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Indígenas da área Central da Mata de Minas: história e perspectivas para o seu 

ensino 

Fernando Gaudereto Lamas1 

 

Resumo: A intenção desse artigo é discutir as questões relacionadas ao processo de 
conquista da terra na área Central da Zona da Mata de Minas na segunda metade do 
século XVIII. Os indígenas que habitavam essa região foram tratados pela historiografia 
como passivos, na medida em que se defendia a aceitação dos mesmos da catequese. 
Pretendemos mostrar que houve resistência, apesar da mesma não ter resultado em uma 
vitória para os indígenas no que toca em relação à terra. 
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1 – Introdução:  

 

A Lei 11.645/08 criou a necessidade de se inserir nos currículos de História dos 

Ensinos Fundamental e Médio questões referentes ao ensino de História da África, dos 

afro descendentes e dos povos indígenas brasileiros. Impossível mostrar-se contrário. 

Contudo, a realidade nas salas de aula, em todo o Brasil, ainda se encontram muito 

distantes do que prega a Lei. Apesar dos avanços, ainda estamos muito longe de uma 

aplicação da Lei que não resvale em preconceito, especialmente quando se trata dos 

aspectos culturais de indígenas e afro descendentes. Um levantamento sobre a cultura 

indígena recentemente feito por uma professora de História do quinto ano do Ensino 

Fundamental do Colégio de Aplicação João XXIII junto a seus alunos 

(aproximadamente 90, divididos em três salas) mostrou que parte significativa dos 

discentes (então com 10 anos em média) entendia que os indígenas eram pobres, muito 

                                                           
1 Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professor do Colégio de 
Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).  
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diferentes e que mereciam ser tratados pelo Estado, já que eram também, segundo as 

concepções apresentadas pelas crianças, incapazes de se defenderem. 2 

Apesar dos esforços da professora e do livro didático adotado pela escola em 

questão procurar tratar os povos indígenas de maneira adequada ao que diz a Lei, o 

senso comum, já cristalizado no imaginário social brasileiro por anos de descaso em 

relação aos indígenas acabou prevalecendo, especialmente quando a resposta era 

espontânea. O caso recente na Bahia sobre a ocupação das terras indígenas, doadas pelo 

Governo do Estado há mais de vinte anos e que agora, pelo entendimento do STF, 

deveria ser devolvida aos antigos donos, também ajuda a entender tanto os avanços (a 

decisão do STF) quanto os obstáculos ainda presentes. É dentro desse contexto que 

acreditamos ser relevante resgatarmos as formas de resistência indígenas contra a 

apropriação de suas terras, apresentando, neste artigo, um caso particular: os indígenas 

da área Central da Mata de Minas na segunda metade do século XVIII. 

 

2 – Formas de trabalho compulsório indígena  

 

Apesar das novas perspectivas abertas pela descoberta de ouro e, posteriormente 

de diamantes, devemos salientar que em Minas foi mantida, como herança, a utilização 

do indígena como trabalhador compulsório especialmente em serviços nos quais os 

escravos negros não estavam – ou ao menos não eram percebidos como – aptos para 

realizarem, mas também em outros aonde a presença de africanos e/ou afro 

descendentes já era amplamente aceita. O desbravamento dos sertões mineiros foi feito 

sempre à custa da utilização de índios, que além de atuarem como guias, serviam 

também como “soldados” nas lutas contra as tribos hostis à presença dos colonizadores. 

Muitos desses desbravadores eram paulistas ou descendentes destes, o que nos leva a 

pensar a respeito da possibilidade da perpetuação de algumas práticas, tais como a da 

escravidão indígena. Nesse sentido, a análise de Monteiro sobre a Capitania de São 

Paulo interessa-nos na medida em que, existem algumas semelhanças entre São Paulo e 

                                                           
2 Os dados referentes a esse levantamento serão tratados em um artigo escrito conjuntamente com a 
referida professor, Rosângela Veiga.  
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a área Central da Mata, especialmente no tocante à necessidade de mão de obra cativa.  

Acreditamos, e pretendemos mostrar isso ao longo desse artigo, que a escravidão 

indígena foi largamente praticada na região que ora estudamos, tanto para atividades 

extrativistas, quanto para a produção agrária. 

A mão de obra cativa indígena deve ser compreendida dentro de um contexto de 

carência de mão de obra compulsória de origem africana e/ou afro descendente e de 

necessidade de expansão agrícola o emprego de indígenas aldeados em atividades 

agrícolas nas propriedades dos colonizadores não somente foi praticado como também 

tolerado pelas autoridades (eclesiásticas e seculares) que dirigiam o aldeamento de São 

Manoel. Este era comandado por dois Diretores dos Índios, os irmãos Francisco e 

Manoel Pires Farinho.3 Francisco ficou no cargo por muitos anos (até 1813)4 enquanto 

Manoel após um curto período na condição de Diretor voltou a sertanejar pela 

região.5Apesar da historiografia tradicional tratar ambos como zelosos Diretores, a 

documentação coeva indica o contrário. Tal fato ficou evidente na descrição que o padre 

Francisco da Silva Campos fez dos indígenas coroados quando chegou a São João 

Batista do Presídio. Nomeado Capelão desta freguesia em 1791, pelo então Governador 

das Minas Visconde de Barbacena, relatou ter encontrado os indígenas em estado 

miserável. 6 A descrição feita pelo padre Francisco da Silva Campos, embora 

encharcada de conteúdo político, uma vez que o mesmo padre procurava à época 

alcançar para sua família o contrato da produção de tabaco em Minas Gerais,7 não pode 

ser menosprezado, na medida em que coincide com outros relatos a respeito da situação 

                                                           
3 Apesar do cargo ser de origem militar, as funções exercidas eram de origem civil. Em caso, portanto de 
crimes praticados pelos diretores, eles deveriam ser processados segundo as leis civis da época, cf. 
comentário feito por Araújo Figueira Júnior em FIGUEIRA JÚNIOR, Araújo. Código do processo do 
Império do Brasil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1874, p. 77.   
4 AO CAPITÃO Guido Thomaz Marlièri. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Direção e redação: 
Augusto de Lima. Ano X, fascículos III e IV, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1906, p. 395. 
5 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Dicionário de bandeirantes e sertanistas do Brasil. Belo 
Horizonte/São Paulo: Itatiaia: EDUSP, 1989, p. 153. 
6 CATEQUESE e civilização dos indígenas da Capitania de Minas Gerais. In: Revista do Arquivo 
Público Mineiro. Direção e redação: J. P. Xavier da Veiga. Ano II, fascículo IV, Ouro Preto: Imprensa 
Oficial, 1897, p. 685. 
7 AHU-MG. A801/08/17. Cx. 158, doc. 40. Requerimento do pe. Francisco da Silva Campos, natural do 
termo da cidade de Mariana, pedindo várias graças, entre elas a concessão a sua família do negócio do 
tabaco em toda a Capitania, por 10 anos, e a promoção de dois irmãos para ajudar na ação de 
catequização e civilização dos índios, fl. 02 
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em que se encontravam os indígenas dos aldeamentos de São Manoel e de São João 

Batista do Presídio. A ideia de que os Diretores seriam incapazes de realizarem as 

tarefas propostas pelo Diretório em função da escassez ou mesmo inexistência de 

pessoas com as qualidades requeridas (alguém dotado de bons costumes, zelo, 

prudência, verdade, ciência da língua) já era tema de discussão logo após a extensão do 

Diretório a todo o território brasileiro.8 Apesar das críticas feitas aos Diretores, o padre 

Francisco da Silva Campos não escapou do comportamento típico da época e chegou a 

propor, conforme veremos adiante, a utilização de indígenas nas propriedades dos 

colonos como forma de ensiná-los a trabalhar. 

Desde os primórdios do processo de conquista e ocupação da área Central, a 

presença da mão de obra cativa indígena esteve indicada pela documentação coeva. Na 

certidão que autoriza a descida do padre Manoel de Jesus Maria aos sertões do rio 

Pomba, destaca-se a seguinte passagem, escrita pelo então Governador Luís Diogo 

Lobo da Silva: 

Ordeno, não só ao Capitão José Gonçalves Vieira, que dos índios, 

que tem civilizado, lhe dê os precisos, mas aos mais comandantes dos 

distritos imediatos, que igualmente lhe assistam (...).
9
 

 
Apesar de o mesmo documento criticar e proibir a presença de bandeiras com o 

objetivo de apresamento de índios, o teor não deixa dúvida a respeito da presença da 

referida escravidão indígena, já que faz referência aos índios civilizados do Capitão José 

Gonçalves Vieira. Além da presença dos indígenas na abertura dos sertões do rio 

Pomba, constatamos também a sua utilização, por aqueles que deveriam defender seus 

interesses, como mão-de-obra nas propriedades locais. Tal fato ficou subentendido no 

testemunho dado pelo padre Manoel de Jesus Maria sobre a atuação dos Diretores 

Francisco e Manoel Pires Farinho junto aos índios Coroados e Coropós. No documento 

                                                           
8 A este respeito cf. os comentários ao Diretório feitos pelo Conselho Ultramarino da Bahia (?).  
PARECER DO CONSELHO Ultramarino da Bahia sobre os parágrafos do Diretório para regime dos 
índios das aldeias das Capitanias do Pará e Maranhão, aprovado por alvará régio de 17 de agosto de 1758 
e que podiam ser aplicáveis aos índios do Estado do Brasil. Bahia, 19 de maio de 1759. In: Anais da 
Biblioteca Nacional. (Direção: Manoel Cícero Peregrino da Silva) Vol. XXXI (1909). Rio de Janeiro: 
Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1913, p. 335-336.  
9 CERTIDÃO. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano 2, fascículo 2. Direção e redação: J. P. Xavier 
da Veiga. Ouro Preto: Imprensa Oficial, 1897, p, 358.  
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em questão, datado de 22 de dezembro de 1781, o padre Manoel de Jesus Maria 

ressaltou a presença de trabalho compulsório na área ao frisar que na casa de Manoel 

Pires Farinho havia alguns índios aos quais doutrina com caridade e amor.10 A 

presença de indígenas em propriedades na área Central da Mata, entretanto, não se 

resumiu aos membros da família Pires Farinho. O caso do padre Pedro da Mota é 

revelador das relações sociais que se estabeleceram no interior das prpriedades agrícolas 

da área do aldeamento de São Manoel. Em seu testamento ele indica o Guarda Mor 

Manoel da Mota Andrade como seu benfeitor, pelos muitos gastos que fez comigo.11 Se 

tal fato não bastasse para indicar a presença de indígenas no interior da fazenda do 

Guarda Mor Manoel da Mota Andrade, o próprio, em outro documento no qual 

solicitava isenção de participar de qualquer ocupação militar, utilizou como justificativa 

o trabalho que tinha junto aos índios que residiam em suas propriedades, 12uma 

localizada nas proximidades do rio Xopotó, datada de cinco de agosto de 1774,13 e outra 

junto à capela de Santo Antônio do Rio Abaixo, Freguesia de Guarapiranga, datada de 

três de agosto d 1757, esta solicitada em conjunto com seu sócio à época Antônio 

Rodrigues Ferreira.14 Em outros termos, não escondeu que possuía indígenas em sua 

propriedade que, em troca de receberem a doutrina cristã, trabalhavam para ele. Pedro 

da Mota, cujo sobrenome tem origem em seu proprietário, foi um desses indígenas. Não 

cabe agora determinar porque ele recebeu mais atenção do que os demais, já que em seu 

testamento diz que Manoel da Mota Andrade teve grandes gastos com sua educação. Os 

                                                           
10 AHU-MG. A782/11/12. Cx. 118, doc. 96. Requerimento do Capitão Francisco Pires Farinho e de seu 
irmão Manoel Pires Farinho, Diretores dos Índios Cropós e Coroados, da Freguesia do Mártir São Manoel 
dos Sertões dos Rios da Pomba e do Peixe, pedindo para que os sesmeiros que confinam com eles não 
ocupem suas sesmarias, fl. 09. 
11 Arquivo da Casa do Pilar. Testamento do padre Pedro da Mota (1786). Códice 96, auto 1238, cartório 
do 2o ofício, Freguesia da Itatiaia, fl. 03. 
12 AHU-MG. A778/04/08. Cx. 112, doc. 51. Requerimento de Manuel da Mota de Andrade, morador na 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Guarapiranga, nomeado guarda-mor do descoberto novo 
chamado Abre Campo e Rio da Casca, pedindo para ser isento de soldado auxiliar da Ordenança e de 
qualquer ocupação militar e também do ônus de transportar cartas ou de qualquer emprego que o obrigue 
a sair das suas lavras, fl. 02-03. As questões referentes à manutenção e utilização de mão de obra indígena 
nas propriedades de Manoel da Mota Andrade serão discutidas no tópico referente à escravidão indígena 
na área Central da Mata mineira ainda neste capítulo.  
13 APM. Secretaria de Governo da Capitania. SC 206. Registro de sesmarias (com índice no início). Rolo 
43 - Gav. G-3, fl. 09.  
14 APM. Secretaria de Governo da Capitania. SC 119. Registro de sesmarias (com índice no final). Rolo 
26 - Gav. G-3, fl. 12.  
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casos de Francisco Pires Farinho e Manoel da Mota Andrade são os mais significativos, 

mas de maneira alguma foram os únicos. Em 1797, em um documento no qual se 

pretendia estabelecer as distâncias entre as sesmarias na divisa com a Capitania do Rio 

de Janeiro, destacou-se, em relação à atual região cortada pelo rio Muriaé que já se 

encontravam lá engenhos (12) com sesmarias, mas frisava também que a região era 

povoada pelos índios puris e que os mesmos se achavam pacificados, ou seja, 

cristianizados, e haviam inclusive deixados alguns filhos a criar pelos engenhos.15 Tal 

frase é indicativa da possibilidade de trabalho escravo em engenhos situados na divisa 

entre a área Central da Mata e a área Norte da mesma nos engenhos de açúcar próximos 

ao rio Muriaé. Muito provavelmente esses indígenas “moravam” nas propriedades em 

questão e saíam, deixando seus filhos, para extraírem poaia.  

Além da utilização de indígenas como guias para a penetração nos sertões e 

como trabalhadores nas propriedades rurais, aqueles também aparecem em alguns 

documentos trabalhando na extração de ervas medicinais (notadamente a poaia) e no 

transporte fluvial destas para a Capitania do Rio de Janeiro, mais precisamente para 

Campos dos Goytacases. O padre Manoel de Jesus Maria denunciou essa forma de 

escravidão acusando-a de obliterar o trabalho de catequese e civilização dos indígenas. 

Segundo o padre, a atividade extrativa implicava na entrada pelas matas atrás de poaia 

junto aos negociantes dessa erva.16 No mesmo documento, o referido padre frisou as 

tensões entre indígenas e colonos ao afirmar que: 

 (...) muitos do povo o que desejam é que se destruam os índios, e se 

lhes repartam as suas terras, e desejam que Vossa Alteza Real os 

declare cativos e porque o suplicante, em toda ocasião defende os 

índios na conformidade das Reais ordens causa bastante para não ser 

o suplicante bem visto dos que são de diferente parecer.
17 

 

                                                           
15 Arquivo Público Mineiro. Casa dos Contos. Cx. 17 – 10349, Rolo: 506. Carta de José de Deus Lopes 
sobre o relato das explorações feitas no rio Pomba e rio [Burusse]. Nota: Consta em anexo distâncias e 
sesmarias medidas nas explorações, fl. 02.  
16 ÍNDIOS e sertões do Pomba. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Direção e redação: Ano III, 
fascículos III e IV, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1898, p. 762. 
17 ÍNDIOS e sertões do Pomba. In: Revista do Arquivo Público Mineiro. Direção e redação: Ano III, 
fascículos III e IV, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1898, p. 764. 
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Apesar da legislação coeva indicar a obrigatoriedade do trabalho dos índios 

aldeados,18 como era o caso dos indígenas de São Manoel de Rio Pomba e São João 

Batista do Presídio, a forma de pagamento variava e nem sempre era feita em dinheiro, 

mas em espécie. Desta forma, o pagamento em cachaça era a prática adotada na área 

Central da Mata mineira pela extração da poaia, mesmo com as constantes proibições 

relativas à distribuição dessa bebida entre os indígenas. Em outras palavras, a proibição 

legal da prática, associada à falta de fiscalização e aos interesses maiores (diga-se 

econômicos) da administração colonial, não foi empecilho para que os comerciantes da 

poaia fizessem uso daquela bebida como forma de pagamento pelo trabalho indígena, 

mesmo constatando, como foi constatado, os malefícios que a mesma provocava entre 

os índios.  

A forma mais usual de localizar e extrair essa raiz era através da utilização de 

mão-de-obra indígena, pois estes não só sabiam aonde achá-las como também foram os 

mesmos que ensinaram aos colonizadores o uso medicinal desta. Em troca da realização 

do trabalho os colonizadores (fluminenses e mineiros) pagavam com cachaça.  Essa era 

uma das práticas de trabalho escravo em que os indígenas eram utilizados à época fato 

que os dois naturalistas alemães (Joahnn Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von 

Martius) presenciaram, ao relatarem o “vício” dos indígenas em relação á essa bebida.  

Em outros termos, a ausência de indígenas em São João Batista do Presídio, quando por 

lá passaram em 1819, se devia, em grande parte, à utilização de mão-de-obra escrava 

indígena na extração dessa raiz que era comercializada no Rio de Janeiro.   

Outro documento, provavelmente do início do século XIX, referenda a idéia da 

utilização da mão de obra indígena em trabalho escravo. Segundo este documento, 

depois da guerra contra os botocudos alguns dentre eles [indígenas] ficaram cativos dos 

comandantes, seus parentes, amigos e apaniguados. Mais adiante, o mesmo documento 

faz duras críticas aos Diretores dos índios coroados e coropós. Segundo o autor 

anônimo: 

                                                           
18 PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do 
período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos índios no 
Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 120.  
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(...) Os Diretores se enriquecem com estabelecimento de fazendas à 

custa dos braços daqueles [índios] aos quais enganam com algumas 

peças de lenços de chita à troca de imensos quintais de poaia extraída 

pelos mesmos,, que depois de tantos suores ficam iludidos com 

algumas porções de aguardente (...). 19 
 

3 – Formas de resistência indígena 

A escravidão e o avanço sobre suas terras não deixaram os indígenas 

impassíveis. Neste tópico analisaremos algumas das formas de resistência 

desenvolvidas pelos índios para tentar barrar o avanço sobre suas terras e ao mesmo 

tempo preservar elementos essenciais de sua cultura. A desconfiança com que os 

ameríndios começaram perceber os novos colonizadores fica explícita no relato a 

respeito de uma viagem até as margens do rio Muriaé; segundo o texto, lá chegando os 

desbravadores encontraram um pequeno grupo de índios puris que reagiram de maneira 

sintomática quando viram os colonizadores. Segundo o documento em questão: 

(...) as mulheres largaram as cargas partindo a fugir gritando, 

ficando um índio que firme, e chamando-se por ele, batendo-se-lhe 

palmas, apareceu mais alegre com a flexa arriada, dizendo palavras 

que não se percebiam, não recebendo o que se oferecia, partiu 

fugindo chamando pelas mulheres (...). 20 
 

Se a fuga era um recurso fácil, principalmente para aquelas nações que ainda 

resistiam a qualquer forma de contato com os colonizadores, aos coroados e coropós, 

que já viviam em contato íntimo no aldeamento de São Manoel, outras formas de 

resistência foram suscitadas. Em um requerimento assinado por Luiz Brandão de 

Menezes Castelo Branco, Capitão e índio coropó, associado a outro chamado Leonardo 

Francisco, índio coroado, solicitavam a elevação da Freguesia de São Manoel à 

condição de vila justificando-se tanto por estarem já civilizados quando pela qualidade 

                                                           
19

 Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Arq. I, gav. 4, pasta 24. Índios Pataxós em Ponte 
Nova. Escrita da Cúria Metropolitana. Livro de Manuscritos de D. Bartolomeu Mendes dos Reis (1773-
1779), fl. 01-02. 
20 Arquivo Público Mineiro. Casa dos Contos. Cx. 17 – 10349, Rolo: 506. Carta de José de Deus Lopes 
sobre o relato das explorações feitas no rio Pomba e rio [Burusse]. Nota: Consta em anexo distâncias e 
sesmarias medidas nas explorações, fl. 03.  
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indígena dos mesmos, ressaltando que não havia ainda nas Gerais nenhuma vila 

indígena. 

No requerimento em questão os indígenas frisavam que pelo Diretório dos 

Índios, se faça vila nas povoações de índios para nelas serem eles juízes, vereadores e 

principais de suas terras. É interessante pensar esse documento como uma forma de 

reação à arbitrariedades que vinham ocorrendo em relação à invasão das terras 

indígenas. Ao solicitarem a elevação de Rio Pomba à condição de vila, os indígenas 

apresentaram argumentos reveladores dos problemas que vinham ocorrendo, pois 

mostraram desejo de serem juízes, vereadores e principais de suas terras, indicando 

desta maneira que pretendiam retomar o controle sobre a região que entendiam, ainda, 

ser sua. Outro aspecto que deve ser levado em consideração a respeito desse documento 

é o fato de que os indígenas pretendiam retomar o controle da situação por meios legais, 

ou seja, através dos meios estabelecidos pelos próprios colonizadores. Logo, esperavam 

que agindo dentro dos parâmetros estabelecidos pelos colonizadores, já que o Diretório 

dos Índios era mencionado no documento, pudessem restabelecer a ordem 

anteriormente vigente. Quando os indígenas Luís Brandão de Castelo Branco e 

Leonardo Francisco fizeram a solicitação para elevação do aldeamento de São Manoel à 

condição de vila o primeiro, apesar de se apresentar como Capitão, ainda não havia 

obtido a confirmação da patente. Em função disso, salientaram em seu pedido que 

enquanto os suplentes não tiverem a notícia que baste para a sua regência sejam 

encaminhados pelo Diretor ou ainda pelo dito seu Vigário,21 indicando certo grau de 

conhecimento dos procedimentos legais para a elevação à condição de vila. 

A ocupação da terra indígena é uma questão fundamentalmente grave para 

aqueles povos, pois, como eles não conhecem a lógica privada da terra estabelecida pela 

cultura ocidental, a terra significa mais do que uma mercadoria. Nesse sentido, a terra 

não é um dado pré-religioso, neutro ou solto. A terra é infra-estrutura do sistema 

religioso. Terra e religião são a pedra angular e a armação de todas as questões 

                                                           
21 AHU-MG. A785/07/06. Cx. 123, doc. 62. Requerimento de Luiz Brandão de Meneses Castelo Branco, 
capitão e índio cropó, e de Leonardo Francisco, índio croata, e demais índios, solicitando a Rainha a 
mercê de elevar a vila a sua aldeia, na Freguesia do Mártir São Manoel dos sertões dos rios da Pomba e 
Peixe dos índios cropos e croatas, fl. 02-03. 
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parciais.22 A terra para os povos indígenas é entendida como um pré-requisito natural 

de si mesmo, um prolongamento de seu próprio corpo e neste sentido, a sua relação com 

a terra possui um duplo caráter, a saber: a propriedade comunal da terra em 

simultaneidade com a possessão individual dos frutos dela extraídos.23  Jean de Lery, ao 

descrever os hábitos dos indígenas do litoral do Rio de Janeiro no século XVI, fez a 

seguinte observação em relação à terra: 

No que diz respeito à propriedade das terras e campos, cada chefe 

escolhe em verdade algumas jeiras onde lhe apraz, a fim de fazer suas 

roças e plantar mandioca e outras raízes, mas quanto a heranças e 

pleitos divisórios deixam aos herdeiros avarentos e demandistas cá da 

Europa tais cuidados. 24 
 

 A observação feita pelo visitante francês no século XVI serve de base 

para o entendimento que os indígenas coroados e coropós tinham a respeito da posse da 

terra, uma vez que estes últimos migraram do Rio de Janeiro para as Minas Gerais 

fugindo da colonização portuguesa. Apesar das diferenças que classificam os Tupis dos 

Macro-Gês e da possibilidade de que estes últimos tenham fugido não somente dos 

portugueses, mas também dos próprios Tupis, além da distância temporal que existe 

entre o relato do francês e o momento histórico por nós analisados, as observações feitas 

por Jean de Léry ainda nos parecem válidas. Isso fica explícito na documentação coeva; 

em um requerimento, cujo título nada deixa a enganar, os indígenas coroados e coropós 

reclamam acerca da perda da paz e do sossego após a chegada dos europeus (colonos). 

No documento em questão faz-se referência à ganância dos europeus (colonizadores) 

em relação às terras e acusam ainda aos homens ricos de outras paróquias de tirarem 

três ou quatro sesmarias e deste modo ficaram os suplentes sem as terras de que 

necessitam para plantar, caçar e pescar. Neste mesmo documento faz-se referência à 

solicitação feita à Rainha para elevar à condição de vila Rio Pomba, sob o argumento de 

que os europeus são muito ambiciosos de terra e que, além disso, os homens ricos de 

                                                           
22 SUESS, Paulo. Terra para viver: os povos indígenas e a realidade da terra. In: LENZ, Matias (org.) A 
igreja e a propriedade da terra no Brasil. São Paulo: Loyola, 1980, p. 51.  
23 MARX, Karl. Formações econômicas pré-capitalistas. 5º ed. Tradução: João Maia. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1986, p. 85. 
24LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. Tradução: Sérgio Millet. São Paulo/Belo Horizonte: 
EDUSP: Itatiaia, 1980, p. 230.  
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outras paróquias [tiram] cada um três ou quatro sesmarias e deste modo ficaram os 

suplentes sem suas terras indicando que o principal desejo para a elevação à condição 

de vila era justamente a questão da terra.  

Nesse mesmo documento, os indígenas fazem uma proposta inusitada do ponto 

de vista da administração colonial: que para a distribuição de sesmarias nos sertões do 

rio Pomba não fossem ouvidas apenas as Câmaras Municipais de Mariana e São João 

Del Rei, mas também os Capitães índios, o diretor dos mesmos, Francisco Pires Farinho 

e o padre Manoel de Jesus Maria.25 O texto faz referência à Luiz Brandão de Meneses 

Castelo Branco, índio cropó que possuía a patente de Capitão. A solicitação frisa que 

Luís Brandão de Menezes Castelo Branco era Capitão dos homens índios da nação 

coropó. Tal fato indicava uma diferenciação, feita a cargo dos colonizadores, mas 

utilizada pelos indígenas como forma de inserção no universo social colonial. Luís 

Brandão de Menezes Castelo Branco agiu dentro da conformidade estabelecida pelo 

parágrafo nove do Diretório dos Índios que salientava que os indígenas que tivessem 

qualquer cargo ou posto honorífico deveriam receber o mesmo tratamento que os não 

índios com cargos ou postos semelhantes e que suas famílias também deveriam ser 

tratadas com a mesma deferência. 26 

 

Considerações finais: 

Os indígenas locais mostraram, portanto, que era possível a defesa de seus 

interesses fazendo uso dos mesmos mecanismos que os oprimiam. Contudo, a visão dos 

colonizadores a respeito dos povos ameríndios continuava respaldada no preconceito. 

Apesar da preocupação legítima do ponto de vista cristão em batizar os indígenas, a 

percepção acerca da inferioridade daqueles não arrefeceu, indicando que o principal 

objetivo era mesmo amansar, como se dizia à época, os ameríndios para conquistar a 

                                                           
25 AHU-MG. A789/09/02. Cx. 132, doc. 32. Requerimento dos índios cropos e croatos, moradores na 
freguesia do Mártir São Manuel dos sertões dos rios da Pomba e do Peixe, solicitando a paz e o sossego 
perdidos com a presença dos europeus. (Como vem no documento.), fl. 02. 
26 PARECER DO CONSELHO Ultramarino da Bahia sobre os parágrafos do Diretório para regime dos 
índios das aldeias das Capitanias do Pará e Maranhão, aprovado por alvará régio de 17 de agosto de 1758 
e que podiam ser aplicáveis aos índios do Estado do Brasil. Bahia, 19 de maio de 1759. In: Anais da 
Biblioteca Nacional. (Direção: Manoel Cícero Peregrino da Silva) Vol. XXXI (1909). Rio de Janeiro: 
Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1913, p. 337.  
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terra. A permanência de práticas culturais (especialmente religiosas/místicas), assim 

como a tentativa de penetrar no âmbito da cultura do colonizador (por meio da obtenção 

de patentes, por exemplo) referendam a ideia de que os indígenas estavam procurando 

defender seus direitos, especialmente o direito à terra e que percebiam o avanço dos 

colonizadores como algo que lhes trazia prejuízo.  Esperavam que a administração 

colonial reconhecesse também tais prejuízos, na medida em que reconhecia as patentes 

dos indígenas. Lamentavelmente, descobriram que não havia, nem da parte dos 

colonizadores e nem da administração colonial, a mais remota intenção de permitir que 

os indígenas dirigissem o aldeamento a parir de seus interesses e de sua visão de 

mundo. 

 

 

 

 


