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Resumo 

A ocupação dos sertões da capitania do Rio de Janeiro se deu sob diferentes formas e 
ritmos ao longo dos séculos da colonização, tendo sido um processo continuado 
mesmo nos anos seguintes à independência. Desde o início, a ocupação das terras 
esteve diretamente atrelada ao desenvolvimento de uma política indigenista, 
configurando uma realidade de diálogo entre a questão indígena e a questão das terras. 

Debruçamo-nos aqui sobre o Aldeamento de Valença, localizado no Médio Vale do 
Paraíba fluminense, que começou a ser organizado em 1790 e foi oficialmente fundado 
em 1801. Justamente por sua periodização, é conhecido como aldeamento tardio, 
diferenciando-se em alguns aspectos dos primeiros aldeamentos coloniais, datados do 
século XVI, e em geral situados no litoral. 

Os aldeamentos tardios tinham o objetivo não apenas de apaziguar áreas, mas, 
sobretudo, de garantir o controle sobre a mão de obra indígena nessas localidades, e 
possibilitar a conquista das terras, antes ocupadas por grupos indígenas, pelos agentes 
colonizadores. O teor de tais aldeamentos fica ainda mais evidente diante do fato de 
muitos serem administrados por fazendeiros locais, que assumiam o papel antes 
atribuído aos padres.  

Pensar os projetos dos aldeamentos tardios torna-se fundamental para compreender os 
movimentos nas fronteiras da capitania do Rio de Janeiro, que serão aqui analisados, 
evidenciando o empenho em prol da apropriação de terras. 
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