
José Vicente Serrão 
 

INSTITUIÇÕES: TRANSFERÊNCIA E ADAPTAÇÃO EM CONTEXTOS 
COLONIAIS 

 
Abstract 

No quadro da influência crescente da corrente neo-institucionalista sobre a economia e a 
história económica (tanto numa perspectiva de adesão quanto de crítica), tem-se 
assistido nos últimos anos a uma insistente discussão sobre o papel das instituições no 
comportamento económico de longo prazo dos países outrora incorporados nos 
impérios europeus. Autores como Acemoglu, Coatsworth, Engerman, Levine e o 
próprio Douglas North, entre outros, têm-se servido dessas regiões e do próprio 
processo de colonização como uma espécie de “laboratório” onde, aparentemente, é 
possível testar o papel das instituições, a sua capacidade de adaptação a novos 
contextos, a sua flexibilidade e a sua eventual responsabilidade na explicação das 
divergências entre países, verificadas já numa época pós-colonial. 

A razão é simples – trata-se de regiões que foram objecto de uma transposição de 
instituições de origem europeia e que tiveram que concorrer, nas regiões de destino, 
quer com outras instituições locais pré-existentes, quer com factores de outra natureza 
(por exemplo, as condições ambientais, as condições sanitárias, os mercados, a força de 
trabalho, as novas relações sociais, etc.). Isso potencia a discussão sobre o papel, e sobre 
o peso relativo, das instituições. 

A sessão aqui proposta está directamente relacionada com um projecto de investigação 
dirigido por mim (Lands Over Seas: property rights in the early modern Portuguese 
empire, PTDC/HIS-HIS/113654/2009) o qual, em larga medida, se insere no quadro 
problemático, teórico e metodológico acima evocado. 

Este projecto procura analisar, para o conjunto do império português da época moderna, 
todo o processo de apropriação, (re)distribuição e controlo da terra. Consideram-se as 
soluções adoptadas, os seus fundamentos, os seus objectivos, o seu impacto e a sua 
recepção. Concretamente, trata-se de saber como é que instituições fundamentais como 
são os direitos de propriedade, de matriz portuguesa e europeia, foram transferidas para 
os diversos contextos do império, e aí readaptadas, reformuladas e reapropriadas para 
servirem propósitos muito diversos. Ou seja, como é que se articularam, por exemplo, 
com os objectivos de povoamento, desenvolvimento económico, cobrança fiscal ou uma 
agricultura de exportação. Até que ponto foram também um instrumento de controlo 
político, de afirmação de soberania territorial ou de remuneração de serviços. De que 
modo os direitos de propriedade contribuíram para manter, ou para subverter, os 
equilíbrios sociais nos diversos contextos ultramarinos, que envolviam comunidades 
autóctones, colonos e elites de origem europeia e grupos mestiços. Em que medida as 
instituições europeias se sobrepuseram ou se fundiram com instituições e tradições 
locais de raiz cultural muito diversa. 

O objectivo da sessão que aqui se propõe é o de apresentar e discutir publicamente 
alguns dos resultados deste projecto, procurando contribuir para uma reflexão sobre o 
processo de transferência e adaptação das instituições no quadro da formação dos 
impérios ultramarinos europeus e sobre o seu impacto na configuração das sociedades 
coloniais.  
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