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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-chave: Área Central da Mata de Minas; Século XVIII; Indígenas; Escravidão; 

Conflitos agrários.   
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1 – Fatores econômicos da conquista da terra na área Central da Mata de Minas 

Em 24 de abril e em 27 de maio de 1795 a Câmara de Mariana enviou à 

Secretaria de Estado da Marinha e de Negócios Ultramarinos uma representação na qual 

solicitava metidas de segurança à indústria e ao comércio referente à defesa dos colonos 

que se situavam no sertão e viam-se ameaçados pelos ataques dos Puris e dos 

Botocudos.
1
 Já havia se passado 18 anos desde a queda de Pombal e a questão indígena, 

que tanto havia afligido a administração do referido Marques, continuava inamovível. 

Os indígenas ainda eram um problema para o processo de conquista e de colonização 

das áreas do sertão mineiro.
2
 

 O documento acima referido inicia-se com uma reclamação típica da época: a 

dificuldade em se pagar os tributos impostos pela Coroa. Após fazer uma breve 

recapitulação das formas de cobrança dos Quintos, o texto refere-se à difícil situação 

daqueles que habitam os sertões. Longe dos portos marítimos, estes habitantes 

encontravam profunda dificuldade em se abastecer dos produtos provenientes da 

Europa, África e Ásia.
3
 Este aspecto é demasiadamente interessante, uma vez que 

relaciona o processo de conquista dos sertões a temas econômicos relativos à forma de 

atuação do Sistema Colonial.
4
 O texto faz ainda referências ao fato de que os tributos, 

após devidamente pagos, se consumia nas mãos dos arrematantes, ou com oficiais e 

obras supérfluas.
5
 Em outros termos, não trazia real benefício aos colonos; nem aos 

situados nas cidades mineradoras e menos ainda àqueles situados nos sertões. 

                                                
1 AHU-MG. 1801/30/12. Cx. 160, doc. 82. Representação dos oficiais da cidade de Mariana pedindo 

providências para o favorecimento de sua indústria e comércio, atendendo a defesa dos colonos fronteiros 

ao sertão, a fim de prevenir as hostilidades dos puris e botocudos.   
2 É interessante assinalar que uma extensa legislação referente à questão indígena, em especial aquelas 

contrárias a sua escravização, já havia sido editada desde o final do século XVII sem, contudo, surtir 

efeito prático. A este respeito cf. ÍNDIOS, lei de sua liberdade. In: MENDONÇA, Marcos Carneiro de. 

(org.) Raízes da formação administrativa do Brasil vol. 1. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, 1972, p. 331-337. 
3 AHU-MG. 1801/30/12. Cx. 160, doc. 82. Representação dos oficiais da cidade de Mariana pedindo 

providências para o favorecimento de sua indústria e comércio, atendendo a defesa dos colonos fronteiros  
ao sertão, a fim de prevenir as hostilidades dos puris e botocudos, fl. 03. 
4
 A lógica desse Sistema é a de extrair das áreas coloniais a maior quantidade possível de riquezas, de 

todas as formas conhecidas, tanto pelo sobre-trabalho quanto para taxação, muitas vezes exorbitante, da 

população colonial. Evidentemente essa forma de administrar tinha que conviver com constantes 

reclamações, frutos de conflitos de interesses entre os grupos locais e os objetivos da administração 

colonial.   
5 AHU-MG. 1801/30/12. Cx. 160, doc. 82. Representação dos oficiais da cidade de Mariana pedindo 

providências para o favorecimento de sua indústria e comércio, atendendo a defesa dos colonos fronteiros  

ao sertão, a fim de prevenir as hostilidades dos puris e botocudos, fl. 04.  



 

 

 Dentre os tributos que se encontravam diretamente relacionados com a conquista 

e ocupação dos sertões, destaca-se o Dízimo. O documento faz referência à queda deste 

tributo no Termo de Mariana na quantia de 27 contos de Reis em função da deserção de 

fazendas constantemente atacadas pelos índios Puris e Botocudos, sendo que em 

condições normais, o mesmo Termo em função de sua extensão poderia produzir mais 

de 40 contos de Dízimos. 
6
A arrecadação dos Dízimos nesta área não era a maior das 

Gerais e nem de perto alcançava os maiores valores. Entretanto, no entendimento de 

colonos e da administração colonial tal fato devia-se à presença de indígenas hostis que 

fustigavam constantemente as fazendas impedindo seus donos de darem continuidade 

aos trabalhos agrícolas e tornando suas vidas impossíveis naqueles sertões. Justamente 

em função disso o documento anteriormente citado solicitava à rainha a liberação do 

fabrico de ferro e pólvora nas Minas,
7
 uma vez que a sua importação encarecia os custos 

dos combates contra os indígenas e criava prejuízo para a Real Fazenda, na medida em 

que sua conseqüência era a queda na arrecadação dos Dízimos, conforme acima 

frisamos. Tal questão apareceu novamente no início do século XIX, mais precisamente 

em 1806, quando o Governador das Minas destacou a importância de manter os 

referidos botocudos longe das fazendas para evitar a queda dos Dízimos.
8
 Entretanto, 

em outro documento produzido pela mesma Junta, ficou clara a situação embaraçosa em 

que a administração colonial se encontrava, pois para armar soldados era necessário 

gastos que à época classificados como demasiadamente alto frente às restrições 

orçamentárias da vivenciadas no período. 
9
  

 A conquista dos sertões do Termo de Mariana, que englobava a área Central da 

Mata de Minas, possuía, portanto, um viés econômico muito forte, especialmente 

voltado para a produção agrária, conforme foi mostrado no capítulo anterior. A 

pacificação dos indígenas, fosse através da cristianização ou da guerra justa, encobria 

tanto as necessidades dos colonos (principalmente a carência de mão-de-obra cativa 

                                                
6 AHU-MG. 1801/30/12. Cx. 160, doc. 82. Representação dos oficiais da cidade de Mariana pedindo 

providências para o favorecimento de sua indústria e comércio, atendendo a defesa dos colonos fronteiros  

ao sertão, a fim de prevenir as hostilidades dos puris e botocudos, fl. 06.  
7 AHU-MG. 1801/30/12. Cx. 160, doc. 82. Representação dos oficiais da cidade de Mariana pedindo 

providências para o favorecimento de sua indústria e comércio, atendendo a defesa dos colonos fronteiros  

ao sertão, a fim de prevenir as hostilidades dos puris e botocudos, 
8 AHU-MG. 1806/02/08. Cx. 179, doc. 36. Carta de Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo, Governador 

das Minas, para o Visconde de Anadia, informando ter enviado uma cópia do termo da Junta da Real 

Fazenda de Minas, no qual se dava conta dos meios propostos para se por cobro ao canibalismo dos 

índios botocudos, com graves prejuízos das populações e dos dízimos reais, fl. 02.  
9 SOBRE os botocudos. In: Revista do Arquivo Público Mineiro.  Direção e redação: José Pedro Xavier 

da Veiga. Ano III, Ouro Preto: imprensa Oficial, 1898, p.p 744-745. 



 

 

negra) quanto as necessidades da administração colonial (arrecadação dos Dízimos). 

Dentro desse contexto o indígena era um problema que necessitava ser solucionado.  

 

1.2  A política e a prática do Diretório Pombalino na área Central da Mata mineira 

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

Luís Diogo Lobo da Silva em 1764 e sua efetivação com a chegada do padre Manoel de 

Jesus Maria e dos diretores dos índios Francisco e Manoel Pires Farinho representaram 

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 estabelecer a igualdade jurídica entre índios 

e colonos, inicialmente aplicada na região Norte do Brasil e que, em 1757 foi estendida 

a todo o território da colônia. O Diretório, feito pelo irmão do Marques de Pombal, o 

então Governador do Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

deve ser entendido dentro de um contexto mais geral em que a política portuguesa em 

relação à sua principal colônia passava por mudanças e que a preocupação com as 

fronteiras com as colônias espanholas encontrava-se como uma das prioridades da 

Coroa.  

A questão das fronteiras incluía inevitavelmente os indígenas, o que gerou uma 

preocupação maior por parte da Coroa em relação aos povos ameríndios. Se antes, a 

preocupação da Coroa em relação aos indígenas situava-se no campo religioso, isto é, 

no fato deles possuírem almas e não poderem ser escravizados, com a política 

pombalina essa perspectiva secularizou-se. O combate à escravidão indígena, com a Lei 

que restituía a liberdade dos índios (1755) foi incorporado à lógica pombalina de tentar 

se aproximar dos índios tratando-s como vassalos e não distinguindo-os dos demais 

colonos. Segundo o texto produzido pelo rei D. José e assinado por ele e por seu mais 

importante ministro, o Marques de Pombal 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. 
10

 

                                                
10 Arquivo Nacional da Torre do Tombo.  Lei restituindo aos índios do Grão-Pará e Maranhão a liberdade 

de suas pessoas, bens e comércio.  Leis e Ordenações (LO) -3- maço 4, nº 156, fl. 01 



 

 

A lei de 1680, explicita que daqui por diante se não ponha cativo índio algum 

do dito Estado [Maranhão] em nenhum caso (...).
11

 Fica claro, portanto, que ao 

reafirmar a proibição da escravidão indígena o rei de Portugal pretendia proporcionar 

tratamento igualitário entre indígenas e colonos. Duas questões encontram-se por trás 

dessa perspectiva, uma de origem Iluminista, que entendia os indígenas como seres 

humanos
12

 e não como animais e que repudiava qualquer forma de tratamento hostil aos 

mesmos e outra de matriz cristã, que defendia o fato do indígena ser provido de alma e, 

logo, deveria receber o mesmo tratamento que os demais cristãos. Como frisou Roberta 

Delson a intenção de Pombal era transformar os indígenas, até então súditos ignorados 

(e muitas vezes maltratados) (...) em membros vitais da sociedade brasileira, 

integrando-os à população das vilas de forma indiscriminada.
13

 Nesse sentido, a política 

indigenista de Pombal desencadeou um processo de integração e assimilação do índio 

na sociedade, que tomaria corpo no século XIX. 
14

 

Apesar da letra da lei de 1755 ser clara e optar pela total proibição da escravidão 

indígena não podemos deixar de refletir a respeito do impacto que a mesma teve em 

terras coloniais. Para Mauro Coelho, a recepção da lei de 1755 não foi positiva e gerou 

preocupações em função da carência de mão de obra africana e/ou afrodescendente no 

Norte brasileiro. Este autor considera que o Diretório (1757) foi pensado a partir de um 

debate gerado entre as autoridades metropolitanas e suas congêneres coloniais aliadas 

aos demais colonos que dependiam do trabalho indígena. 
15

A análise de Coelho nos 

remete a um importante problema, a saber: o fato de que a política pombalina, por mais 

original que tenha sido em seus objetivos com relação aos indígenas, ela não deixou de 

levar em consideração a posição dos colonos, especialmente no tocante à carência de 

mão de obra escrava em determinadas áreas.  

A temática da escravidão indígena já há muito deixou de ser novidade entre os 

estudos historiográficos. O pioneiro nesses estudos foi John Monteiro que tratou a 

                                                
11 Arquivo Nacional da Torre do Tombo.  Lei restituindo aos índios do Grão-Pará e Maranhão a liberdade 

de suas pessoas, bens e comércio.  Leis e Ordenações (LO) -3- maço 4, nº 156, fl. 02.  
12 Voltaire, na obra Cândido, louva o senso de justiça dos indígenas sul-americanos ao msmo tempo em 
que critica a ação dos jesuítas junto aos mesmos. Cf. AROUET, Jean Marie (Voltaire). Cândido. 

Tradução: Jorge Silva. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010, p. 53.  .    
13 DELSON, Roberta M. Povoações pombalinas. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). Dicionário 

da história da colonização portuguesa no Brasil. Lisboa: Verbo, 1994, p. 660. 
14 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: EDFGV, 

2010, p. 107. 
15 COELHO, Mauro. Do sertão para o mar. Um estudo sobre a experiência portuguesa na América, 

a partir da colônia: o caso do Diretório dos Índios (1751-1798). (Tese de Doutoramento). São Paulo: 

USP, 2005, p. 150. 



 

 

respeito da escravidão dos denominados “negros da terra” em São Paulo durante o 

século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. Analisando inventários que 

cobriam o período situado entre os anos de 1600 e 1729, Monteiro constatou que o auge 

da escravidão indígena em São Paulo ocorreu entre os anos de 1630-39 e 1690-99, 

diminuindo consideravelmente nas primeiras décadas do século XVIII. 
16

 Outra 

observação feita pelo historiador paulista refere-se ao fato de que a grande maioria dos 

indígenas apresados não haviam sido capturados em regiões muito distantes, já que os 

custos materiais e humanos das expedições com destinos tão afastados  tornavam-nas 

pouco rentáveis. 
17

 

 A pergunta que não cala é por que os paulistas procuravam apresar índios nos 

sertões? Por que se arriscarem a uma missão tão recheada de perigos? Segundo 

Monteiro, os riscos valiam a pena, pois para uma população majoritariamente pobre (ao 

menos desprovida dos recursos e aportes financeiros de algumas regiões do Nordeste 

brasileiro à época) as expedições de captura de indígenas era uma forma razoável  de 

expandir as posses de jovens paulistas. 
18

 

 As observações e análises de Monteiro interessam-nos na medida em que, em 

primeiro lugar, a conquista do território mineiro foi efetuada inicialmente pelos 

paulistas, o que nos leva a refletir a respeito da continuidade de algumas práticas. 

Especificamente na área Central da Mata de Minas, uma família de grande importância 

no processo de conquista da terra foi a Pires Farinho, cujo o patriarca era um português 

(Brás Pires Farinha) casado com uma paulista Sebastiana Cardoso (natural de 

Guaratinguetá). 
19

  Ambos foram pais dos Diretores do aldeamento de São Manoel, 

Francisco e Manoel Pires Farinho. Além dos possíveis prolongamentos de práticas 

paulistas em território mineiro, outro fator nos leva a encarar as análises de John 

Monteiro de forma útil, a saber: o fato de que a área Central da Mata mineira na 

segunda metade do século XVIII estar situada fora do eixo econômico mais relevante, 

isto é, a área mineradora. Em outros termos, os aspectos sócio-econômicos que 

caracterizam a área que ora estudamos se aproximam bastante daqueles presentes em 

São Paulo no século XVII, o que nos leva a pensar que a mão de obra indígena poderia 

                                                
16 MONTEIRO. John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 80.   
17 MONTEIRO. John Manuel. Negros da...p. 80. 
18 MONTEIRO, John Manuel. Negros da..., p. 86.  
19 Informações obtidas em http://www.projetocompartilhar.org/Familia/PiresFarinho.htm acessado em 10 

de janeiro de 2012 às 14 horas e 48 minutos.  

http://www.projetocompartilhar.org/Familia/PiresFarinho.htm


 

 

ser perfeitamente encarada como um substituto “natural” para a carência de mão de obra 

cativa negra.  

 Apesar das semelhanças, devemos também ressaltar as diferenças existentes 

entre ambas as regiões (São Paulo e a área Central da Mata de Minas). Enquanto os 

paulistas deslocavam-se para apresar indígenas que seriam utilizados em trabalhos nas 

propriedades agrícolas dos membros das bandeiras, na área Central os indígenas eram 

percebidos, inicialmente, não como uma solução, mas como um óbice ao processo de 

conquista da terra. Nesse sentido, não há registros de bandeiras percorrendo o território 

da Mata de Minas em busca de apresamento de indígenas, mas, para combatê-los. A 

escravidão dos sobreviventes era entendida como legal, na medida em que havia se 

praticado uma guerra justa. Em outras palavras, a escravidão na área Central da Mata 

foi, até o estabelecimento do aldeamento de São Manoel às margens do rio Pomba, um 

subproduto da guerra aos índios selvagens e bárbaros.  

 A perspectiva acima modifica-se a partir da criação do aldeamento de São 

Manoel em 1767. Como salientou Maria Regina Celestino de Almeida o aldeamento 

passou a exercer um papel crucial para a colonização na medida em que foram o palco 

privilegiado para a inserção das populações indígenas na ordem colonial.
20

 A mesma 

autora ressaltou que os aldeamentos, sob a égide do Diretório Pombalino, deveriam ser 

entendidos como vilas e lugares portugueses, dirigidos pelos Diretores e sem distinção 

entre indígenas e colonos, já que pelos olhos da lei eram ambos vassalos do rei de 

Portugal. 
21

 

Entretanto, concomitantemente o aldeamento concentrava os grupos indígenas 

em uma única localidade e viabilizava a liberação de terras de forma menos truculenta 

do que através de guerras.
22

 Maria Regina Celestino de Almeida argumenta que no 

processo de colonização o argumento colonialista, ou seja, que defendia o uso do índio 

como um súdito que pudesse trazer benefícios à expansão territorial sempre foi mais 

forte do que o argumento escravista. 
23

Entretanto, se esse argumento é válido para o 

entendimento que a Coroa portuguesa possuía acerca do índio, o mesmo não se pode 

                                                
20

 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios aldeados no Rio de Janeiro Colonial: novos 

súditos cristãos do Império Português. (Tese d Doutoramento). Campinas: Unicamp, 2000, p. 62.  
21 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios nas história...p, 108. 
22 Evidentemente, não foi em todos os lugares que deixou de haver guerra em função da criação dos 

aldeamentos pombalinos, já que a aplicação dessa política indigenista foi diferente em cada área em que 

foi praticada. A esse respeito cf. ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história...p. 107-

108. 
23

 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios aldeados...p. 63.  



 

 

dizer a respeito dos colonizadores, ou seja, daqueles que aqui tinham que enfrentar a 

carestia da mão de obra oriunda da áfrica e a conseqüente escassez de mão de obra que 

tal fato provocava.   

 Dentro de um contexto de carência de mão de obra e de necessidade de expansão 

agrícola (conforme tratamos no capítulo dois) 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. Este era comandado por dois Diretores dos Índios, os irmãos Francisco e 

Manoel Pires Farinho.
24

 Francisco ficou no cargo por muitos anos (até 1813) enquanto 

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

região.
25

Apesar 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. 
26

 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,
27

 não pode 

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

em que se encontravam os indígenas dos aldeamentos de São Manoel e de São João 

Batista do Presídio.
28

  

                                                
24 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.   
25 FRANCO, Francisco de Assis Carvalho. Dicionário de bandeirantes e sertanistas do Brasil. Belo 

Horizonte/São Paulo: Itatiaia: EDUSP, 1989, p. 153. 
26 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. 
27 AHU-MG. 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 
28 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. Cf. 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. 



 

 

 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.
29

 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.  

Mesmo reconhecendo que o batismo praticado pelo padre Manoel de Jesus 

Maria no aldeamento de São Manoel 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 no universo 

europeu.  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.    

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.  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. 
30

 

   

 Este excerto indicou-nos que havia a possibilidade de utilização de mão-de-obra 

cativa de indígenas na região. É interessante analisar que os indígenas parecem ter sido 

utilizados, por aqueles que deveriam defender seus interesses, como mão-de-obra nas 
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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 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. 
31

  A documentação coeva indica, portanto, a utilização 

de indígenas como mão-de-obra pelo próprio Diretor dos Índios, ou seja, por aquele que 

deveria zelar para tal não ocorresse. Mesmo assim, Francisco Pires Farinho não teve 

nenhum problema com as autoridades da época, pois permaneceu no cargo de Diretor 

até o ano de 1813.
32

 

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.
33

 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.  

Em outros termos, a presença da desconfiança em relação aos indígenas, mesmo 

quando o estado entre colonizadores e aqueles era pacífico, estava presente de maneira 

constante. Além disso, a idéia de que os colonizadores brancos seriam os verdadeiros 

povoadores da região também aparece explicitado nos documentos, não reconhecendo, 

portanto, a primazia dos indígenas sobre o território.
34

 Tal desconhecimento provinha de 
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um entendimento equivocado a respeito dos indígenas e de suas noções a respeito de 

posse e propriedade da terra, apesar daqueles possuírem, ao modo deles, tais noções, as 

mesmas não foram levadas em consideração por serem distintas das noções dos 

colonizadores.
35

 Esta tendência foi reforçada pelo aumento sistemático de doação de 

sesmarias na área Central da Mata de Minas.  

As sesmarias que estavam sendo doadas nas primeiras décadas do século XIX 

situavam-se nos prolongamentos dos sertões do rio Pomba, especialmente ao longo do 

vale desse rio. Esse grande número de sesmarias distribuídas na Freguesia de São 

Manoel do Rio Pomba se, por um lado interessava à administração da Capitania por 

possibilitar o aumento da arrecadação dos dízimos, por outro lado criava uma forte 

indisponibilidade com os indígenas que já vinham reclamando desde o final do século 

XVIII do desrespeito para com sãs terras. Essa inquietação em relação à perda das terras 

foi manifestada de formas diferentes. Os coroados e os coropós, primeiros indígenas a 

aceitarem a cristianização promovida pelo padre Manoel de Jesus Maria, optaram pela 

fuga. Os naturalistas alemães Joahnn Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von 

Martius estiveram em São João Batista do Presídio no ano de 1817, onde conheceram as 

condições de vida dos indígenas considerados civilizados. Não deixam de ser 

interessantes as observações feitas por ambos a respeito dos indígenas: 

Alguns vieram e sentaram-se à porta da casa, onde lhes oferecemos 

cachaça. Eram todos de mau humor, taciturnos, desconfiados e 

provavelmente receavam que nós os quiséssemos levar para o serviço 

militar. Nem com amabilidades de presentes, nem com música, eles se 

alegraram; só cuidavam de escapulir, na primeira oportunidade, para 

os seus matos.
36

 

 

 As observações dos naturalistas ressaltam uma hostilidade dos indígenas em 

relação aos “homens brancos” que não deixa de ser sintomática. O Presídio de São João 

Batista, localidade visitada por ambos era dirigido à época por Guido Thomas Marlière, 

que durante a visita não estava presente conforme relatam os viajantes. Os observadores 

alemães ressaltaram ainda a pequena presença de indígenas em São João Batista do 
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Presídio quando lá chegaram.
37

 O oferecimento de cachaça como forma de se aproximar 

dos indígenas também revela uma prática típica dos colonizadores, especialmente dos 

comerciantes de poaia.  

Analisando a Lista Nominativa de Presídio referente ao ano de 1819, ou seja, 

apenas dois anos depois dos alemães terem passado por lá, o número de indígenas nos 

limites “urbanos”, isto é, dentro do arraial é inexistente. Contudo, quando analisamos a 

população situada fora do arraial encontramos 556 indígenas em uma população total, 

fora do arraial, de 1861 pessoas, isto é, o equivalente a aproximadamente 30 % da 

população total era indígena.
38

 Apenas dois anos depois, ou seja, em 1821 a Lista 

Nominativa apresentava uma população de apenas 126.
39

 Mesmo levando em 

consideração a redução provocada pela migração em direção ao Norte da Zona da Mata 

(na atual cidade de Muriaé) em função da lucrativa extração e comercialização da poaia 

com o Rio de Janeiro através dos rios Muriaé e Paraíba do Sul, devemos salientar que a 

queda na presença indígena foi significativa e revela a insatisfação dos indígenas 

coroados e coropós com a forma com que estavam sendo tratados pelos colonizadores.  

Não demoraram a aparecer os primeiros sinais de desentendimento entre os 

indígenas e os colonizadores da área Central da Zona da Mata de Minas. Conforme foi 

analisado nos capítulos precedentes tanto a administração colonial quanto os próprios 

colonizadores tinham interesses econômicos e político-administrativos em jogo na área 

em questão e a presença indígena obstaculizava tais empreendimentos. 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.
40

No requerimento em questão os 

indígenas frisavam que pelo Diretório dos Índios, se faça vila nas povoações de índios 
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para nelas serem eles juízes, vereadores e principais de suas terras.
41

 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, 
42

 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: 

(...) 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.
43

 

 

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 
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 PAIVA, Adriano Toledo. O domínio...., p. 83.  



 

 

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.
44

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. 
45

 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.  

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. 
46

 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 
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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. 
47

   

 

Conclusão: 

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 

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. 
48
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