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Resumo: A intenção desse trabalho é discutir os conflitos agrários que envolveram 

colonizadores e indígenas na área Central da Zona da Mata de Minas Gerais na segunda 

metade do século XVIII. A criação do aldeamento de São Manoel às margens do rio 

Pomba em 1767 desencadeou um processo migratório oriundo da região mineradora 

para a área Central da Mata, produzindo, desta feita, conflitos com os antigos donos e 

habitantes daquela terra, os indígenas coroados, coropós e puris. A análise das fontes 

revelou-nos que os conflitos envolveram desde questões relativas à posse da terra até 

questões que englobavam a utilização de trabalho escravo indígena pelos colonizadores. 

Em ambos os casos a terra, enquanto meio de produção, ocupa lugar de destaque para o 

entendimento da história da região.  

 

Palavras-chaves: Área Central da Mata de Minas; Século XVIII; Indígenas; 

Escravidão; Conflitos agrários; Produção econômica.   
 

1 – Terras indígenas ou terra de ninguém? O papel do aldeamento de São Manoel 

no processo de conquista da terra da área Central da Mata de Minas 

A Freguesia de São Manoel do Rio da Pomba foi criada em 1765, após a 

aprovação real dos gastos relativos a mesma,
2
 mas ainda não havia sido efetivada pois 

nenhum pároco se dispunha a entrar nos ditos sertões para catequizar e civilizar os 

indígenas locais que possuíam a fama de serem violentos e antropófagos. O 

esgotamento das jazidas auríferas na segunda metade do século XVIII, apesar de 

constantemente negado pela administração colonial, gerava preocupações e a 

possibilidade de se encontrar o vil metal nos sertões até então fechados da região por 

nós estudada, abria a possibilidade de se encerrar com a crise econômica 

definitivamente. Em uma carta o Governador Luís Diogo Lobo da Silva faz menção aos 

indígenas que chegaram a Ouro Preto para serem batizados. Na carta em questão, 

dirigida ao rei D. José I, o Governador menciona que o estabelecimento de vilas com os 

indígenas poderia diminuir os descaminhos do ouro e do diamante.
3
 Essa carta nos 

lembra que desde os primeiros contatos com os indígenas oriundos dos sertões do rio 

Pomba o Governador Luís Diogo Lobo da Silva manteve a Coroa alerta acerca da 
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situação dos mesmos, o que indica uma intenção inicial de estabelecer contatos com eles 

visando conhecer melhor a área aonde eles viviam.
4
  

Dentro desse contexto, a criação da Freguesia de São Manoel pelo Governador 

Luís Diogo Lobo da Silva e sua efetivação com a chegada do padre Manoel de Jesus 

Maria e dos Diretores dos índios Francisco e Manoel Pires Farinho (1767) representou 

um importante passo para o processo de pacificação dos indígenas, especialmente dos 

coroados e dos coropós. A ação colonizadora teve como base para sua efetivação o 

Diretório Pombalino, uma lei que pretendia restabelecer a liberdade dos índios na região 

Norte do Brasil e que, em 1757 foi estendida a todo o território da colônia. O texto que 

deu origem ao diretório, produzido pelo rei D. José e assinado por ele e por seu mais 

importante ministro, o Marques de Pombal, em 1755 veio acompanhado de um alvará 

que retirava toda e qualquer infâmia sobre os descendentes daqueles que se casassem 

com índias.
5
 A intenção de ambos os textos era reverter a situação pela qual passavam 

os indígena brasileiros e torná-los súditos do Rei, favorecendo, desta forma, a proteção 

das fronteiras da colônia.  Até aquele momento, a realidade dos indígenas que foram 

conviver nas aldeias, ao invés de servir de estímulo para os demais fazerem o mesmo e 

prosperarem entre os civilizados e cristãos, atuou no sentido de justificar a barbárie, 

uma vez que a liberdade dos mesmos não foi respeitada pelos colonizadores, apesar de 

promulgada em várias leis anteriores, notadamente naquelas editadas nos anos de 1570, 

1587, 1595, 1609, 1611, 1647 e 1685. 
6
 

Apesar das boas intenções das leis, alvarás e ordens régias, as relações entre 

colonizadores e indígenas não melhorou com a instituição do Diretório Pombalino. No 

caso do aldeamento de São Manoel do Rio Pomba isso fica bastante claro quando 

analisamos a documentação referente aos conflitos entre ambos os lados.  Não 

demoraram a aparecer os primeiros sinais de desentendimento entre os indígenas e os 

colonizadores da área Central da Zona da Mata de Minas, pois tanto a administração 
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colonial quanto os próprios colonizadores tinham interesses econômicos e político-

administrativos em jogo na área em questão e a presença indígena obstaculizava tais 

empreendimentos. A terra indígena era entendida como terra de ninguém e o 

aldeamento de São Manoel cumpria um papel estratégico, a saber: esvaziar as terras 

concentrando os indígenas em um só local, permitindo, desta forma, a colonização 

daquelas pelos migrantes oriundos especialmente de Guarapiranga. Aos olhos destes, 

ganhava-se terras agricultáveis enquanto para a administração colonial abria-se a 

possibilidade de arrecadação de dízimos com a futura produção agrícola. 

Foi nesse contexto que surgiram os primeiros conflitos em torno da terra na área 

Central da Zona da Mata. 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 

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,
7

 pudessem restabelecer a ordem 

anteriormente vigente.  

Segundo Adriano Toledo Paiva, a solicitação de elevação à condição de vila do 

aldeamento de Rio Pomba também trazia em seu bojo um desejo do padre Manoel de 

Jesus Maria. Nas palavras deste autor: 
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(...) o pedido de elevação da comunidade paroquial à condição de 

Vila revela a tentativa do sacerdote e do Diretor em impedir a ação 

dos colonos estabelecidos na fronteira e que se tornavam empecilhos 

para a sua atuação.
8
 

 

Paiva localiza no requerimento em questão não somente uma requisição dos 

indígenas em relação aos problemas com os novos colonos, mas também uma 

requisição, mesmo que indireta, do padre Manoel de Jesus Maria e dos Diretores dos 

Índios, Manoel e Francisco Pires Farinho, na mesma direção. Em outros termos, a 

análise de Paiva caminha na direção de uma tentativa de controle dos indígenas ou ao 

menos de colocá-los como anteparo de conflitos entre colonos.    

Independentemente da utilização das necessidades indígenas para encobrir ações 

dos colonos, inclusive do padre, o que nos importa no momento é a questão das 

invasões das terras dos indígenas e as reações destes às mesmas. Em carta escrita em 27 

de agosto de 1799 o padre Manoel de Jesus Maria menciona os prejuízos que os índios 

estavam sofrendo com as constantes invasões de suas terras por colonos e o quanto a 

sistemática doação de sesmarias na área estava atrapalhando o respeito às terras 

indígenas, doadas, segundo o próprio padre pelo Governador Luís Diogo Lobo da Silva. 

O padre solicitou ainda que os artigos 19 e 81 do Diretório dos Índios fossem 

respeitados e que as terras situadas na área que englobava desde o aldeamento de São 

Manoel (Atual cidade de Rio Pomba) até o Presídio de São João Batista (atual cidade de 

Visconde do Rio Branco) fossem preservadas da doação de sesmarias.  
9
O padre 

mostrou-se crítico à política da administração colonial ao frisar, em outro momento, que 

suas denúncias não estavam surtindo efeito e que a administração da Capitania não dava 

o devido valor às terras dos índios uma vez que as consideravam terras inúteis, pois não 

dão utilidade ao rei. 
10

 O fato de que a ocupação das terras indígenas se dava dentro da 

legalidade da época, isto é, obedecendo às normas das doações de sesmarias é indicativo 

da profundidade dos problemas que envolviam a questão indígena na área Central da 

Mata de Minas.  
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O padre Manoel de Jesus Maria, apesar de aparecer constantemente como 

defensor dos interesses indígenas, referenda a idéia de que as terras dos mesmos 

deveriam ser ocupadas por colonos. Em um requerimento enviado ao Rei solicitando 

que a Real Fazenda arcasse com os custos da construção de uma nova capela no 

Presídio de São João Batista, Manoel de Jesus Maria destaca que aquela região já se 

encontrava ocupada de muitas fazendas que os habitadores de toda qualidade não são 

índios e possuidores de muitas terras boas que foram de índios. 
11

 Mesmo destacando 

no restante do documento que a intenção era atrair os indígenas para a catequese, fica 

claro que o padre não via nenhum problema em se tomar as terras daqueles, desde que 

os mesmos fossem cristianizados. 

Entretanto, os problemas entre colonos e indígenas não se resumiam à ocupação 

de terras legalizada pelas autoridades régias. Em um requerimento, Manoel de Jesus 

Maria solicitava providências contra os Alferes Eugênio José da Silva e João de 

Almeida Lima pela invasão e incêndio nas terras indígenas e fabricação de cachaça para 

os índios. O padre acusou aos dois Alferes de tirarem as criações dos indígenas das 

terras de capoeiras, queimarem as plantações dos indígenas e de, por fim, tomarem as 

terras visando, no caso de João de Almeida Lima, levantar um engenho de cana com o 

intuito de fabricar cachaça. Essa bebida o padre alega ser muito perniciosa, além de 

proibida entre os indígenas pelo Diretório dos Índios. 
12

   

Em outros termos, seja através de meios legais, ou de métodos escusos, os 

colonizadores avançavam sobre os direitos indígenas estabelecidos pela própria 

administração metropolitana. Tal fato indica-nos que a realidade jurídica, ou seja,  que a 

legislação, não vivenciava a realidade concreta dos fatos, isto é, a constante necessidade 

de novas terras produzindo e pagando tributos. Existia, portanto, um vácuo entre o que 

era legislado e o que realmente acontecia na prática. Tal diferença era fruto de uma 

percepção da propriedade da terra essencialmente pragmática, que no caso em questão 

referia-se à produção agrária voltada para o mercado, ou seja, aquela que 

poderia/deveria pagar tributos (Dízimos) e desta forma sustentar a administração 

colonial. Nesse sentido, o entendimento da questão jurídica da propriedade não deve ser 
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procurado propriamente no arcabouço jurídico da época, pois tal fato ocasionaria uma 

confusão intelectual, na medida em que o dito arcabouço propugnava justamente a 

proibição das práticas encontradas na área Central da Mata.  Em outros termos, os 

movimentos sociais, no sentido de questionamento social daqueles que viviam na 

região, especialmente os indígenas, explicam muito mais a questão da posse da terra do 

que a análise do aparato jurídico da época.  

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 

parciais.
13

 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.
14

  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. 
15

 

 

 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.  
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Logo, a tomada da terra significa para o indígena mais do que uma questão 

econômica, significa um ataque a seu modo de vida incluindo seus costumes religiosos, 

a seus hábitos culturais no sentido mais amplo. Apesar da desigualdade de posições e de 

condições de manterem e defenderem suas terras, os indígenas não se entregaram 

facilmente. Nas palavras de Maria Leônia Chaves de Resende: 

A apropriação de territórios indígenas, por ocupação ou compra, 

especialmente os destinados aos aldeamentos, não calou seus 

legítimos donos. Nem com toda a opressão, os índios se intimidaram e 

deixaram de sustentar uma verdadeira resistência, seja pela guerra 

ou pela quizila judicial. 
16

 

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 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.
17

 O texto faz referência à Luiz Brandão de Meneses 

Castelo Branco, índio cropó que possuía a patente de Capitão. 
18

Para Maria Leônia 

Chaves de Resende e Hal Langfur, a situação desses índios, incorporados, ao menos em 
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parte, à sociedade colonial, era de índios colônias. Nas palavras dos autores, os índios 

coloniais eram:  

(...) aqueles índios e/ou seus descendentes, destribalizados por 

diversas razões, de várias origens étnicas e/ou geográficas, trazidos 

ou nascidos na sociedade colonial, que foram incorporados à vida 

sociocultural da Minas Gerais setecentista. Apesar da adscrição 

nitidamente indígena – porque assim se identificavam e eram também 

reconhecidos como tal pelos outros –, experimentaram um contato 

intenso com os colonos e foram integrados à sociedade colonial, na 

maioria das vezes na condição de“mestiços”, compondo, assim, um 

cenário de uma Minas mestiça.
19

 

 

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 

terra. Em outros termos, 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. Os indígenas não eram 

encarados como sujeitos autônomos, mas na melhor das hipóteses, como auxiliares de 

um processo do qual não exerciam o papel principal.  

 

2 – Escravidão indígena na área Central da Mata 

 

A lógica da escravidão além de frisar a diferença entre o senhor e o escravo, 

necessita muitas vezes referendar a ideia de ajuda ao povo escravizado. No caso dos 

indígenas, esse discurso apareceu como maneira de encobrir as práticas de sujeição dos 

ameríndios aos interesses econômicos dos colonizadores. Nem mesmo os padres, 

responsáveis diretos pela catequese e pela defesa dos interesses indígenas os viam com 

bons olhos. O padre Manoel de Jesus Maria, ao justificar a venda que fez de suas 

sesmarias, destacou que precisou operar a venda em função da necessidade de dinheiro 

para efetuar a catequese dos índios coroados e coropós. Nesse requerimento Manoel de 

                                                           
19

 RESENDE, Maria Leônia Chaves de & LANGFUR, Hal. Minas Gerais indígena: a resistência dos 

índios nos sertões e nas vilas Del Rei. In: Revista Tempo. Revista do Departamento de História da UFF, 

Nº 23, Rio de Janeiro: Sette Letras, 2008, p. 18 
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Jesus Maria deixou subentendido que os indígenas eram preguiçosos e que ele tinha que 

prover todas as necessidades daqueles, daí ter procedido as vendas das terras. Segundo 

as palavras do padre, os índios tudo pedem e ele tem toda a obrigação lhes dar o de 

comer.
 20

 Manoel de Jesus Maria deixa claro, portanto, que os índios, na opinião dele, 

não sabiam trabalhar e tinham que ser sustentados. Essa visão era típica dos 

colonizadores e arrastou-se por todo o período colonial brasileiro e evidentemente não 

esteve ausente na área Central da Mata de Minas no século XVIII. Tal fato também fica 

evidente nas palavras do padre Francisco da Silva Campos a respeito da melhor forma 

de civilizar os indígenas da região:  

(...) o tapuia do Brasil é talvez de todo o selvagem conhecido o mais 

estúpido e rude: nascido em um clima doce (...) achando-se facílima 

subsistência nos frutos e pomares da natureza, na caça e pesca a sua 

indústria perece (...) é impossível reduzi-lo ao trabalho. 
21

  

 O padre Francisco da Silva Campos termina sua exposição defendendo a 

utilização do trabalho indígena como única forma de realmente beneficiar aqueles 

povos. Nas palavras do padre Campos: 

(...) para que sendo do agrado de V. A. R.  ele apresentará ao 

Ministro da Repartição o seu plano da administração e educação que 

compreenda as pessoas a empregar os ofícios de cada um, o trabalho 

dos índios, o seu ensino de artes e os ofícios respectivos à agricultura 

do país e civilização deles, fundado tudo sobre a probidade e boa fé 

(...).  
22

 

Em outro documento o padre Francisco da Silva Campos volta a frisar a 

importância do trabalho como forma de civilizar os indígenas. Nomeado em 1794 para o 

Presídio de São João Batista na função de catequizar os indígenas ali localizados, o 

padre Francisco da Silva Campos insiste em que será impossível transformar os 

indígenas em bons cristãos e bons cidadãos sem que os obriguem a trabalhar a terra em 

                                                           
20

 AHU-MG. A805/03/14. Cx. 175, doc. 18. Requerimento do pe. Manuel de Jesus Maria, vigário colado 

da nova freguesia do Mártir São Manuel dos sertões do rio da Pomba e Peixe, solicitando que sejam 

consideradas válidas as vendas de terras que efetuou e a posse daquelas em que planta, sem embargo de 

não possuir as respectivas cartas de sesmaria, por ser tudo em função do seu trabalho, fl. 05. 
21

 AHU-MG. A801/09/26. Cx. 159, doc. 37. Requerimento do padre Francisco da Silva Campos, pedindo 

aviso para que a Junta da Real Fazenda dc Vila Rica informe sobre os vários assuntos: dentre eles, o 

requerimento e plano (que junta) relativos a catequização dos índios e as despesas feitas com as 

conquistas de São João Batista dos Coroados e dos índios coropós de São Manuel do rio da Pomba e 

Peixe, fl. 03. 
22

 AHU-MG. A801/09/26. Cx. 159, doc. 37. Requerimento do padre Francisco da Silva Campos, pedindo 

aviso para que a Junta da Real Fazenda dc Vila Rica informe sobre os vários assuntos: dentre eles, o 

requerimento e plano (que junta) relativos a catequização dos índios e as despesas feitas com as 

conquistas de São João Batista dos Coroados e dos índios coropós de São Manuel do rio da Pomba e 

Peixe, fl. 05.  
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que moram. Para o referido padre, portanto, o trabalho era a melhor maneira de 

catequizar os indígenas da área Central da Mata de Minas, uma vez que, ele volta a 

frisar o indígena brasileiro era naturalmente preguiçoso e ignorante. 
23

 A idéia de que o 

índio era incapacitado para o trabalho não era uma novidade. Há uma farta 

documentação a respeito da prática de sustentação dos indígenas que, de certa forma, 

referenda a idéia de que o mesmo seria incapaz de se sustentar.
24

O documento 

apresentado à Rainha D. Maria I argumenta que: 

(...) sendo fertilíssimas as terras que habitam estes índios nelas se 

poderiam utilmente empregar os serviços de alguns escravos 

ocupados na plantação de cinqüenta até sessenta alqueires de milho, 

vinte de feijão, dez de arroz, e a suficiente quantia de algodão que 

evitasse a grande despesa de Vossa Majestade faz em prol destes 

mesmos gêneros, que delas se poderia extrair assim a farinha, 

toucinho, azeite e haveria com que se sustentassem os pequenos 

índios da escola e todos os mais que se fizessem instruir-se na 

doutrina; pois concorrendo eles de cinco, seis e mais léguas não 

podem certamente trazer mantimentos bastante para o tempo de sua 

instrução e demora, e nem mesmo há de onde possa sair o seu 

sustento. Estes mesmos índios aproveitando as suas horas suspensas 

da instrução, poderiam ajudar aos escravos no trabalho: não só por 

evitarem a ociosidade a que são propensos e as suas terríveis 

conseqüências, como a embriagues, mas para que familiarizando-se 

com o mesmo trabalho, possam de alguma forma compensar os seus 

respectivos gastos.e ensinados pela própria experiência de quanto 

custa ganhar o vestuário eles cuidarão mais em conservá-lo não 

sendo depois tão fáceis em permutá-los por qualquer coisa de pouco 

valor. 
25

   

Francisco da Silva Campos argumenta que a civilização dos índios locais 

(coroados e cropós) seria útil no sentido de trazer segurança aos colonos. 
26

 Em outros 

termos, civilizar os indígenas implicava em tê-los como aliados contra possíveis 

                                                           
23

 AHU-MG. A800/01/29. Cx. 152, doc. 20. Representações (2) e requerimento do padre Francisco da 

Silva Campos, natural do Bispado de Mariana, capelão dos índios croatos, expondo um método fácil de 

evangelizar os ditos índios, fl. 05. 
24

 APM. Secretaria Geral da Capitania. SC. 152. Registro de portarias (1766-1769). Rolo 33 – Gav. G-3, 

fl. 03.   
25

 AHU-MG. A800/01/29. Cx. 152, doc. 20. Representações (2) e requerimento do padre Francisco da 

Silva Campos, natural do Bispado de Mariana, capelão dos índios croatos, expondo um método fácil de 

evangelizar os ditos índios, fl. 07. 
26

 AHU-MG. A801/09/26. Cx. 159, doc. 37. Requerimento do padre Francisco da Silva Campos, pedindo 

aviso para que a Junta da Real Fazenda dc Vila Rica informe sobre os vários assuntos: dentre eles, o 

requerimento e plano (que junta) relativos a catequização dos índios e as despesas feitas com as 

conquistas de São João Batista dos Coroados e dos índios coropós de São Manuel do rio da Pomba e 

Peixe, fl. 4 
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combates contra outros indígenas inimigos, no caso em questão, os temíveis puris.
27

  A 

percepção negativa a respeito dos indígenas não se restringia às palavras do padre 

Francisco da Silva Campos; em verdade, constituía-se como uma regra entre os colonos 

da região, como fica explícito na posição dos moradores de Santa Rita (atual Viçosa) a 

respeito da necessidade de ser erguer uma capela naquela localidade, em função da 

distância que tinham que percorrer até as capelas mais próximas, São Manoel do Rio 

Pomba, classificada pelos ditos requerentes como distante, ou Vila rica, distante 

aproximadamente 10 léguas,
28

 e também pelo fato do caminho ser habitado de índios, 

dos quais ainda que de paz, sempre os povoadores temem sua inconstância e 

fidelidade.
29

  

 Se, por um lado, havia a necessidade de se manter cristão, mesmo em terras 

longínquas, como frisou Sônia Siqueira,
30

 o que explicaria a necessidade de uma nova 

igreja, por outro lado, a frase remete-nos a uma desumanização dos indígenas, 

percebidos como incapazes de manterem sua palavra em relação à paz estabelecida com 

os colonos. Entretanto, o que o documento não diz é que os mesmos colonos que 

demonstravam tamanha desconfiança em relação à capacidade indígena em manter a 

palavra, avançavam inescrupulosamente e com respaldo da administração colonial sobre 

as terras indígenas, entendidas geralmente como terra de ninguém.    

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 tem 

deixados alguns filhos a criar pelos engenhos.
31

 O trabalho de catequese do padre 

                                                           
27

 AHU-MG. A800/01/29. Cx. 152, doc. 20. Representações (2) e requerimento do padre Francisco da 

Silva Campos, natural do Bispado de Mariana, capelão dos índios croatos, expondo um método fácil de 

evangelizar os ditos índios, fl. 08 
28

 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. 01.  
29

 AHU-MG. A789/02/03. Cx. 132, doc., 25. Requerimento do padre Manoel de Jesus Maria, vigário 

colado na nova Freguesia do Mártir São Manoel dos sertões dos rios da Pomba e do Peixe dos índios 

cropós e croatas, solicitando à Rainha a mercê de autorizar se transforme a ermida da Gloriosa Santa Rita, 

filial da referida Freguesia, em capela, por ser mais conveniente à cristianização dos índios, fll. 02-03.    
30

 SIQUEIRA, Sônia. A inquisição portuguesa e a sociedade colonial. São Paulo: Ática, 1978, p. 99 
31

 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.  
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Manoel de Jesus Maria já pressupunha, desde seu início, certa tolerância com a 

escravidão indígena. Na certidão que autoriza sua descida aos sertões, destaca-se que: 

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 (...).
32

 

 

Apesar de criticar e proibir a presença de bandeiras com o objetivo de 

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

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

Gonçalves Vieira. Em outro momento, os moradores da Freguesia de São Manoel do 

Rio Pomba, atestando o bom trabalho que o padre Manoel de Jesus Maria executava 

entre os indígenas, frisaram que era necessária cautela para habitar entre a gentilidade 

pelo que a experiência tem mostrado.
33

 Este documento datado de 24 de julho de 1778 

traz a assinatura de pessoas que moravam na Freguesia já há bastante tempo e que 

mantinham relações de apadrinhamento com os indígenas como os casos de Francisco 

Pires Farinho, que entre 30 de janeiro de 1768 e sete de agosto de 1771 apadrinhou dois 

indígenas, Bernardo e Mariana (ambos em 1768); 
34

Manoel Durões Bastos, que 

apadrinhou três indígenas entre nove de outubro de 1768 e cinco de dezembro de 1769 

(Escolástica e Luís em 1768 e Tereza em 1769);
35

 Tal fato indica-nos que mesmo 

aqueles que estabeleceram relações sociais próximas com os indígenas mostravam-se 

desconfiados dos mesmos. O batismo, como foi falado anteriormente, era não só uma 

forma de inserção social, mas também uma forma de ampliação da família. Isso, claro, 

ao menos em tese, pois os argumentos levantados pelos antigos moradores e pelo 

próprio padre Manoel de Jesus Maria indicam que esses novos familiares, os afilhados 

indígenas, não mereciam ser tratados de maneira idêntica aos demais colonos.  

Mesmo reconhecendo que o batismo exercia uma importante função na 

sociedade colonial de Antigo Regime, a saber, a de inclusão social e religiosa no 

universo dominante português, não podemos também deixar de lado a idéia de que, do 

ponto de vista da época, no caso dos indígenas, o batismo estava estreitamente 

associado à servidão, uma vez que tornava o padrinho “responsável” por inserir o índio 

                                                           
32

 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.  
33

 AHU-MG. A805/03/14. Cx. 175, doc. 09. Requerimento do padre Manoel de Jesus Maria, vigário 

colado na freguesia do Mártir São Manoel dos sertões dos rios da Pomba e Peixe dos índios croatos, 

solicitando a mercê de lhe isentar do pagamento de dízimos pelas suas plantações e criações, fl. 10. 
34

 Arquivo Eclesiástico da Igreja Matriz de São Manoel. Livro de registro de batismos, nº 1, fl. 01 e 02. 
35

 Arquivo Eclesiástico da Igreja Matriz de São Manoel. Livro de registro de batismos, nº 1, fl. 03, 04 e 

05. 
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no universo europeu.
36

 Essa inserção muitas vezes era feita através da utilização do 

trabalho escravo dos indígenas nas propriedades dos padrinhos.  Maria Leônia chaves 

de Resende destacou a presença de escravidão indígena ao longo de todo o século XVIII 

na Capitania de Minas Gerais, inclusive de coroados e coropós. 
37 O padre Manoel de 

Jesus Maria denunciou o abandono das autoridades e destacou que o trabalho de 

catequese e civilização dos indígenas estava se perdendo, pois os indígenas estavam 

entrando pelas matas atrás de poaia junto aos negociantes dessa erva.
38

 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.
39

 

 

Em uma região ainda carente de mão-de-obra escrava africana a utilização de 

indígenas era não somente aceita, mas inevitável. A escravidão indígena, portanto, 

estava intimamente associada ao processo de conquista da terra na área Central da Mata 

mineira. A idéia de conquistar terras e os conflitos que ela produz não pode ser 

entendida sem que se pense a respeito das formas de trabalho, principalmente o 

compulsório, que serão utilizados após a conquista. Nesse sentido, o aldeamento 

pombalino reproduziu o descimento dos grupos indígenas de sua aldeia tradicional 

para o aldeamento cristão, que caracterizou a atuação dos padres da Companhia de 

Jesus.
40

 Agindo desta maneira, liberava terras e ao mesmo tempo concentrava a mão-de-

obra que posteriormente poderia ser conduzida para as propriedades que se 

estabeleceram dentro das antigas terras indígenas.  

Os comerciantes de poaia oriundos principalmente da Capitania do Rio de 

Janeiro, mais precisamente de Campos dos Goytacases, faziam ampla utilização da 

                                                           
36

 HOORNAERT, Eduardo. A instituição eclesiástica. In: HOORNAERT, Eduardo; AZZI, Riolando; 

GRIJP, Klaus van der & BROD, Benno (orgs.). História da igreja no Brasil vol. 2. Petrópolis: Vozes, 

1992, p. 306. 
37

 RESENDE, Maria Leônia Chaves de. "Brasis coloniales”: índios e mestiços nas Minas Setecentistas. 

In: RESENDE, Maria Efigênia Lage de & VILLALTA, Luiz Carlos (orgs.). História de Minas Gerais: 

As Minas Setecentistas. Vol. 1. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 225 
38

 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. 
39

 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. 
40

 HOORNAERT, Eduardo. A instituição eclesiástica. In: HOORNAERT, Eduardo; AZZI, Riolando; 

GRIJP, Klaus van der & BROD, Benno (orgs.). História da igreja no Brasil vol. 2. Petrópolis: Vozes, 

1992, p. 303.  
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mão-de-obra indígena para a localização e extração dessa raiz. Segundo José Otávio 

Aguiar, a utilização de indígenas em trabalhos como a derrubada de matas e a extração 

da poaia era comum, especialmente na região próxima do Presídio de São João 

Batista.
41

 Segundo Harri Lorenzi e Francisco José de Matos Abreu, a poaia: 

(...) já era conhecida como ipekaaguene ou cipó que faz vomitar; 

nome dado pelos índios brasileiros antes mesmo da descoberta das 

Américas; chegou ao conhecimento dos portugueses em 1601 através 

de um jesuíta e setenta anos depois foi levada para a Europa por Lê 

Oras, mas somente a partir de 1690 passou a ser usada pela medicina 

oficial. (...) são usadas para tratamento da disemetria e do abcesso 

hepático provocado por protozoário e, como expectorante no 

tratamento auxiliar da bronquite e da coqueluche. Sua ação emética é 

aproveitada na cura-condicionada do alcoolismo e também como 

vomitivo, no tratamento d urgência do envenenamento por ingestão de 

substâncias tóxicas.
42

 

 

A raiz em questão era, portanto, relativamente importante em termos medicinais, 

o que a tornava comercialmente valiosa. Raphael Bluteau destaca que a poaia, também 

chamada de ipecacuanha era uma célebre planta da América e hoje muito conhecida na 

Europa, pela sua notável eficácia contra as desinteiras.
43

 Em outros termos, essa raiz já 

era muito conhecida
44

 e consequentemente muito procurada. No litoral Norte da 

Capitania do Rio de Janeira ela já era extraída desde o século XVII, quando foi 

introduzida na terapêutica por Pison,
45

 e sua comercialização adentrou pelos séculos 

XVIII e XIX ligando a área Central da Mata ao Norte Fluminense.
46

 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 

                                                           
41

 AGUIAR, José Otávio. Revisitando o tema da guerra entre os índios puri-coroado da Mata Central de 

Minas Gerais nos oitocentos: relações com o estado, subdiferenciações étnicas, transculturações e 

relações tensivas no vale do Rio Pomba (1813-1836). In: Mnemosine Revista. Volume 1, Nº 2, jul/dez 

2010, p. 108. 
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 LORENZI, Harri & MATOS, Francisco José de Abreu. Plantas medicinais no Brasil: nativas e 

exóticas. São Paulo: Instituto Plantarum, 2002, pp. 411-412. 
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 BLUTEAU, Raphael. Vocabulário português e latino. Coimbra: Colégio de Artes da Companhia de 

Jesus, 1728, p. 196.  
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 Pertencente à família Rubiaceae, a ipecacuanha, ou poaia, possuía variedades que, muito 

provavelmente, eram conhecidas na Europa também, já que as plantas pertencentes a essa grande família 

estão distribuídas em todo o mundo, ocorrendo tanto nas regiões frígidas como nas zonas temperadas e 

tropicais. Cf. JOLY, Aylthon Brandão. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. São Paulo: Nacional, 

1985, p. 570.  
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 BASTOS, José Moreira. Da ipecacuanha; sua ação fisiológica e terapêutica. Rio de Janeiro: 

Tipografia Moderna, 1878, p. 2.   
46

 LAMEGO, Alberto Ribeiro. O homem e a serra. Rio de Janeiro: IBGE, 1950, p. 226. 
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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.   

O padre Manoel de Jesus Maria se queixou dessa prática exercida pelos 

comerciantes de poaia. Segundo o padre, o vício em cachaça entre os indígenas estava 

aumentando significativamente e perturbando sensivelmente seu trabalho de catequese. 

A reclamação do padre não se referia apenas ao consumo da bebida entre os índios, mas 

também se referia ao fato dos mesmos passarem tempo em demasia nos matos fechados 

atrás da raiz, dificultando a civilização deles.  

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: 

(...) 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 (...). 
47

 

 

3 – Considerações finais 

 

Invariavelmente, como ressaltaram Resende e Langfur, as autoridades 

encontravam pretexto para o uso da força.
48

 Tal foi o caso ocorrido nas proximidades da 

área Central, mais precisamente na Serra dos Arrepiados e expresso em correspondência 

ao Governador datada de 23 de novembro de 1781. Por esta ficamos sabendo de um 

conflito entre soldados e indígenas (na missiva denominados como bugres). O 

documento em questão realça o perigo que os índios Botocudos representam para a 
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 Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Arq. I, gav. 4, pasta 24. Índios Pataxós em Ponte 
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colonização, pois encontraram uma fazenda abandonada por ter sofrido ataques dos 

mesmos. A respeito dessa ameaça, ressalta o mesmo documento que: 

Em todo espaço de terreno não há uma só casa, nem quem pretenda 

ali estabelecer-se, porque dois poderosos inimigos se opõem a ser 

habitado: um é o sobredito gentio Botocudo, errante por aqueles 

matos, e outro as cezões inevitáveis que ali atacam e que eu e quase 

toda a grande comitiva que me acompanhava fomos a infeliz vítima, 

com a felicidade, porém, de não morrer pessoa alguma (...).
49

 

 

No mesmo documento, encontra-se a solução para a questão da violência dos 

Botocudos. Segundo seu autor:  

Não acham sejam invencíveis um ou outro inimigo, porque contra os 

primitivos um bom número de gente armada pode rebater as suas 

forças, pela vantajosa diferença que há entre as nossas armas e as 

daquele gentio (...). 
50

 
  

Foi justamente nessa direção que caminhou a relação entre indígenas e 

colonizadores: para a Guerra aos Botocudos em 1808. 
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