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State expansion, indigenous territoriality and property rights in the Buenos Aires south 

frontier in the post-colonial period 

 

In the River Plate, after the disintegration of the central power due to the revolution and war 

process, the post-independent political and institutional organization was formalized in 

provincial States during the first half of the 19th century, up to the sanction of the Constitution 

of 1853 and the unification of the State about 1862. Since 1820, the provincial State of Buenos 

Aires developed a territorial expansion process towards the south of the Salado river –  natural 

limit with the indigenous groups originally established in situ during the colonial period – by 

means of the foundation of rural peoples, institutional power structures and other policies such 

as the delivery of the public land, in order to articulate the resource to the process of "cattle 

expansion" and to extend the sovereignty and tax system of this State in construction. This 

process generated a great extension of the official territory, the settlement of diverse origin and 

nature population that was articulated to the productive process and complex interethnic 

relations with the indigenous groups – which had other forms of conceiving and exploiting it, 

not assimilable to Cartesian western terms – alternated between periods of tension and relative 

peace. The aim of this presentation is to examine the territorial mobility and the definition of 

property rights of "Indian friends" groups in interaction with other frontier agents and the State, 

focusing in the changes and continuities during the century with the successive governments 

and the scopes and limitations of the official knowledge and instruments to measure and control 

the frontier territory, which not often reflected with accuracy the social and material 

contemporary reality. 

 

 

Expansão do Estado, territorialidade indígena e direitos de propriedade na fronteira sul de 

Buenos Aires no período pós-colonial 

 

No Rio da Prata, após a desintegração do poder central devido à revolução e à guerra, a 

organização política e institucional pós-independência foi formalizada através de estados 

provinciais durante a primeira metade do século XIX, até à sanção da Constituição de 1853 e à 

unificação do Estado em 1862. A partir de 1820, o estado provincial de Buenos Aires pôs em 

marcha um projecto de expansão territorial em direcção à zona sul do rio «Salado» – o limite 

natural com os grupos indígenas estabelecidos in situ durante o período colonial – através da 

fixação de populações rurais, da criação de estruturas de poder institucional e outras políticas 

como a concessão de terras públicas, de forma a articular este recurso com o processo de 

«expansão do gado» e estender a soberania e o sistema fiscal deste Estado em construção. Este 

processo levou a uma extensão significativa do território oficial, à fixação de populações de 

diferentes origens e natureza em articulação com o processo produtivo e a relações interétnicas 

complexas com os grupos indígenas – que tinham formas diferentes de conceber e explorar a 

terra, não assimiláveis aos termos cartesianos ocidentais –, alternando-se entre períodos de 

tensão e de relativa paz. O objectivo desta comunicação é examinar a mobilidade territorial e a 

definição de direitos de propriedade dos grupos «de índios amigos» em interacção com outros 

agentes da fronteira e o Estado, focando-nos nas mudanças e continuidades verificadas durante 

o século e durante diferentes governos. Vamos ainda examinar o âmbito e limitações do 

conhecimento oficial e os instrumentos de medição e controlo do território de fronteira, que 

quase nunca reflectiam com precisão a realidade social e material. 


