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Economic appropriation of nature: Rio de Janeiro in the 17th century 

 

This paper deals with processes of economic appropriation of nature in the Royal Captaincy of 

Rio de Janeiro, in the 17th century. Using documents such as Captain-Majors' regulations, 

sesmarias letters and inspection reports from Chief Magistrates of the Captaincy of Rio de 

Janeiro, I examine measures to control the non-commercial space of ordinary goods, during the 

establishment of productive processes, commercial and non-commercial, led by specific social 

and environmental practices. All environmental changes described in these 17th-century sources 

are seen as belonging to the Portuguese Crown's efforts of territorialisation, as unmistakable 

expressions of the multidimensionality of power, made of social, economic, political, 

environmental and cultural relations. To avoid reductive interpretations, the changes in the 

environment are also seen as inherent processes of creation and renewal of ecosystems, i.e., of 

the perception of nature itself as a historical agent. The classic notion of territory, as 

presupposing borders, delimits a jurisdiction, and affects the access to power, to available 

resources, to wealth; in other words, it redefines exclusivity regarding the appropriation, use and 

management of property rights (over land, water, forests, people). Accordingly, the strategic 

aspect of territoriality helps us to understand the processes of control, usage and ascription of 

meanings on a portion of space transformed into territory, mainly the processes of social 

resistance. In the complex attempts to resolve conflicts between syntagmatic players — royal 

agents, European settlers and native peoples —, the Crown always tried to reinforce its 

sovereignty against the push for autonomy in overseas governance. We come to the conclusion 

that the socio-environmental conflicts examined are an integral part of the dynamics of 

territorialisation. 

 

 

Apropriação econômica da natureza: o Rio de Janeiro no século XVII 

 

Esta comunicação trata dos processos de apropriação econômica da natureza na Capitania Real 

do Rio de Janeiro, no século XVII. Através de um corpus documental constituído por 

regimentos de Capitães-mores, cartas de sesmarias e autos de correições dos Ouvidores-Gerais 

da Capitania do Rio de Janeiro, analisam-se as medidas de controle do espaço não mercantil dos 

bens de uso comum, no decurso da implantação de processos produtivos, mercantis ou não, 

orientados por práticas sociais e ambientais específicas. As transformações ambientais descritas 

nessas fontes seiscentistas são compreendidas como parte das dinâmicas da territorialização da 

Coroa portuguesa, como manifestações inequívocas da multidimensionalidade do poder, 

constituído pelas relações sociais, econômicas, políticas, ambientais e culturais. Para escapar ao 

reducionismo das interpretações, as mudanças do ambiente são também compreendidas como 

processos intrínsecos de criação e renovação dos ecossistemas, ou seja, da percepção da própria 

natureza como agente histórico. A noção clássica de território, como pressuposto de fronteiras, 

demarca uma jurisdição, e afeta o acesso ao poder, aos recursos disponíveis, à riqueza; ou seja, 

redefine a exclusividade de apropriação, de uso e gestão dos direitos de propriedade (sobre a 

terra, as águas, as matas, as pessoas). Neste sentido, a dimensão estratégica da territorialidade 

ajuda a entender os processos de controle, usos e atribuição de significados sobre uma parcela 

do espaço transformado em território, sobretudo os processos de resistências sociais. Nas 

complexas tentativas de solução dos conflitos entre atores sintagmáticos — agentes régios, 

colonos europeus e povos nativos —, a Coroa sempre tentava reforçar a sua soberania frente à 

busca de autonomia na governança do ultramar. Chega-se à conclusão de que os conflitos 

socioambientais analisados são parte constitutiva das dinâmicas de territorialização. 


