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The social construction of property: powers, social orders and legitimacies 
 

The current definition of property in new institutional economics is that it is a bundle of socially 

acknowledged rights in an asset (e.g., land), assigned to a person (be it individual or collective) 

or distributed among several persons. Such rights generally include those of performing actions 

with or upon that asset and to get income derived from it. Crucially for my argument, they also 

include socially acknowledged rights to condition other persons’ actions regarding the asset, by 

excluding them from or including them in those rights, or transferring all or part of the rights to 

them. In other words, property is a form of legitimate power, that is, authority over others’ 

actions regarding the asset. While owners tend to assert legitimacy as a given, it is a historical 

social construct, its foundations can be plural in any given society, and it can thus be disputed 

on different grounds. More so in societies being built anew in conquered territories or reshaped 

by conquerors, or which bear the marks of such processes in their history: literally or 

metaphorically, the lands over the seas. In this address, I will explore some avenues of thought 

that I believe can provide a useful framework for historical and comparative research on social 

orders of property. 

 

 

A construção social da propriedade: poderes, ordens sociais e legitimidades 
 

A propriedade, segundo a economia neo-institucionalista, é definida como um conjunto de 

direitos socialmente reconhecidos sobre um bem (e.g., terra) atribuídos a uma pessoa (individual 

ou colectiva) ou distribuída entre várias pessoas. Entre esses direitos, inclui-se geralmente o de 

desenvolver acções com ou sobre esse bem, e o de extrair rendimentos do mesmo. Incluem-se 

também, o que é crucial para o meu argumento, os direitos socialmente reconhecidos de 

condicionar as acções de outras pessoas relativamente a esse bem, seja excluindo-as, incluindo-

as ou transferindo para elas todos ou parte dos direitos respectivos. Por outras palavras, a 

propriedade é uma forma de legitimar o poder, ou seja, a autoridade sobre as acções dos outros 

relativamente a um determinado bem. Assim, ainda que os proprietários tendam a afirmar a sua 

legitimidade como garantida e indisputável, a verdade é que os seus fundamentos podem ser 

plurais em cada sociedade em concreto, e podem portanto ser disputados em diferentes planos. 

Isso é ainda mais evidente em sociedades construídas de raiz em territórios conquistados ou 

reordenadas pelos conquistadores: literal ou metaforicamente, as terras além dos mares. Nesta 

conferência, pretendo explorar algumas linhas de pensamento que poderão proporcionar um 

novo enquadramento para a investigação histórica comparada sobre a ordem social da 

propriedade. 

 

 
 

 


