1604, fundou Jerônimo d'Albu
querque um engenho d'água, foi o primeiro montado no Rio Grande do 
Norte e destinado ao fabrico do açucar (28), o qual em 1630, quando 
esteve por aqui anotando tudo o espião flamengo Adriano Verdonck, 
relata que o Engenho Cunhau safrejava de 6 a 7 mil arrobas anuais. 

Esta sesmaria veio a ter confirmação pelo alvará de 2 de agôsto 
de 1628, talvez em virtude de alguma impugnação à validade de doa
ções de datas efetuadas por capitães mores. Com efeito, pelo regi
mento elaborado pelo Conde de Óbidos, 2.0 vice rei do Brasil, datado 
de 1.0 de outubro de 1660, os capitães mores não podiam conceder 
sesmarias, se bem que seu antecessor o permitira (29). Em última 
análise, poderia ser uma precaução ... 

O Cunhau era o único engenho corrente e moente à época dos 
holandeses no Rio Grande do Norte. O Ferreiro Torto, o outro enge
nho, tivera uma existência efêmera, estava de fogo morto em 1630, 
pela pobreza de suas terras. São ainda informações que nos presta o 
espião Verdonck. 

Se bem que a farinha de pau tenha sido produto inicial, todavia, 
a Capitania se caracterizava por ser o celeiro de gado. O ciclo do 
gado explica o interêsse dos flamengos pela conquista do Rio Grande 
do Norte. Pelo vale do Rio das Piranhas, pelo do Ceará-Mirim, pelo do 
Cunhau, espraiavam-se os rebanhos de gado da Capitania. 

São marcantes ainda hoje os vestígios do ciclo do gado no Rio 
Grande do Norte, onde ficou na toponímia do Estado o traço incon
fundível de sua importância. As cidades de Currais Novos e de Pau 
dos Ferros são atestados vivos da importância da criação do gado no 
Estado do Rio Grande do Norte: a primeira dispensa explicação; a 
segunda traduz o hábito dos vaqueiros de deixar impresso a fogo 
em certa árvore, hoje desaparecida, o ferro do seu gado. 

Câmara Cascudo chega a afirmar que o Rio Grande do Norte, no 
domínio da pecuária, competia com a zona do Rio São Francisco (30L 
E adianta: "O soldado Ambrósio Richshoffer, participante da expe
dição de dezembro de 1631 a Natal, acampado em Genipabu, reunindo 
gado, escreveu: - Foi então um matar, cozinhar e assar que, durante 
três dias, consumimos mais carne fresca do que no decurso de todo 
o ano anterior". 

No Grande Conselho flamengo, em 1646, considerou-se que seria 
impossível manter o Brasil Holandês, com a privação do fornecimento 
de gado e farinha do Rio Grande, se o inimigo dominasse o interior. 

(28) - Luiz Fernandes "Notas expllcatlvas do Auto da Repartlçl!.o das Terras", Re
vista do IHGRGN, clt., vol. VII, pág. 109. 

(29) - Vicente de Lemos "Capltl!.es-Mores e Governadores do Rlo Grande do Norte", 
1. o vOl., pág. XII, 1912 

(30) - História do R. Grande do Norte, clt., pág. 78. 
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:a:ste foi o grande uso da terra inicialmente. Depois decaiu o ín
dice de pecuária e sobe o da agricultura, com o desenvolvimento da 
cultura da cana do açúcar; surge a extração do sal e das riquezas 
minerais, depois exploradas no Rio Grande do Norte. 

e) Os Dias Atuais 

A última concessão de data de terra, conforme verificamos no ín
dice dos Livros de Registro de Cartas e Provisões do Senado da Câ
mara de Natal, Capitania do Rio Grande, traz a data de 10 de março 
de 1831, em que foi concedente Antônio da Rocha Bezerra e conces
sionário Manuel Alexandre da Cruz. O citado índice registra a conces
são de 755 sesmarias, todavia, possivelmente o número pode não ser 
êste, de vez que se observa que ora os capitães mores, ora o governa
dor geral, faziam doações de datas de terra. 

Ocupadas as terras do Estado, em face das antigas datas, verifi
ca-se o fenômeno comum de terem sido exatamente as melhores fai
xas que se transferiram para o domínio privado. As glebas cortadas 
pelos rios perenes, nos vales úmidos, ou pelos rios sêcos, as localizadas 
nas regiões geográficas de maior vocação agrícola ou pecuária, foram 
transferidas a um dono. 

A grande porção da zona semi-árida, notadamente dos taboleiros, 
ainda hoje desconhecida sob o ponto de vista de sua utilidade, perma
neceu como terra devoluta, para um retalhamento futuro que se foi 
processando lentamente. Aí ocorreram mais freqüentemente as posses 
e alguns cercados se desenvolveram na medida precária de suas pos
sibilidades, sem processamento legal, por uma situação de fato e não 
de direito, se bem que de justiça, pois êsses tipos de pequenas proprie
dades iniciavam-se pelo trabalho de um homem ou de uma família 
inteira. 

No futuro constatou-se o que permanece hoje mais acentuada
mente ainda: quantidade imensa de terras de boa qualidade em mãos 
de homens de pouca visão social que as não utilizam sob qualquer for
ma de trabalho, mantendo-se ociosas, com reais prejuízos para a co
munidade, escudados por um título de propriedade muito antigo e que 
se transmitiu até seu nome. Enquanto isso, pequenas glebas produtivas 
de homens que trabalham, não se podem expandir, nem têm o incen
tivo da assistência técnica, porque os seus posseiros ignoram a impor
tância da formalidade de um requerimento à Secretaria da Agricul
tura, para que venham por um processo de aforamento ter direito ao 
chão que lhes mantém e que contribui para alimentar muitos outros. 
E não têm sido raros os casos dêsses pequenos posseiros que traba
lham, perderem a posse dessas terras porque um homem da cidade 
raquereu e obteve aforamento e os expulsa de lá para que não lhe 
criem embaraços com os seus direitos. E expulso o trabalhador possei
ro a terra fica deserta porque o requerente não queria e nem quer cul
tivar ou criar, mas apenas ser proprietário e ganhar dêsse negócio 
fácil, os lucros de uma valorização. 
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o fato que se registra é tanto mais grave para a economia de uma 
região quanto é verdadeiro que percentagem elevada do Estado do 
Rio Grande do Norte está na zona semi-árida, sendo conseqüente
mente pequena a faixa que realmente pode produzir e que se sacri
fica por êsse direito de não dar função social à propriedade e de im
pedir o seu uso que seria de utilidade geral. 

Observando êsse fato, homens que mantiveram sempre as vistas 
para o coletivo, procuraram uma solução legal para o caso, isto é, 
dar outra feição à propriedade e ao uso da terra, mais compatível 
com as condições físicas da região e as exigências das comunidades. 

Assim, em 1915, um senador da República pelo Estado do Rio 
Grande do Norte, Joaquim Inácio de Carvalho Filho, estudou as con
dições de um vale de fertilidade imensa e que estava pràticamente 
improdutivo, exatamente porque pertencia a poucos a quem o in
terêsse individual não levava ao trabalho e estava ocupado por mui
tos que trabalhando no alheio, sem instrução, orientação técnica, 
quase nada pOdiam fazer. Consubstanciou essa pesquisa numa mono
grafia - "O Vale do Upanema" - que leu perante a diretoria da 
"Defesa do Nordeste" e publicou em 1918. Preconizava, em resumo, a 
desapropriação da área e sua divisão em glebas que teriam proprie
tários sob o compromisso de fazê-las produzir. Suas recomendações, 
no entanto, não se concretizaram. A terra continuou a ser usada da 
mesma forma: a propriedade sem a função social que deveria ter. 

Em 1937, o decreto estadual n.o 351, de 1.0 de dezembro, conhecido 
pela denominação de Lei de Terras, regulou a concessão das terras 
devolutas. Criou Serviços de administração e físcalização para verifi
carem a utilização do patrimônio territorial do Estado, os direitos 
sôbre as terras, cadastrando, medindo e atualizando as terras devolu
ts. Definiu estas como sendo as que não estivessem aplicadas a algum 
uso público federal, estadual ou municipal, não se acharem sob o 
domínio particular por qualquer título legítimo e as que tiveram sido 
dadas em sesmarias, mas tiverem caído em comisso por não terem 
sido revalidadas, nos têrmos da lei n.O 601, de 18 de setembro de 1850 
e da lei estadual n.O 396, de 6 de dezembro de 1915. 

Determinou ainda a reserva de terras para serviços públicos de 
utilidade pública, fixou as normas para venda de terras, inclusive 
preços, para os aforamentos, dando aos foreiros a obrigação de cul
tivarem a terra aforada, pelo menos na sua metade, no prazo de 5 
anos, sob pena de caducidade do aforamento. 

Curiosas e que merecem registro são as redações dadas a dois 
artigos do capítulo "dos invasores de terras devolutas". Diz o primeiro: 
todo aquêle que se apossar de terras do Estado, derrubar ou queimar 
as matas nelas existentes, invadí-Ias com plantações ou edificações e 
praticar quaisquer atos possessórios, ainda que provisoriamente, será 
compelido a despêjo com perda das benfeitorias e considerado invasor 
de terras devolutas. O outro diz: os inquéritos, as medidas e provi-
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dênéias de ordem policial referentes à invasão indébita das terras 
devolutas, ficam a cargo do Diretor do Departamento de Agricultura, 
Viação e Obras Públicas, que para êsse fim terá as mesmas atribui
ções das demais autoridades policiais do Estado. 

Merece ênfase para o estudo do uso e propriedade da terra, as 
expressões "invadí-Ias com plantações e edificações" e mais "os in
quéritos, as medidas e providências de ordem policiaL .. " Há neces
sidade de produção, pois o Estado é importador de alimentos, mas 
considera-se invadir com plantações e sujeito às sanções policiais o 
que plantar sem a providência bur.ocrática que a condição econômica 
e social do homem o faz ignorar. 

Atualmente, está o Govêrno do Estado cogitando da modificação 
dessa Lei, atualizando-a às novas visões e condições da época. Antes 
disso, porém, o Estado desapropriou terras para fins agrícolas. Pelo de
creto n.o 3.952, de 22 de maio de 1962, declarou de utilidade pública 
e interêsse social para efeito de desapropriação, 34 propriedades que 
no momento estavam improdutivas e sob o contrôle do Banco do Bra
sH. Através um Grupo de Trabalho, vai fazer, nas mesmas, três expe
riências: uma, implantando o sistema de fazenda coletiva, sob a for
ma de fundação, com o~contrôle do Estado; outra, incentivando a for
mação de uma grande cooperativa de produção; e na terceira, organi
zando o tipo da pequena propriedade a ser entregue a colonos que te
rão a necessária assistência técnica. Uma inovação, no Nordeste, no 
tocante aos sistemas de propriedade e de uso da terra. 

A Prefeitura de Natal, com medida de alcance semelhante, pelo 
decreto n.a 573, de 15 de junho de 1962, desapropriou área urbana para 
efeito de edificações populares e traçou diretrizes para formação em 
volta da cidade, com terras pela mesma forma adquiridas, de uma 
faixa agríCOla para o abastecimento alimentar da Capital. 

Estas iniciativas têm o propósito de uma reforma agrária numa 
fase de estudo e experiência no Rio Grande do Norte. 

CONCLUSAO 

Vemos do exposto que na história ou evolução da propriedade da 
terra no Rio Grande do Norte, há uma tendência, uma constante 
irrevogável: - da dis~eminação da terra. Caminhamos assim do sin
gular - da propriedade única - para o coletivo - fragmentação ou 
repartição da terra. 

Marchamos sempre da propriedade única do Poder de Mando -
Coroa, Poder Público, Govêrno, enfim - que foi o ponto de partida, 
para a propriedade particular, através da repartição das terras do 
governante para os governados, variando apenas tão só na forma, 
mas cada vez mais se afirmando essa tendência manifesta em sua 
intensidade, culminando nos dias atuais. 
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EVOLUTION OF THE PROPERTY AND USE OF LAND IN 
RIO GRANDE DO NORTE 

SUMMARY 

The first land property in Rio Grande do Norte was the Coroa. 
The most ancient land mark possession in Brazil was in the Praia 
de Touros in that state. 

The authors study the Capitania of Rio Grande do Norte and its 
later reversion to the royal patrimony. They analyse the presence 
of the French in their land and the necessity for colonization and 
military defence; the setting up of the fort of Santos Reis and the 
peace ma de with the Indians; and the foundation of the town of 
Natal. 

In order to secure the man to the land the government granted 
sesmarias for the colonists. These grants or passages from royal 
property to private property were legalized in 1614 by the "Auto de 
Repartição de Terras do Rio Grande do Norte". 

They study the first sugar engenho in Rio Grande do Norte and 
the importance of this as a cattle raising region, competing with 
the areas of Rio São Francisco. 

The Grants of sesmarias went on up to the XIX century when 
the bill regulating public land was passed. The best land had been 
distributed to private landholders and large areas of semi-arid land 
were retained by the government. These areas were occupied by 
colonists who, in many cases came to lose them beca use others, 
generally the town's people, obtained them by petition to the go
vernment, thus forcing the primitive colonists to give them up. 

The authors analyse the Land Law of 1937 and the expropriation 
of land by the government, for agricultural purposes, bearing in 
view social interests. 

They come to the conclusion that in the development of land 
property in Rio Grande do Norte, the partition of land has been 
always present. 

INTERVENÇõES 

Do Prof. Amaro Quintas: 

Indagando ao Autor da comunicação se a ocupação de terras no 
Rio Grande do Norte pelos holandeses não teria sido motivada por 
um interêsse agrário? 

Do Prot. Pedro Calmon: 

Tecendo considerações a respeito do marco de Touros, e sôbre as 
características heráldicas dos padrões de marcos portugueses. É de 
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opinião que o marco de Touros, na linha dos mais antigos do Brasil, 
deve ser contemporâneo ao de Cananéia. E, evidenciando o seu des
preendimento regional, declara que se recusa também considerar o 
padrão da Bahia como contemporâneo do descobrimento, como o quer, 
aliás, a tradição local. Fala em seguida sôbre a viagem e a carta de 
Américo Vespúcio e nela baseado não acredita tenha êle deixado um 
marco no local onde fôra tão mal recebido pelos indígenas e mais 
ainda que êste marco haja perdurado. 

Aventa a hipótese que o marco de Touros seja contemporâneo da 
expulsão dos franceses pela frota de Martim Afonso de Souza, ocasião 
em que se marcou até Cananéia. 11: asim contemporâneo da divisão 
do Brasil em capitanias. Aliás, não importa que não tenha sido o mais 
antigo, sua importância histórica é a mesma, o que importa é que 
realmente o padrão de Touros marcou ali o domínio português. 

Conclue, finalmente, suas considerações propondo a constituição 
de um grupo de trabalho para o estudo dos marcos de posse existen
tes no Brasil, documentos êstes de primordial importância e que se 
encontram em inteiro abandono. 

Da Profa. Alice P. Canabrava: 

Solicitando informações sôbre o condicionamento da repartição 
da propriedade na área estudada pelo Autor, sôbre os fatôres do meio 
natural e hierarquia social com respeito à propriedade e uso da terra. 

RESPOSTAS DO PROF. H11:LIO DANTAS 

Ao Prof. Amaro Quintas: 

Quando os flamengos deliberaram ocupar o Rio Grande, o motivo 
que os levou a essa ocupação não foi, em absoluto, um motivo agrário, 
embora nessa época já existisse alí o engenho do Cunhau. Mas se 
tratava de um engenho único, incapaz de atrair o interêsse dos fla
mengos, embora houvessem êles vindo ao Brasil sobretudo pela im
portância do açúcar. No Rio Grande do Norte, êles realizaram inves
tidas somente para dizimar colonos portugueses. Não houve um in
terêsse agráriO. 

Ao Prof. Pedro Calmon: 

Declara estar satisfeito uma vez que a sua Comunicação havia 
propiciado a proposta do Prof. Pedro Calmon referente à criação de 
um grupo de trabalho para o estudo dos marcos de posse. No entanto, 
solicita licença para discordar das considerações do Prof. Calmon e 
continua afirmando que, até prova em contrário, o marco de Touros 
é o mais antigo do Brasil, uma vez que, embora o brilhantismo das 
suas considerações, o Professor não apresentara documentos. Quanto 
à mencionada carta de Américo Vespúcio a considera confusa e inca
paz de por si só esclarecer a questão. 
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A Profa. Alice P. Canabrava: 

A distribuição de terras no Brasil sempre atendeu condições de 
hierarquia social. De maneira que foi a pequena nobreza que para cá 
veio, como donatária, e ainda aquêles que tinham algum prestígio 
junto ao Governador, que receberam datas de terra e sesmarias. O 
fator principal foi, sem dúvida, o da hierarquia social. 
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