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Este Simpósio Temático visa discutir, em perspectiva comparada, o processo de ocupação e organização 

do território na América portuguesa do período colonial a partir do problema dos direitos de 

propriedade.  

Os direitos de propriedade desempenharam um papel central no processo de colonização.  Da parte da 

coroa ou das autoridades descentralizadas do império, a regulação e a manipulação desses direitos 

constituiu um instrumento de controlo político, de controlo social, de confirmação de soberania sobre 

um espaço, de remuneração de serviços, de organização da actividade económica ou de exacção fiscal, 

entre outros. Do lado inverso, a recepção e re-apropriação dessas medidas pelos agentes sociais no 

terreno, fossem eles os colonos de origem europeia ou as comunidades locais pré-existentes, registou 

também diversas modalidades, graus e objectivos.  

É todo este processo que este ST procura reavaliar, convocando diversas perspectivas de análise. Assim, 

por exemplo, numa perspetiva de história económica, procura-se entender até que ponto as instituições 

europeias serviram os propósitos da organização económica do império, tanto na lógica das autoridades 

como na dos particulares (povoamento, desenvolvimento económico, cobrança fiscal, abastecimento 

alimentar, agricultura de exportação, etc.). Numa perspetiva jurídica, será possível discutir como foram 

transplantadas e refundadas as instituições e as noções de propriedade oriundas da metrópole. Numa 

perspetiva de história política, procurar-se-á  entender de que modo as soluções adoptadas para a 

propriedade da terra foram usadas como instrumento nas relações de poder e contra-poder, de 

dominação e de resistência política, considerando o jogo complexo que em cada território envolvia as 

autoridades centrais do Império, as autoridades locais, os colonos de origem europeia e a população 

“nativa”. Numa perspetiva de história social, interessa-nos avaliar de que modo os direitos de 

propriedade contribuíram para manter, ou para subverter, os equilíbrios sociais nos diversos contextos 

ultramarinos, e até que ponto constituíram instrumentos de mobilidade ou de cristalização social. Numa 

perspetiva ideológica, a questão é relevante para se entender a visão que os poderes coloniais tinham 

da sua relação com os espaços e com as comunidades que governavam. 

Finalmente, esperamos que a variedade de comunicações apresentadas contribua para reforçar uma 

perspectiva comparada. É importante confrontar a experiência portuguesa no Brasil quer com outras 

partes do império português, quer com outros casos do chamado mundo atlântico. Neste sentido, 

encorajamos fortemente a submissão de propostas relativas à América espanhola e à América inglesa 

(papers em espanhol e em inglês serão bem-vindos). 

O Simpósio Temático admite um máximo de 25 comunicações, que serão distribuídas por várias sessões 

ao longo dos vários dias do congresso. A submissão de propostas decorre até ao dia 27 de Abril, 

devendo ser feita directamente junto da Organização do Congresso (ver 

http://www.ufpa.br/cma/eihc_belem/inscricoesst.html). Em caso de dúvida sobre a adequação das 

propostas, contactar previamente os coordenadores do ST, Márcia Motta (menendesmotta@ig.com.br) 

ou José Vicente Serrão (jvserrao@iscte.pt). 


