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Abstract: Desde o período colonial, os aldeamentos indígenas revelaram-se um dos principais braços da 
administração colonial, servindo com espaço de controle de grupos indígenas e de territórios. É longo o 
debate acerca da recriação de identidade e sobretudo da utilização da mão de obra destes grupos, mas 
é latente ainda toda a história de ocupação de terras que o acompanha, revelando que a criação dos 
aldeamentos em geral vinha acompanhada da conquistas das terras no entrono e de uma intensa 
política de concessão de sesmarias. Vamos analisar a trajetória de um conjunto e aldeamentos, com 
conjunturas distintas, e localizações que acompanham o curso do Rio Paraíba do Sul, seguindo o do mais 
antigo, no litoral, para os demais, cada vez mais interioranos. Ao final do século XVIII, a dinâmica da 
ocupação territorial ganhava novos horizontes na colônia, na medida em que se agrega novos valores à 
terra, bem já disputado. O avanço para o interior, em especial no que diz respeito a capitania do Rio de 
Janeiro, refletiu uma nova fase de avanço sobre as terras indígenas, com destaque para a fundação de 
novos aldeamentos, conhecidos como “Aldeamentos Tardios”. Deste modo, pretendemos aqui um 
estudo sobre a propriedade da terra e seus conflitos, com especial atenção à temática da Fronteira, 
buscando compreender as relações nesse particular espaço para a análise de encontros e desencontros. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introdução 

Trabalhar a temática da Fronteira visando compreender o processo de ocupação das terras dos 
sertões do Brasil, ou mesmo para outros países do Novo Mundo, remete quase que de forma 
automática ao célebre trabalho do historiador estadunidense Frederick Jackson Turner . Em 
famoso ensaio publicado no final do século XIX, Turner buscou compreender o significado da 
Fronteira para a história dos Estados Unidos entendendo-a como espaço de recriação de 
identidades. Percebia a Fronteira para além de uma linha divisória, sendo na realidade um 
espaço, onde teria nascido o verdadeiro sentimento de nacionalidade estadunidense mediante 
ao progressivo distanciamento da Europa. Sendo assim, o trabalho de Turner reflete acerca da 
experiência da Fronteira, da vivência desse espaço como elemento chave de entendimento 
para a formação da identidade de uma nação, consolidando-se como uma verdadeira tese, a 
Tese de Turner ou a Tese da Fronteira, como ficou internacionalmente conhecida. Desde sua 
publicação a “tese” teve grande aceitabilidade e repercussão, e não apenas internamente, na 
academia estadunidense, e internacional, mas também no cotidiano de todo um povo que se 
entende como pioneiro. 

Figuras, imagens, símbolos e mitos ligados a experiência vivida na fronteira fazem parte de um 
conjunto de valores que agregados que chegam as escolas primarias e secundarias, e vem 
servindo de base para a construção de um imaginário irreal que sustenta a sociedade tal qual a 
mesma se reconhece. Ao ver transformada a sua tese em mito, Turner populariza seu conceito 
acadêmico com intensidade ainda não vista, garantindo, sobre a sociedade, uma influência 
antes não imaginada . 

No entanto, após leituras mais apuradas do trabalho de Turner, e de diversos historiadores 
que vêm se dedicando a temática, percebemos que, na maior parte das vezes, sua tese vem 
sendo utilizada como argumento de autoridade no assunto, sem que se desenvolva uma 
reflexão mais profunda a respeito, que se faz muito necessária. Não podemos negar a 
contribuição deste estudo, não apenas para a historiografia estadunidense, mas para toda a 
América, o dito Novo Mundo. Reconhecemos ainda a importância das reflexões que marcaram 
as discussões da historiografia de uma época, e por isso, não podemos deixar de nos debruçar 
sobre o ensaio e perceber que não é suficiente para a compreensão da história dos Estados 
Unidos, assim como não se encaixa a realidade brasileira. Turner traz importantes questões em 
sua abordagem, mas não esgota as possibilidades de estudos desse campo que se apresenta 
tão amplo e ainda em aberto. 

A primeira reflexão, como não poderia deixar de ser, volta-se para a ideia das terras livres 
mencionadas por Turner, sob as quais se deu a ocupação. Ao iniciar seu debate Turner aponta 
que a existência de terras livres, que, aliadas aos interesses dos homens em ocupá-las vêm a 
ser o ponto fundamental para o adiantamento do oeste e o consequente desenvolvimento de 
identidades. Questionamos aqui a ideia de terras livres, destacando a continua presença e 
ocupação dos grupos indígenas, os quais foram pouco a pouco, afastados ou conquistados, em 
nome da civilização que avançava e se consolidava. 

Turner entendia o oeste como um campo aberto e livre, com terras disponíveis para quem as 
dispusesse trabalhar. Mas, para pensar terras livres, questionemos se o oeste estava 
realmente aberto, ou se ele foi aberto, criando assim a oferta de terras sobre as quais se 
fundou a sociedade estadunidense. A oferta de terras livres no oeste existiu, mas este não foi 
um processo natural e sim o resultado de uma construção cotidiana. Não se tratava de uma 
fronteira originalmente aberta, mas que foi aberta, possibilitando a ocupação de territórios e 
conquista de povos em prol de um projeto de expansão. 
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Tratar as terras como livres é percebê-las desocupadas. Negligenciando a presença indígena, e 
isso vem a ser uma questão problemática tanto para a realidade do Brasil quanto para dos 
Estados Unidos. Realmente havia a necessidade de ocupação de terras, entendidas pelos 
homens brancos como virgens. Um processo que expandia a colonização para o interior, como 
uma necessidade não apenas natural dos indivíduos que desbravavam os novos horizontes, 
mas ainda uma realidade possível, visto que a fronteira estava aberta para aqueles que 
desejassem imprimir seus esforços, visão um tanto restrita a perspectiva dos colonizadores.  

Muitas vezes ao se refletir sobre o desenvolvimento de tais regiões e nas possibilidades 
oferecidas, deixa-se de reconhecer a presença indígena, talvez porque a existência de índios 
não se configurasse como uma ocupação aos olhos dos colonizadores entre os anos dos 
séculos XVIII e XIX. Visão esta que no entanto não deve ser compartilhada e perpetuada pela 
historiografia.  Percebemos a clara necessidade de rever essa teoria e buscar outros olhares 
sobre a ocupação das terras interioranas.  

A realidade é que o espaço da Fronteira foi explorado como um espaço aberto. É preciso 
entender a interpretação como resultado de sua própria época, ainda que deva ser 
questionada e superada pela historiografia. Turner marcou e ainda marca um grande avanço 
para a historiografia ao perceber a Fronteira como um espaço, superando as dicotomias de 
uma análise que se restringia a compreender a fronteira tão somente como uma linha 
divisória. 

A perspectiva de fronteira inaugurada por Turner como um espaço de construção de 
identidades, de interação com o meio, com a natureza, de progressivo distanciamento das 
metrópoles e dos valores europeus é de grande valor. Ocorre, no entanto que a perspectiva 
esvazia-se, na medida em que, no bojo das reflexões sobre identidades não se contempla o 
contato, o convívio, ou mesmo o conflito e negociações com os grupos indígenas. Não se pode 
negar a importância do contato com os índios no processo de formação da identidade colonial. 
Assim, concordamos com Turner no que diz respeito à formação de uma identidade peculiar 
no espaço da fronteira, ao longo do processo de interiorização, mas não podemos corroborar 
com essa perspectiva que exclui a participação dos índios e de todos os demais grupos étnicos 
que dividiam esse espaço ao longo do processo estudado. A visão de fronteira, e possibilidades 
de estudo a partir dessa, que se pretende desenvolver é mais plural e diversificada. 

Uma vez que a fronteira é fruto de um encontro, acreditamos que as características marcantes 
desse encontro devem vir dos dois lados e não apenas de um. A história é feita de múltiplos 
pontos de vista e não podemos negligenciar o ponto de vista dos vencidos, ou dos povos 
conquistados, como é o caso dos índios, imigrantes e demais minorias étnicas. Existe um outro 
lado da fronteira, que não pode ser esquecido como vem ocorrendo e é justamente esse 
universo que pretendemos explorar para compreender de forma ampla o desenvolvimento da 
empresa colonial e com maior ênfase a consolidação do Estado Imperial Brasileiro, sob a 
perspectiva da ocupação de terras do interior, dos sertões. Ainda assim, devemos deixar claro 
que, embora estejamos defendendo a necessidade de um olhar que reconheça e defenda as 
várias versões e os diferentes lados envolvidos no convívio cotidiano, no texto estaremos 
esbarrando em algumas limitações, sobretudo em função da documentação consultada, em 
grande parte oficial Nos importa, mesmo diante das limitações das fontes, olhar para os 
distintos grupos das fronteiras. 

É difícil, ou quase impossível, definir o começo e o fim de uma fronteira. Isso se dá justamente 
por tratar-se de um espaço de encontro de mistura e de troca cultural em todas as esferas do 
conceito. A difícil definição da abertura e fechamento da fronteira vem sendo objeto de 
análise da autora estadunidense Patricia Nelson Limerick , que se dedica a estudos que 
revisionistas sob uma ótica crítica e atualizada para a tese de Frederick Jackson Turner. Para a 
autora, a fronteira se fecha quando informações culturais envolvidas se convertem em simples 
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elementos de folclore para turistas, perdendo-se assim as ideias de extraordinário frente a 
realidade vivida, processo que vem ocorrendo de forma acelerada nos Estados Unidos, 
sobretudo ao longo do século XX. 

Buscando nos voltar um pouco sobre a realidade brasileira e ainda a produção historiográfica 
desse país, percebemos alguns trabalhos emblemáticos para o tema. Em alguns estudos que 
resultaram em diversos ensaios sobre o sertão brasileiro, realizados ao longo da primeira 
metade do século XX e publicados no ano de 1957 , Sérgio Buarque de Holanda analisa a 
sociedade brasileira com um olhar específico sobre a sua formação interiorana, apresentando 
uma sociedade sertaneja em formação, e moldada pelo meio em que não apenas está inserida, 
mas que está vivenciando e ajudando a construir. Através da leitura percebemos a fronteira 
como um espaço fluido, em construção e definição, onde, na maior parte das vezes, não se 
sabe apontar os limites entre os grupos que estão interagindo no espaço em questão. 

A sociedade analisada por Holanda é moldada e sofre interferência de todos os grupos 
envolvidos em seu processo de construção. Seu estudo incorpora os índios e toda bagagem 
cultural acumulada que será aproveitada pelos habitantes que colonizavam a região de São 
Paulo. Interessante que o autor cita Turner e sua tese em um dos artigos reunidos. Holanda 
reconhece a existência desse estudo para os Estados Unidos, porém não parece percebê-lo 
como uma viabilidade teórica para os estudos do caso do Brasil. A citação é bastante breve, 
mas mostra o interesse em estudar o interior, tal qual Turner. Vale pontuar que os trabalhos 
reunidos no livro Caminhos e Fronteiras foram redigidos após uma viagem do autor aos 
Estados Unidos que durou alguns meses de fundamental importância para um maior 
envolvimento do autor com a historiografia desse país .  

Analisando as reflexões de Holanda de forma comparativa com seu trabalho anterior, o 
célebre Raízes do Brasil , publicado em 1936, percebemos os interesses do historiador se 
transferindo da análise da sociedade litorânea para a sociedade sertaneja, do interior. Esse 
empenho parece justificar a citação de Turner e o interesse de Holanda no trabalho do 
historiador estadunidense. Para Holanda as sociedades Americanas apresentam experiências 
de construção bem distintas, mas em comum oferecem a conquista do Oeste como um ponto 
comum de expansão para o interior. Neste ínterim, a perspectiva de análise de Turner, a 
valorização de tal processo e a análise de recriação de identidades a partir da experiência com 
o meio e com as circunstâncias vem a ser um importante impulso para tais estudos, pois de 
fato ainda que com suas particularidades a experiência do Oeste ou a experiência do interior 
ocorreu.  

Embora as questões desse texto estejam sendo levantadas para a compreensão da realidade 
brasileira, não se tratam de questionamentos inéditos, nem tampouco restritos ao Brasil. 
Desde a década de 1980 um grupo de historiadores nos Estados Unidos vem empreendendo 
esforços para rever a teoria consagrada por Turner sob perspectiva crítica. Levantam 
questionamentos acerca da simplicidade extrema do ensaio de fins do século XIX, ressaltando 
como o mesmo não contempla determinados grupos étnicos, para além da questão indígena. 
Criticam ainda os trabalhos desenvolvidos sob a perspectiva de Turner que não percebem 
muitas consequências negativas que a conquista do oeste deixou como legado para as 
gerações seguintes. Em suma, o grupo conhecido como New Weastern Historians – Novos 
Historiadores do Oeste – vem apontando que o Oeste tem sua importância, mas nem é o 
paraíso e nem tem apenas pontos positivos, reafirmando a necessidade de reflexões que 
redefinam os estudos desenvolvidos sobre o Oeste. 

Para estes historiadores é preciso reconhecer a existência de um processo de conquista que 
ocorreu na fronteira, que vai da conquista da propriedade a um complexo conjunto de 
dominação cultural, visto que se deu sobre outros grupos, envolvendo muitos aspectos, tais 
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como: línguas, cultura e religião. Percebemos a incidência de conflitos que provém de ambos 
os lados, a partir do avanço sob o universo indígena e a resistência dos nativos. 

Não se trata de fazer apologia a violência empreendida contra os índios e da passividade dos 
povos nativos, nem mesmo reconhecer ideais e valores dos colonos que empreenderam 
missões civilizatórias em contradição com a hostilidade dos índios. Cabe nesse instante 
reconhecer que existiram conflitos e negociações, com uma reação dura e sangrenta de ambos 
os lados o que evidencia o caráter não pacífico das relações. Ao mesmo tempo em que muitas 
vezes podemos perceber o cotidiano negociado. Surge assim, a necessidade de compreender a 
história do Oeste, sob uma multiplicidade maior diante das possibilidades e olhares 
envolvidos. Para buscar todas as motivações envolvidas é preciso enxergar para além do olhar 
do colonizador, como vem sendo enfatizado, é preciso explorar o outro lado da fronteira. O 
Oeste estadunidense deixa de ser apenas um espaço de fortuna, de prosperidade e de 
aquisição de propriedades, mas converte-se também no espaço dos conflitos, negociações e 
da disputa entre grupos e projetos.  

Assim como no Brasil, o desenvolvimento da sociedade estadunidense e a nova dinâmica 
ocupacional de terras, com a interiorização do território, o avanço sob as terras até então tidas 
como posses indígenas passou a ser uma possibilidade real para a aquisição de terras por parte 
dos fazendeiros. Lembremos que a posse de terras trazia muitos significados no universo do 
oitocentos, a grande gama de interesses envolvidos, que, embora distintos, convergiam sob 
um aspecto comum, despertavam a atenção e a ambição dos homens brancos, tanto para os 
Estados Unidos como para o Brasil. 

Para o trabalho em desenvolvimento pretende-se operar o conceito de fronteira para 
compreender o processo avançado de ocupação das terras no Império do Brasil. Será dada 
uma particular importância ao avanço das fronteiras sobre ocupações indígenas.  

2. Nas fronteiras do norte fluminense 

Atendo-nos a realidade fluminense e em busca de uma interface entre as questões teóricas 
aqui apresentadas e um estudo de caso que dê corpo ao que está sendo debatido, o presente 
trabalho volta-se para o que chamamos de Aldeamentos Tardios na capitania, mais tarde 
província, do Rio de Janeiro, na passagem dos séculos XVIII para o XIX. Reconhecemos aqui os 
aldeamentos como parte de uma estratégia do governo para a conquista territorial, presente 
no processo de conquista ou manutenção do território, especialmente em áreas onde o 
controle da população indígena encontrava obstáculos, dificultando a soberania em 
determinados territórios.  

Analisando sob a perspectiva das múltiplas fronteiras, e os diferentes lados com seus 
respectivos interesses, não se pode negar que os grupos aldeados, em especial as lideranças, 
souberam tirar vantagens das disputas e interesses governamentais, buscando proveito na 
briga entre colonos, que, a rigor, também era sua, deste modo, ao analisar as questões 
decorrentes das disputas, dos conflitos e das negociações no norte fluminense, estaremos 
lidando com grupos indígenas atuantes, sujeitos de sua própria história. É da fronteira que 
temos na convivência cotidiana a consolidação de diferentes formas de ocupação, e suas 
respectivas interpretações da propriedade territorial. 

Em trabalhos anteriores  já venho reconhecendo que os projetos de aldeamentos assumiam 
funções e benefícios múltiplos nas fronteiras, atendendo ao mesmo tempo ao controle em um 
determinado e delimitado espaço geográfico que possibilitava a ocupação das terras por 
colonos, aspecto no qual se destaca as concessões de sesmarias, mas que não está 
obrigatoriamente atrelado a estas. Assim como, em muitos casos,  garantia, em muitos casos, 
uma reserva de mão de obra para trabalho nas fazendas no entorno dos próprios 
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aldeamentos. Trata-se de uma realidade peculiar, de colaboração e disputas permanentes 
entre diferentes agentes (colonos, grupos indígenas, religiosos, moradores, sesmeiros, agentes 
do governo, dentre outros), que, tal com já venho defendendo, são resultados de uma típica 
realidade de fronteira. 

Esta análise se aproxima, portanto, do estudo dos aldeamentos indígenas (tardios) na região 
norte fluminense, em Campos. Região peculiar para o estudo dos conflitos rurais, marcada por 
grande quantidade de arrendamentos e aforamentos, resultantes da concentração fundiária 
das terras do Visconde de Asseca, assim como pelo conflito envolvendo o Visconde e seus 
arrendatários no século XVIII. A região é marcada pela presença de diferentes grupos 
indígenas, que foram reunidos em aldeamentos desde 1659, Santo Antônio de Guarulhos, de 
administração, sendo localizado mais ao litoral, tal como era comum entre os aldeamentos 
coloniais. Na sequência temos ainda a fundação de outros três aldeamentos: São Fidelis 
Sigmaringa, fundado em 1779, o da Aldeia da Pedra, de 1808 e por fim o de Santo Antônio de 
Pádua, datado de 1833, todos eles originalmente situados em áreas de fronteiras e pouca 
ocupação colonial, reconhecidos como aldeamentos tardios, carregando, portanto os traços 
herdados da administração pombalina . Premissas que trouxeram mudanças ideológicas na 
colonização portuguesa, sempre lembradas pelo episódio marcante da expulsão dos jesuítas, 
mas que como pano de fundo tinha a preocupação de trazer para a Coroa a responsabilidade 
sobre os aldeamentos, assegurando maior controle administrativo sobre o território. Dentre as 
principais características deste período destacam-se ainda a obrigatoriedade do idioma 
português, adoção de nomes e sobrenomes lusos, condenação de ritos religiosos e uma 
especial atenção para o desenvolvimento da agricultura. Fundados, portanto no seio de 
medidas assimilacionistas e com uma existência bem mais curta do que os aldeamentos 
coloniais do litoral fluminense, os aldeamentos tardios em geral estão acompanhados de um 
inflamado discurso e medo da perda territorial. A premissa original, no entanto, se mantinha, o 
índio bom era o índio vassalo, que não expressava resistência ao projeto colonizador. 

No bojo das mudanças administrativas e do avanço sobre as terras no interior, o controle dos 
sertões fluminenses parecia ter se tornado uma verdadeira obsessão para as autoridades na 
segunda metade do século XVIII. A questão indígena parecia realmente assombrava a Coroa. 
Isso pode ser percebido ao longo do estudo do sul fluminense, onde mais tarde despontaram 
as fazendas produtoras de café, e, para o norte fluminense, região que se destacará por seus 
engenhos de açúcar. Deste modo, o que é possível observar é um avanço sobre as terras 
interioranas, o encontro com os grupos indígenas e, em paralelo, a um processo de 
dinamização da produção agrícola no Rio de Janeiro como um todo. 

Na medida em que as preocupações oficiais no contexto voltam-se para a ocupação territorial 
da região. Torna-se urgente o debate acerca da agricultura e seu dinamismo em toda a 
capitania do Rio de Janeiro. Em 1785, o importante engenheiro e cartógrafo Manoel Martins 
do Couto Reys esteve em Campos dos Goitacazes em missão oficial, tendo registrado em seu 
relatório ser a agricultura o assunto “em que mais se interessa o Estado” , e que, segundo o 
cartógrafo, tinha muito pouco adiantamento, ainda que seja incomparável a fertilidade. O 
problema, destacava, era resultado da falta de terras para os lavradores que fossem isentas de 
foros ou onerosos arrendamentos, razões estas que impossibilitavam o “aumento e 
desenvolvimento da agricultura”. As melhores terras pertenciam ao Visconde de Asseca e aos 
religiosos beneditinos, nestas localizavam-se a maior parte dos engenhos, devendo todos 
pagar foros ou arrendamentos aos senhorios proprietários das terras, o que inclui ainda terras 
indígenas, nas quais, segundo Couto Reys, o foro cobrado era moderado. De um modo geral, 
em seu relatório o engenheiro e cartógrafo informava a Coroa suas principais impressões, 
revelando grande incômodo com o baixo ou nulo aproveitamento das terras, criticas a 
concentração fundiária e o mal aproveitamento da agricultura na região. Couto Reys volta os 
olhos para as questões envolvendo colonos/colonização, concessão de terras e a presença 
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indígena para reconhecer a especulação nos pedidos de sesmarias, que era crescente, a 
despeito da presença indígena, e do cultivado discurso da selvageria. Discurso este que como 
se sabe era construído para atender a determinados interesses, era crescente o empenho para 
colonizar a região. 

Assim, para compreender a realidade descrita por Couto Reys em 1785, cumpre melhor o que 
foi realizado nos anos anteriores no que diz respeito ao binômio política indígena e ocupação 
territorial na atual região de Campos. Deste modo, retornemos ao Aldeamento de Santo 
Antônio de Guarulhos, fundado em 1690, para acompanhar a história desta fronteira, das 
cobranças de foros em terras indígenas, e das questões envolvendo a propriedade das terras. 
Segundo Joaquim Norberto de Souza e Silva, em memória escrita e documentada publicada 
pela revista do IHGB em 1854, a invasão de arrendatários teria levado a extinção do 
aldeamento de Santo Antônio de Guarulhos, para o autor tratavam-se de “intrusos” que se 
estabeleciam com o argumento de arrendamentos. Grupos que vieram mansos e quietos e se 
foram pacificamente apoderando de suas terras a título de arrendamentos, e pouco e pouco 
falando, queixando-se e clamando arrogantes de humildes que eram contra a vizinhança dos 
proprietários do domínio direto, e desgostando-os e vexando-os, os foram afugentando, e 
acabaram por expeli-los.  

Ainda assim, reconhecer a presença de não índios no interior do aldeamento de Santo Antônio 
é fundamental, visto que segundo Joaquim Norberto, o arrendamento das terras recebidas por 
sesmarias pelos índios, foi, certamente, um caminho para o desaparecimento do aldeamento 
propriamente dito. Outro aspecto importante destacado na memória de Joaquim Norberto de 
Souza é que as quantias dos foros foram, mais tarde, revertidas como rendas para a fundação 
de outros aldeamentos, (questão a qual retomaremos a esta questão mais adiante). Quando 
Couto Reys faz referência aos aforamentos nas terras da sesmaria dos índios, destaca que 
grupos, ditos selvagens, possuíram terras no distrito em questão, mas a maior parte se 
extinguiu, tendo restado uma parte presumidamente nos sertões . É preciso lidar com 
diferentes conjunturas desta ocupação e do aldeamento dos grupos indígenas. Temos, 
portanto, em Santo Antônio de Guarulhos, mais ao litoral, um típico exemplo de aldeamento 
colonial, extinto pela ocupação de colonos e do processo de aforamento de terras. Deste 
modo, com o crescimento da capitania, percebe-se o governo diante da necessidade de novos 
aldeamentos, que possibilitem o controle dos grupos indígenas e garantam a expansão das 
fronteiras e concessões de sesmarias na área. Não por acaso todos os quatro aldeamentos 
acompanham o curso do Rio Paraíba do Sul, interiorizando-se junto às margens do importante 
rio.  

O texto de Joaquim Norberto de Souza e Silva, considerado uma das principais fontes do 
século XIX sobre os grupos indígenas do Rio de Janeiro, é elucidativo para as primeiras 
impressões acerca do Aldeamento de São Fidelis, fundado em 1779, lembrando ser 
basicamente formado por grupos de Coroados que viviam em Campos dos Goytacazes, as 
margens do Rio Paraíba. Tendo sido originalmente um projeto de D. Luiz de Vasconcellos e 
Souza (vice-rei do Estado do Brasil entre 1778-1790), que desejava a fundação de novas 
povoações, em meio a um contexto de preocupações com a ocupação colonial do interior 
fluminense, tal qual analisei com relação ao sul fluminense. Para Couto Reys não se tratava 
propriamente de um projeto do vice-rei, mas foi sim com a intervenção deste em prol da 
subsistência que a situação do aldeamento teve alguma melhora, com a garantia de que os 
foros de Santo Antônio fossem destinados a São Fidelis . Com o objetivo de chamar os grupos 
indígenas à civilização, o governo enviou uma missão de capuchinhos italianos, para a 
fundação e manutenção do aldeamento os padres e índios puderam contar com os 
rendimentos das terras de Santo Antônio, reconhecendo-se assim uma estratégia de 
subsistência que estava amarrada ao pagamento de foros. 
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Joaquim Norberto discorre ainda sobre a construção e manutenção da igreja, iniciada no 
mesmo ano de fundação do aldeamento, lembrando e destacando a importância de um 
episódio no qual houve a cotização dos habitantes e apoio do governo provincial para manter 
o templo. A igreja era sem dúvida uma importante etapa do processo de aldeamento, e pode-
se afirmar que esse processo era apoiado e incentivado pelos moradores da região, fossem 
eles proprietários de terras ou não, pois, como se sabe, o aldeamento e controle dos grupos 
indígenas foi uma etapa fundamental para a expansão das fronteiras e ocupação das terras dos 
sertões fluminenses. Assim como ocorrido com outros aldeamentos tardios, São Fidelis 
também teve uma existência curta, e já em 1824, no contexto inicial do primeiro reinado, a 
Aldeia é separada do distrito de Campos e elevada a freguesia. A justificativa, como que de 
costume, volta-se para o insignificante número de índios, oficialmente teria se chegado a 
apenas onze indivíduos do sexo masculino e vinte e um do sexo feminino, somando-se apenas 
trinta e dois índios, de uma população outrora tão significativa. Quando se mencionam os 
aldeamentos e os trabalhos desenvolvidos no norte fluminense há sempre um grande 
destaque para os trabalhos do Frei Florido de Castella, missionário capuchinho, que se dedicou 
anos aos trabalhos nestes sertões. 

Ainda nos detendo as questões levantadas por Joaquim Norberto de Souza e Silva, a fundação 
da Aldeia de São Fidelis levou a necessidade de fundar a Aldeia da Pedra, isto ocorria pela 
pluralidade de índios na região e as dificuldades de se aldear grupos inimigos em um mesmo 
espaço (Puris e Coroados tinham “antigos ódios e recentes guerras”). Todavia o 
estabelecimento da aldeia não foi tão rápido quanto se esperava, originaram-se dificuldades 
na escolha do sítio para sua fundação, reflexos direto das disputas de terras na região, além 
dos obstáculos para aldear os Puris, o que de fato só foi resolvido anos depois, com o 
aldeamento em Santo Antônio de Pádua, mas esta já é parte de uma outra história.  

Na prática, os padres registraram a violência e a expropriação perpetradas contra os índios, 
reclamando ainda concessões de sesmarias em terras de aldeamentos e a ordem de aldear os 
índios apenas em terras devolutas. Em paralelo, esbarramos no discurso oficial, fruto do 
período colonial, na gestão de D. Luiz de Vasconcellos e Souza, com o expresso desejo de 
multiplicar os aldeamentos indígenas.  

Aldeamentos e roças, realidades muitas vezes conjuntas, sejam essas roças indígenas ou não. 
O que se percebe ao longo do período da expansão da fronteira no norte fluminense é 
justamente um processo de territorialização. No setecentos havia sim um expressivo número 
de grupos indígenas nas margens do médio inferior Paraíba do Sul (e seus respectivos 
afluentes). Uma população formada por coroados, puris, coropós que era basicamente um 
grupo sobrevivente de um movimento de dominação colonial que já havia dizimado outros 
tantos grupos, como os Goitacás e os Guarulhos – nomes hoje presentes em toponímias locais. 
Os grupos que ainda viviam nos sertões mantiveram-se isolados até 1781, data da fundação do 
Aldeamento de São Fidelis, contexto no qual os missionários capuchinhos abriram as fronteiras 
estes sertões para o “povoamento” e o “progresso”. A adesão dos índios ao aldeamento de 
São Fidelis emerge, assim como ocorrido em Valença, em meio a notícias cada vez mais 
frequentes sobre o estabelecimento de fazendas, engenhos e terras aforadas nos sertões. A 
suposta situação de isolamento, tantas vezes defendida, configura-se como contato 
permanente, e segmentos da sociedade colonial estavam cada vez mais interioranos. 

O projeto e o desejo de expansão colonial sobre áreas consagradas pela predominância 
indígena, lugares onde os registros de relações pacíficas somavam-se aos encontros hostis. 
Uma conjuntura econômica específica, com a decadência da mineração, expansão do açúcar 
em Campos, e notícias de jazidas auríferas nos sertões de Macacú, características que 
estimulavam a exploração das terras e gritava a necessidade de controlar os índios para 
garantir a expansão econômica. 
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A realidade destas terras também conhecidas como sertões do leste é que o alargado 
desenvolvimento possibilitava uma gradativa expropriação das terras. O desenvolvimento 
populacional e econômico levavam a extinção ou invisibilizava os grupos indígenas, que e 
acordo com a documentação do século XIX gerava um acablocamento e/ou miscigenação. A 
este processo somam-se as concessões de sesmarias e os aforamentos em terras indígenas, 
questões que perpassam a ocupação territorial e a invasão das terras indígenas. 

A presença de pequenos foreiros nos sertões possivelmente servia ainda como canal de 
comunicação entre os grupos indígenas e o mundo colonial, antes e/ou concomitante à 
presença de missionários e fazendeiros, isto porque a relação entre índios e colonos já existia 
antes mesmo da chegada dos missionários na região. Em 1785 o militar cartógrafo e 
engenheiro Couto Reys já apontava a existência de propriedades rurais nos sertões do distrito 
de Campos, indicando uma provável conexão entre a expansão dos desbravadores e a 
reorganização da territorialidade indígena nesta reunião. Ainda que Couto Reys indicasse uma 
gradativa ocupação colonial dos sertões, esta se dava pela “retirada dos selvagens para mais 
longe” , estabelecendo-se uma conduta menos severa dos índios. 

Se os aldeamentos são o resultado da expansão colonial, muitas vezes são também vítimas 
desta mesma expansão, que na medida em que controlava os índios e adentrava no interior, 
miscigenava-se e misturava grupos de forma a deslegitimar sua presença enquanto grupos 
indígenas. A ocupação das terras e o objetivo de conquistar título de sesmaria geravam tanto 
conflitos de interesses, como uma negociação cotidiana. Algumas estratégias nos parecem 
rotineiras, como a ocupação das terras indígenas e o não pagamento do foro como devido, 
desconsiderando os direitos dos grupos indígenas sobre as terras e em paralelo construindo a 
verdade da ocupação de colonos, que logo serviria como argumento para a revogação dos 
títulos indígenas sobre as terras. Um debate que ainda se pretende logo, para que possibilite 
revelar todas os artifícios empregados deste processo de abertura da fronteira. 

Aldeamentos podem ser entendidos como instituições de fronteiras, a serviço do governo e de 
particulares. Um projeto colonizador calcado na transformação dos sertões dos índios. De 
modo que um estudo mais específico sobre os mesmos pode elucidar relações e ajudar a 
compreender a formação territorial e a ocupação do espaço nos séculos referidos, sendo, 
portanto um interessante estudo para compreender a expansão das fronteiras. 
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