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The Goan model: languages and practices in the appropriation of land and territory 

 

This paper stems from a series of questions. How did the Portuguese crown view the territory of 

Goa, and which projects did it nurture with regard to these territories: what was their land for, 

how could it be used? How did the meeting – and the clash, and the adjustment – of two 

different agrarian cultures (the pre-existing one, and the one brought by the Portuguese) occur? 

What were the mechanisms used to establish an effective communication between these two 

grammars? How did forms of communication between the Portuguese crown and local 

landholders develop? And how did the crown see, from an economic and tax perspective, the 

land of Goa? In what measure was land a place of conflict, of dispute between colonisers and 

colonised, while also reflecting local social fractures? Unable to give an answer to all of these 

questions, I shall try, by studying the cases of some villages, at different stages of the 

Portuguese imperial presence, to develop a series of reflections that can provide us with a 

comprehensive perspective on these dynamics. 

 

 

O modelo de Goa: linguagens e práticas de apropriação da terra e do território 

 

Esta comunicação assenta sobre um conjunto de questões. Qual foi a visão que a coroa de 

Portugal foi tendo do território de Goa, e quais os projectos que alimentou em relação a estes 

territórios: à sua terra, aos destinos da terra, aos usos que esta podia ter? Como é que se 

processou o encontro – e o confronto, e o ajustamento – entre duas culturas fundiárias distintas 

(uma, a pré-existente, outra, a que era transportada pelos portugueses)? Quais foram os 

mecanismos utilizados para estabelecer uma comunicação eficaz entre estas duas gramáticas? 

Como é que se desenvolveram formas de comunicação entre a coroa de Portugal e os detentores 

locais da terra? E como é que a coroa encarou, a partir de uma perspectiva económica e fiscal, a 

terra de Goa? E em que medida é que a terra foi um lugar de conflito, de disputa entre 

colonizadores e colonizados, mas também reflectindo fracturas sociais locais? Na 

impossibilidade de responder a todas elas de forma aprofundada, procurarei, a partir do estudo 

dos casos de algumas aldeias, em diferentes momentos da presença imperial portuguesa, ensaiar 

um conjunto de reflexões que nos permitam aceder a uma visão abrangente destas dinâmicas. 

 


