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Os problemas da propriedade da terra na época moderna carecem definitivamente de ser 

abordados de acordo com um quadro conceptual e teórico próprio, distinto daquele que 

decorre do paradigma pós-napoleónico e que informa ainda uma boa parte da literatura 

jurídica e económica que trata destas matérias. Este requisito metodológico é 

fundamental para uma compreensão cabal, e não anacrónica, das lógicas próprias dos 

sistemas de propriedade modernos, tanto no que respeita ao seu enquadramento jurídico 

como ao seu funcionamento “prático”. 

Se isto é necessário para o estudo das sociedades europeias modernas, é-o ainda mais no 

que se refere aos seus territórios ultramarinos, cujos processos de colonização, ao serem 

acompanhados não só de uma transposição como de uma refundação dos direitos de 

propriedade de origem metropolitana, resultaram numa complexidade acrescida. Com 

efeito, esses processos enfrentaram e geraram problemas novos do ponto de vista da 

definição e da legitimação dos direitos de propriedade. Alguns estavam mais 

directamente ligados com a apropriação e a distribuição da terra entre particulares, 

como, por exemplo, o problema das terras consideradas vagas ou não (terra nullius), o 

problema dos direitos indígenas ou o problema da concorrência entre direitos de jure e 

direitos de facto. Outros decorriam da circunstância de, em contextos coloniais, a 

questão da terra se entrelaçar inevitavelmente com as questões mais gerais da conquista 

e do exercício do domínio e da soberania sobre territórios, povos e poderes distantes (e 

distintos). 

A partir deste enquadramento global, a minha comunicação tem dois objectivos 

principais. Por um lado, pretende identificar os problemas mais pertinentes na 

perspectiva do estudo cruzado da propriedade, do domínio e da soberania no processo 

de formação dos impérios ultramarinos da época moderna. Por outro lado, intenta 

construir uma grelha analítica adequada para a sua abordagem. 

 


