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Lands in the borders: disputes, conflicts and negotiation 

 

This paper analyses the different trajectories of two individuals who sought sesmaria titles in 

areas occupied by Indians in the hinterland of the capitania (district) of Rio de Janeiro. To this 

end, we aim to understand not only the various forms of property in use at the end of the 18
th
 

century by different agents, including Indians, sesmaria holders and residents, as well as the 

different realities and interests construed and implicit in requests for land conveyed to officials. 

How each specific group acted to advance its personal interests, but also the interaction between 

the groups, represented a daily challenge, leading to conflicts, disputes and negotiations in 

which taking up land was a central issue. At the end of the 18
th
 century, the dynamics of 

territorial occupation gained new horizons in the colony, as the land, already under dispute, 

gained new values. Advancing towards the hinterland, particularly in the case of the capitania 

of Rio de Janeiro, meant a new stage of progress onto indigenous lands, namely through the 

founding of new settlements known as aldeamentos tardios (“late towns”). In this paper, we aim 

to study the ownership of land and the conflicts surrounding it, particularly bearing in mind the 

“Border” topic, while understanding the relevance of relationships in this particular space for 

the analysis of encounters and disconnects. 

 

 

Terras nas fronteiras: disputas, conflitos e negociações 

 

Este trabalho analisa diferentes trajetórias de dois indivíduos, na busca por consagrar títulos de 

sesmarias em áreas consagradas pela ocupação indígena nos sertões da capitania do Rio de 

Janeiro. Para tanto, temos como objetivo compreender não apenas as distintas formas de 

propriedade assumidas ao final do setecentos, por diferentes agentes, dentre os quais índios, 

sesmeiros e moradores, assim como as diferentes realidade e interesses construídos e implícitos 

em pedidos por terras encaminhados aos governantes. A atuação de cada grupo específico em 

prol de seus interesses pessoais, assim como o convívio entre os grupos representou um desafio 

cotidiano, dentre conflitos e realidades, disputas e negociações, no qual a ocupação das terras 

torna-se um tema central. Ao final do século XVIII, a dinâmica da ocupação territorial ganha 

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. 

 


