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Resumo 

O processo de conquista e ocupação da área Central da Zona da Mata Mineira e os conflitos 

agrários que ocorreram a partir dai são o foco central desse artigo. Analisaremos tanto os conflitos 

entre indígenas e colonizadores como também os conflitos entre os diferentes tipos de 

colonizadores que penetraram a região a partir da segunda metade do século XVIII.  

Palavras-chave: Conflito agrário; indígenas; Zona da Mata Mineira; Século XVIII.  

 

Abstract 

The process of conquest and occupation of the Central area of the Zona da Mata Mineira and the 

agrarian conflicts that have occurred since then are the central focus of this article. We will 

analyze both the conflicts between indigenous and colonizers as well as the conflicts between the 

different types of colonizers that penetrated the region from the second half of the eighteenth 

century.  

Keywords: Agrarian conflict; Indigenous peoples; Mata Mineira Zone; XVIII century.  
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Nenhum proprietário é inocente, em nenhuma etapa do processo (...) 

pouquíssimos títulos de propriedade, se investigados se revelariam 

livres de mácula, no longo processo de conquista, roubo, intriga 

política, favoritismo palaciano, extorsão e poder do dinheiro.” 

(WILLIANS, 2011, p. 87).   

 

Este trabalho pretende justamente discutir um processo de conquista da terra em 

uma região e em uma época específicas, mas que, apesar disso, mantém algumas 

características em comum com o que Raymond Willians assinalou acima, na medida em 

que, observando-se por um prisma mais geral, todo processo de conquista da terra é e 

sempre será marcado pela violência e pelo abuso de poder; o que resta saber é como essa 

violência e esse abuso de poder foram perpetrados. 

Todo processo de conquista é extremamente complexo, pois invariavelmente 

envolve o embate entre dois grupos. As palavras de Márcia Amantino (2008, p. 161) a 

este respeito são esclarecedoras: 

Conquista é, dentre várias definições possíveis, um movimento de 

povoamento que ocorre quando um grupo mais desenvolvido 

tecnologicamente inicia um processo de agressão sobre outro menos 

aparelhado (...) conquistar tem, portanto, no mínimo duas concepções: 

uma é o avanço sobre terras controladas por povos com menor 

tecnologia; a outra concepção, que está inserida neste termo, é o de que 

se conquista além de terras, riquezas e homens.   

 

A conquista de terras na Capitania de Minas Gerais no século XVIII que 

analisaremos neste artigo ocorreu a partir da segunda metade da centúria supracitada e 

sucedeu sob a égide da diminuição da arrecadação do Quinto e da necessidade cada vez 

mais premente de aumentar as arrecadações de outros tributos, como por exemplo, o 

Dízimo (ARAUJO, 2003, p. 3).  Para o caso mineiro na segunda metade dos Setecentos, 

portanto, a conquista gravitou basicamente em torno da terra e, em um segundo plano, na 

conquista de homens (índios).  

Tal diferenciação explica-se, como já foi acima assinalado, pela necessidade de se 

obter novas terras (agricultáveis e, possivelmente minerais). A obtenção de mão de obra 

para trabalhar nas novas terras conquistadas deve, portanto, ser entendida como um 

resultado do processo de conquista da terra e mesmo assim, um resultado que não poderia 

ser explicitado, uma vez que a legislação da época proibia terminantemente a escravidão 

indígena (MENDONÇA, 1989. 303). 

 Nesse sentido, a questão indígena, como destacou Manoela Carneiro (2012, p. 

56), passou a ser essencialmente uma questão agrária. Contudo, enquanto esta autora 
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localiza a associação entre a questão agrária e a questão indígena apenas no decorrer do 

século XIX, nossa pesquisa indica que tal mudança, no que toca à Capitania de Minas 

Gerais, já se mostra evidente a partir da segunda metade do século XVIII.  

A análise do aldeamento de São Manoel (atual Rio Pomba-MG) mostrará 

justamente que a questão econômica estava em questão para a administração colonial 

desde o início do processo e que somente se acentuou ao longo do decorrer dos 

Setecentos. Em outros termos, a preocupação com a produção econômica da terra foi o 

mote central da administração colonial em Minas Gerais, uma vez que esta era a forma 

de suprir a queda na arrecadação do Quinto. Dentro desse contexto, a população indígena 

e sua relação sui generis com a terra apareceram como um obstáculo a ser removido.  

 

 

Em Defesa da terra: estratégias indígenas para a manutenção da terra 

 

Durante muito tempo a historiografia brasileira compreendeu a ação indígena a 

partir da dicotomia resistência (especialmente a guerra) ou assimilação (entendida como 

aceitação dos valores dos colonizadores). Entretanto, é importante reconhecer que as lutas 

indígenas incluíam até mesmo a utilização de meios e processos típicos dos 

colonizadores, principalmente quando se tratava de defender as terras do avanço colonial.  

Tal fato fica evidente no 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, quanto 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 às 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, dessa maneira, que 

pretendiam retomar o controle sobre a região que entendiam, ainda, ser sua.  
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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,2 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,3 indicando certo grau de conhecimento dos procedimentos legais 

para a elevação à condição de vila. Segundo Adriano Toledo Paiva (2009, p. 83), 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 desse 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. 

 

 As preocupações do padre e do Diretor originavam-se nas preocupações dos 

próprios indígenas a respeito da tomada de suas terras. É interessante perceber que os 

indígenas estavam fazendo uso de um instrumento de luta jurídica exógeno à sua cultura. 

Nesse sentido: 

O interessante é que os indígenas procederam segundo as regras 

colocadas pelos conquistadores, ou seja, tentaram usar uma legislação 

que normalmente era usada para usurpar-lhes os direitos contra os 

próprios colonizadores. (LAMAS, 2016, p. 70) 

 

                                                           
2 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. 
3 AHU-MG. A785/07/06. Cx. 123, doc. 62. Requerimento de Luiz Brandão de Meneses Castelo Branco, 

capitão e índio cropo, 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. 03. 
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 Os indígenas mostram-se conscientes a respeito das regras para distribuição de 

terras em vilas de origem indígenas, tal como estava disposto no Diretório Pombalino. 

Como assinalamos acima, o Diretório impunha que: 

 

(...) a divisão das terras, que a cada um dos moradores das mencionadas 

vilas e lugares que se deve dar pelos seus respectivos diretores com 

assistência dos principais juízes, vereadores, escrivães das câmaras, de 

se deve fazer nos livros delas termos de demarcação, condição com 

declaração de braças quadradas, que tocam a cada pessoa (...)4 

 

Nessa perspectiva, a solicitação para a elevação do aldeamento à condição de vila 

deve ser entendida como uma estratégia para a defesa das terras indígenas, ou seja, como 

uma expressão de resistência contra o avanço dos colonizadores, fazendo uso de 

ferramentas que os próprios colonizadores haviam criado para submeter os povos 

indígenas. É, portanto, uma ação de ressignificação política. .  

Ainda analisando este documento, precisamos frisar que os indígenas, apesar de 

se apresentarem com seus nomes de batismo, reforçaram na solicitação a origem indígena 

através da utilização dos etnônimos coroata e cropó. Tal fato indica que a identidade 

indígena estava relativamente preservada e que a intenção de elevar o aldeamento à vila 

respaldava-se tanto na apropriação da leitura do Diretório (que vislumbrava a 

possibilidade de criação de vilas indígenas) quanto no reconhecimento de uma identidade 

própria, distinta da colonizadora. Dentro dessa perspectiva, entendemos que: 

Evidentemente não basta fazer uso de um etnônimo, por mais conhecido 

que este seja, para alcançar o reconhecimento desejado, pois os 

colonizadores vão também estabelecer vínculos a partir desses 

etnônimos, muitas vezes, como dissemos antes, criados por eles 

mesmos para identificarem os índios. Nos momentos de maior tensão, 

especialmente durante as guerras, os etnônimos vão servir para 

identificar os aliados e os inimigos. Devemos pensar que os indígenas 

Luís Brandão e Leonardo fizeram um uso consciente desses etnônimos 

para alcançarem um ganho político? Não é improvável, principalmente 

se levarmos em consideração que as relações entre colonizadores e 

coroados e coropós já ocorriam há algum tempo e que estes povos 

indígenas não eram vistos como inimigos. (LAMAS, 2016, p. 72) 

 

Adriano Paiva destacou o fato de que para ocupar cargos camarários era 

necessário ser letrado. Aprofundando esta questão Paiva se perguntou se o desejo 

                                                           
4 DIREÇÃO com que interinamente se devem regular os índios das novas vilas e lugares eretos nas aldeias 

da capitania de Pernambuco e suas anexas. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo 

XLVI. Parte 1. Rio de Janeiro: Typographia Universal, 1883, p. 165.  
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expresso no requerimento estava de alguma maneira associado ao domínio das letras. Nas 

palavras de Paiva (2012, p. 32): 

Desde a fundação da paróquia, o Padre Manoel de Jesus Maria manteve 

uma escola de primeiras letras. Os índios João Dias Rocha e Antônio 

de Arruda aprenderam a ler e a escrever na escola do aldeamento da 

Igreja de São Manoel. Os aldeados letrados foram integrados ao 

Regimento Pago da Capitania (...) 

 

Percebe-se, portanto que a tática dos indígenas era a de realmente adentrar no 

universo social e cultural do colonizador para, a partir dele, fazer uso do mesmo em prol 

de seus interesses.  O aldeamento não obteve a autorização para ser elevado à condição 

de vila e somente por uma Resolução assinada em 13 de outubro de 1831 o aldeamento 

foi elevado à vila (BARBOSA, 1995, p. 287) “desassociada dos argumentos de criação 

de uma povoação de ‘qualidade índica’” (PAIVA, 2012, p. 41) O fracasso desse 

procedimento não impediu que os indígenas, especialmente através do padre Manoel de 

Jesus Maria, continuassem a expressar a insatisfação com a perda de controle sobre as 

suas terras.  

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.5 

O parágrafo 19 a que fez alusão o padre Manoel de Jesus Maria relacionava-se ao 

direito à terra do indígena, desde que a mesma fosse adjacente ao aldeamento.6 O padre, 

ao balizar o aldeamento entre a sede (São Manoel) e seu limite máximo (no Presídio de 

São João Batista), tentou impedir a doação de sesmarias em uma grande extensão 

                                                           
5 AHU-MG. 1799/08/27. Cx. 149, doc. 62.   Carta de Manoel de Jesus Maria, vigário   dos índios cropos e 

croatos, para D. Rodrigo de Souza Coutinho, expondo sobre o prejuízo para os índios na concessão de 

sesmarias pelo Governador das Minas, fl. 02. 
6 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. 339. 
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territorial que, atualmente, engloba quase a totalidade da área Central da Mata de Minas. 

Manoel de Jesus Maria não pretendia evitar a entrada de novos colonos, tanto que elencou 

o parágrafo 81, que regulava a forma de entrada de brancos nas terras indígenas.7 A 

crítica, portanto, não se encaminhava na direção de impedir a entrada de novos colonos, 

mas pretendia regular a forma como esta estava ocorrendo. O padre mostrou-se crítico 

em relação 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 considerava terras inúteis, por não darem 

utilidade ao rei.8  

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

época, isso 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 e revela aspectos intimamente associados às intenções do projeto colonial para 

a região, ou seja, a produção agrária e o pagamento de Dízimos, um tributo que, na 

segunda metade do século XVIII, tendo em vista a diminuição substancial da extração de 

metais e pedras preciosas, tornou-se essencial para a administração colonial (ARAUJO, 

2003, p. 3).   

Em outras palavras, o que estava em questão era tornar a terra produtiva e a 

percepção da administração colonial, mesmo quando consciente do Diretório Pombalino, 

era priorizar a distribuição de sesmarias na região. O próprio propósito do Diretório, 

proteger as fronteiras e diversificar a agricultura, (VAINFAS, 2001, p. 183) dando 

condições, nesse último caso, para ampliar as receitas obtidas com os dízimos, já colocava 

em risco a ideia de se respeitar as terras e a liberdade indígena, especialmente em áreas 

carentes de mão de obra cativa afro-brasileira, como era o caso da área Central da Mata 

de Minas no último quartel do século XVIII. Como afirmou Núbia Braga Ribeiro, “o 

aldeamento vinha como acessório discursivo à catequese, mas no fundo todos estavam de 

olho nas terras” (p. 303).  

                                                           
7 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.342. 
8 AHU-MG. 1800/10/24. Cx. 154, doc. 63. Carta de Manoel de Jesus Maria, vigário da Freguesia do Mártir 

São Manoel dos sertões do rio da Pomba e Peixe, para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, expondo as razões 

das vendas de terras que fez, para o que pede a compreensão do Governador daquela Capitania, fl. 02. 
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Partindo de uma premissa semelhante à de Núbia Braga, a análise de Francisco 

Eduardo Pinto a respeito da prática dos aldeamentos indígenas, especialmente o de São 

Manoel de Rio Pomba, indicou-nos a fragilidade do projeto civilizacional quando 

colocado frente a frente com o projeto comercial. Nas palavras de Eduardo Pinto (2009, 

pp. 127): 

O aldeamento dos índios e a criação dos Diretórios para administrá- los 

datam, na região, de 1768. Mesmo que possamos dar algum crédito às 

boas intenções originais de civilização dos índios promovida a partir do 

período Pombalino, possivelmente, resultado dos ventos iluministas 

que sopravam sobre Portugal, houve, por trás de tudo, outros interesses 

que não só o bem estar dos selvagens. 

 

Mais adiante, o mesmo autor frisou, a respeito da política da administração 

colonial de Minas, sobre a criação do aldeamento do Mártir São Manoel que, 

independentemente das intenções: 

(...) o fato é que se pacificou e se civilizou os índios também com o 

objetivo de transformá-los em mão-de-obra barata e, ao serem reunidos 

nos aldeamentos, liberou-se a grande área que ocupavam para que os 

sesmeiros se espalhassem pelo sertão do rio Pomba. (2009, p. 129) 

 

Respaldando a análise de Francisco Pinto, a exposição que fez o então Governador 

das Minas, o Conde de Valadares, a respeito da ação de Luís Diogo Lobo, frisa a 

importância econômica da conquista dos sertões e de seus indos ao afirmar que na 

“execução das ordens que se tem dirigido aos meus antecessores para que pela Real 

Fazenda se ajudasse a conquista dos índios”9.142 Percebe-se, pelo trecho em questão, que 

a civilização dos índios era tema da Real Fazenda, ou seja, pertencia à temática 

econômica, uma vez que a pacificação daqueles produziria aumento dos tributos 

(especialmente dízimos) mediante o esvaziamento das terras, e a  pacificação do gentio, 

que poderia ser utilizada em combates contra aqueles que não aceitassem se reduzir aos 

colonizadores. Analisando um período relativamente distinto do nosso, mas com 

conclusões bem próximas, Marina Machado (2006, p. 18) destacou que a utilização de 

mão de obra indígena, durante o período colonial, “tornou-se não apenas uma opção, ou 

uma solução, mas uma prática corrente e cotidiana”. 

Pelo que foi exposto, o grande desafio na área Central da Mata referia-se à questão 

indígena e aos conflitos que se iniciavam em torno da questão da terra com os novos 

                                                           
9 AHU-MG. 1769/02/05. Cx. 94, doc. 17. Carta D. José Luiz de Menezes, Conde de Valadares e governador 

de Minas Gerais, para o conde de Oeiras, dando conta das medidas que tomara contra os índios devido ao 

desassossego que causavam às fazendas, fl. 02.  
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povoadores. Evidentemente o crescimento da população colonizadora era um dos 

objetivos da ação administrativa lusa, pois essa reconhecia o processo de civilização como 

sinônimo tanto de cristianização, quanto de implantação de formas sócio- econômicas 

ocidentais de trabalho e de sociabilidade.  

Para os colonizadores, portanto, a terra era entendida desta maneira, como uma 

conquista. No Dicionário de Raphael Bluteau (1728, p. 470) inclusive o termo conquista 

aparece como sinônimo de terras conquistadas. Entretanto, para além desse significado, 

ainda muito associado ao início do processo de colonização, encontramos também em 

gestação já na segunda metade do século XVIII uma perspectiva de propriedade agrária 

associada à produção e ao pagamento de tributos, particularmente os dízimos. Enquanto 

a conquista referenda a ideia de tomada de território e subjugação dos povos que alia 

viviam, a ideia de produção agrícola sistemática e de pagamento de tributos régios implica 

num conceito de civilização muito associado a uma visão provada da terra. Evidentemente 

as sesmarias não poderiam ser compreendidas como propriedade privada absoluta, uma 

vez que eram fruto de concessões régias e poderiam ser tomadas se não houvesse 

produção, mas Ângelo Carrara já mostrou, em outro momento, que as sesmarias eram 

sistematicamente vendidas na Capitania de Minas Gerais (CARRARA, 1999, pp. 11-13), 

o que proporcionava aos donos de sesmarias um sentido de que a terra era uma 

propriedade, ou seja, “um bem de raiz, com poder e domínio absoluto para os vender” 

(BLUTEAU, 1728, p. 786).   

Essas duas formas de entendimento da terra vão se confrontar com a percepção 

indígena, uma vez ambas são diametralmente opostas. A tentativa de defesa de suas terras 

através do uso do aparelho jurídico e burocrático implementado pelos colonizadores é, 

sem sombra de dúvidas, uma ação que merece ser levada em consideração no campo do 

protagonismo indígena nas Minas Setecentistas.   

 

 

Conflitos entre colonos e as diferentes formas de percepção da propriedade agrária 

 

Os conflitos em uma região em processo de colonização recente envolvem, muitas 

vezes, uma miríade complexa de atores sociais, direitos, percepções de direitos e 

instituições que torna praticamente impossível separá-los sem que isso afete seu 

entendimento. No primeiro caso que trataremos isso fica bastante visível. Neste caso 
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destaca-se o fato que envolveu os irmãos Francisco e Manoel Pires Farinho que acusavam 

João de Miranda de invadir suas terras.10 A acusação de Francisco Pires Farinho foi grave 

já que por ela João de Miranda era responsável tanto por invadir as terras do Diretor 

quanto as terras indígenas. As regras do Diretório Pombalino eram claras em relação à 

proteção das terras indígenas a tal ponto que proibia expressamente a doação de sesmarias 

nas mesmas, o causou reboliço entro os colonos.11 Além disso, cabia ao Diretor ser uma 

pessoa de “bons costumes, zelo, prudência, ciência da língua e todas as mais 

circunstâncias necessárias” que zelaria tanto pela justiça e pela manutenção da ordem no 

aldeamento (Parágrafo 2º), quanto do pelo ensino da da fé cristã (Parágrafo 4º) e da língua 

portuguesa (Parágrafo 7º).12  Em outras palavras, deveria ser alguém de conduta exemplar 

para poder lutar em prol dos direitos indígenas e concomitantemente representar a figura 

do Rei nos sertões. 

Nesse primeiro momento essa família, cujo patriarca (Brás Pires Farinho) 13 

português nascido na vila de Serpa, distrito e bispado de Beja, que migrou para as Minas 

Gerais no início do século XVIII, onde se casou com uma paulista chamada Sebastiana 

Cardoso de Mendonça no ano de 1709 (BUENO & BARATA, 1999, p.1809), teve um 

papel de destaque na Freguesia tanto pela atuação de Francisco e Manoel Pires Farinho 

como Diretores do aldeamento quanto como colonizadores da nova região, já que foram 

responsáveis pelo desbravamento da área, além de terem adquirido sesmarias na mesma. 

Clara Pires Farinho, irmã dos referidos Diretores morava no Xopotó com seu marido 

Manoel Leitão de Almeida ao menos desde o final da década de 1760, pois participou, na 

condição de madrinha, do batizado de Brígida, índia filha de Antônia e Martinho, índios 

                                                           
10 AHU-MG. A782/12/11. Cx. 118, doc. 96. Requerimento do Capitão Francisco Pires Farinho e de seu 

irmão Manoel Pires Farinho, diretores dos índios cropós e croatos, da freguesia do Mártir são Manoel dos 

rios da Pomba e do Peixe, pedindo para que os sesmeiros que confinam com eles não ocupem as suas 

sesmarias, fl. 04. 
11 Este artigo pretende discutir os conflitos entre colonos, mas o impacto do Diretório Pombalino entre estes 

pode ser mesurado no seguinte documento: 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. 339.   
12 DIREÇÃO com que interinamente se devem regular os índios das novas vilas e lugares eretos nas aldeias 

da capitania de Pernambuco e suas anexas. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo 

XLVI. Parte 1. Rio de Janeiro: Typographia Universal, 1883, p. 121-123. 
13 Brás Pires Farinho aparece como morador em Guarapiranga no ano de 1756 na lista de homens casados 

da Capitania de Minas Gerais. Neste documento foi classificado como roceiro. Cf. AHU-MG. 1756/07/24/. 

Cx. 70, doc. 40. Carta de Domingos Nunes Vieira, desembargador e intendente da Comarca do Sabará, 

informando Diogo de Mendonça Corte-Real sobre a remessa da relação das fazendas que entravam nas 

Minas, assim como sobre a relação dos homens casados da referida Capitania, fl. 13. 
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catecúmenos, em oito de maio de 1768.14  Em 20 de agosto de 1774 Clara Pires Farinho 

alcançou o título de sesmaria. Suas terras foram medidas e demarcadas e situadas entre 

as de João Pedro de Frios Carneiro, Francisco Dutra Caldeira. Seguir as regras da época, 

isto é, executar a demarcação e a medição das sesmarias tinha um custo, que no caso em 

questão foi de 7$960 (sete mil novecentos e sessenta réis).15 A mãe Clara deixou em 

testamento a quantia de 174 mil e 908 réis para ser dividido entre Clara, Quitéria, Ana, 

Liberata e Antônia,16 que dava aproximadamente 35 mil réis para cada um, valor 

suficiente para pagar os custos da medição e demarcação de uma sesmaria. Entretanto, 

nem todos podiam arcar com esse tipo de despesa o que pode explicar o baixo índice de 

demarcação e de medição na Capitania à época.  O marido de Clara, Manoel Leitão de 

Almeida também obteve sesmarias no Xopotó em 25 de agosto de 1774, isto é, apenas 

cinco dias depois de sua esposa. Suas terras também confrontavam com as de Francisco 

Dutra Caldeira sugerindo uma proximidade com as terras da esposa. O valor total das 

despesas com a medição e demarcação das terras de Manoel Leitão de Almeida ficou em 

8$545 (oito mil quinhentos e quarenta e cinco réis).17Em outros termos, a família de 

Francisco Pires Farinho era importante na região, era classificada, pelos padrões da época 

como rica e havia prestado relevantes serviços para a administração colonial no início do 

processo de colonização da área Central da Mata mineira.    

Portanto, a base argumentativa de Farinho apoiou-se em suas ações em prol da 

Coroa. Francisco Pires Farinho destacou que desde a administração de Luís Diogo Lobo 

“costumava mandar por em cartas de sesmarias que concedia, sendo para a vizinhança da 

Freguesia dos Índios, sem prejuízo dos novos estabelecimentos dos índios e dos 

empregados na redução deles”. No requerimento em questão o Diretor dos índios 

salientou que:  

(...) tem tido grande trabalho com os índios gentios, ainda antes de 

serem deles seus Diretores, se animaram com grande risco de vida, no 

tempo em que os ditos índios assolavam tudo, destruindo e matando, se 

introduzirem com eles para os reduzir a paz, sendo eles os primeiros 

que acompanharam o vigário Manoel de Jesus Maria. 18  

                                                           
14 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismos nº 1, fl. 

02.  
15 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 07, doc. 283, fl. 03 e 

06-08 
16 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Inventários. 2º Ofício. Cx 89, auto 1920, fl. 15. 
17 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 01, doc. 29, fl. 02-03 e 

08. 
18 AHU-MG. A782/12/11. Cx. 118, doc. 96. Requerimento do Capitão Francisco Pires Farinho e de seu 

irmão Manoel Pires Farinho, diretores dos índios cropós e croatos, da freguesia do Mártir são Manoel dos 
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O sacrifício da própria vida ao penetrar nos sertões povoados de índios bravos e 

selvagens era um argumento comum dos sertanistas que pretendiam alcançar alguma 

mercê régia. Esse procedimento foi a norma entre vassalos e rei durante o século XVII e 

durante a primeira metade dos Setecentos, especialmente durante a fase de 

descobrimentos de jazidas auríferas. (ANDRADE, 2008, p. 30-33). Neste caso em 

questão, Francisco Pires Farinho frisou seu importante papel em relação à pacificação dos 

indígenas para solicitar a devolução de terras que ele entendia serem suas e que João de 

Miranda havia tomado inescrupulosamente. No mesmo documento Farinho destaca que 

o sucesso de seu trabalho junto aos índios possibilitou a chegada de novos habitantes à 

região, mas que houve  

(...) pessoas de tão pouca consideração e má consciência que se 

atreveram a pedir sesmarias não só sobre as terras dos índios da dita 

situação, mas ainda em prejuízo dos suplentes, fingindo que não 

pretendiam prejudicar ou entrar para as terras dos suplentes19.  

 

Francisco Pires Farinho, visando reforçar a argumentação simbólica anexou, em 

um instrumento público, cartas que confirmavam a sua atuação em prol dos índios. As 

referidas cartas não nos auxiliam no entendimento do conflito, pois sequer fazem menção 

João de Miranda Silva ou à alguma invasão perpetrada por este em terras de Francisco 

Pires Farinho. Elas, entretanto, visam reforçar a importância da atuação de Francisco 

Farinho nos sertões do rio Pomba mostrando, com isso, que o dito Diretor era um vassalo 

fiel da Coroa. Nesse sentido, mesmo não fazendo menção à disputa ora analisada, as 

cartas nos mostram a estratégia utilizada por Francisco Pires Farinho para atuar no 

conflito em questão.     

João de Miranda Silva confirmou o seu título de sesmeiro em 16 de outubro de 

1775,20 portanto depois da reclamação feita pelos irmãos Farinho. Sua solicitação de 

sesmarias ocorreu aproximadamente um ano antes, em oito de agosto de 1774.21 Apesar 

das datas, João de Miranda já se encontrava estabelecido na região antes, mas sem o título 

de sesmeiro. Em um dos registros de batismos, referente à24 de maio de 1772, um dos 

                                                           
rios da Pomba e do Peixe, pedindo para que os sesmeiros que confinam com eles não ocupem as suas 

sesmarias, fl. 03 e 02 respectivamente. 
19 AHU-MG. A782/12/11. Cx. 118, doc. 96. Requerimento do Capitão Francisco Pires Farinho e de seu 

irmão Manoel Pires Farinho, diretores dos índios cropós e croatos, da freguesia do Mártir são Manoel dos 

rios da Pomba e do Peixe, pedindo para que os sesmeiros que confinam com eles não ocupem as suas 

sesmarias, fl. 02-03. 
20 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 05, doc. 221, fl. 01. 
21 APM. Secretaria de Governo da Capitania.  SC 206. Registro de sesmarias (com índice no início). Rolo 

43, gav. G-3, fl. 12. 
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padrinhos, Antônio de Brito Chagas, aparece descrito como morador na roça de João de 

Miranda, no Turvo.22 Até este momento, não há evidencias de que Francisco Pires 

Farinho tenha reclamado das posses de João de Miranda, o que indica que talvez Farinho, 

sabendo que Miranda não era possuidor de título, não se perturbasse com o mesmo. A 

reclamação, portanto, encontra-se intimamente associada à regularização da posse de 

João de Miranda, uma vez que esta dependeria da medição e demarcação das terras, o que 

poderia mostrar – como de fato mostrou – que Francisco Pires Farinho estava 

extrapolando os limites concedidos para suas terras.   

É interessante assinalar que no documento em questão faz-se referência à 

reclamação feita por Francisco Pires Farinho, mas João de Miranda Silva também ressalva 

que o mesmo Farinho depôs a favor do suplente como consta da certidão junta. No mesmo 

documento João de Miranda Silva acusa Francisco Pires Farinho de querer se apossar de 

suas terras quando afirma que: 

(...) verificando-se o dolo e a malícia do dito Francisco querendo este 

assenhorear-se das ditas terras dizendo uma vez que lhe pertence, e 

outras que as quer distribuir aos índios, ao mesmo tempo (...).23  

 

João de Miranda Silva ainda alega que já havia feito despesas com as referidas 

sesmarias adquiridas, indicando que já estava de posse das terras e que pretendia apenas 

obtê-las legalmente. Dentre as despesas João de Miranda destacou que nas terras já havia 

plantado e inclusive pago o dízimo, e “feito várias benfeitorias estando atualmente 

morando nas ditas terras com toda a sua fábrica e escravatura”.24 Empreender todas as 

etapas (solicitação de carta de sesmaria, solicitação de confirmação, medição e 

demarcação) levava tempo e possuía um custo que nem todos podiam arcar. Aqueles que 

podiam pretendiam não somente ter suas terras legalizadas frente à Coroa, mas também 

garantir-se legalmente diante de possíveis conflitos agrários. É dentro desta lógica que 

devemos entender a ação de João de Miranda Silva. Contra os argumentos e o poder de 

Diretor dos Índios de Francisco Pires Farinho, João de Miranda Silva contrapôs a 

legalidade de suas terras, solicitadas, medidas e demarcadas, a produtividade das mesmas 

(outro quesito importante da Lei de Sesmarias), além do cumprimento fiscal (pagamento 

dos dízimos referentes à produção agrária). O conflito, neste caso, sai do plano meramente 

                                                           
22 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismo nº 1, fl. 

16. 
23 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 05, doc. 221, fl. 03. 
24 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 05, doc. 221, fl. 03. 
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simbólico e entre no plano jurídico, pautado por argumentos mais sólidos como a 

produtividade agrária e o pagamento dos dízimos.    

Neste caso as duas partes se acusaram de tentativa de invasão de terras. Francisco 

Pires Farinho claramente usou da condição de Diretor dos Índios e dos direitos que este 

cargo lhe garantia para defender-se e ao mesmo tempo acusar João de Miranda Silva. 

Este, por seu turno, afirmava que a posse de sua sesmaria era justa e pacífica uma vez que 

“sem embargo de qualquer dúvida ou oposição com que venha o dito Farinho por ser 

mesmo caluniosa (...)”.25 A carta de sesmaria é um documento jurídico que indica a ação 

da Coroa em um dos três pilares de sustentação do poder régio, a saber: a justiça.  Em 

outros termos, configurara-se como uma tentativa da Coroa de submeter a doação de 

terras a sua determinação, garantindo, ou tentando garantir, a harmonia nas relações entre 

os súditos (MOTTA, 2009, p. 131).   Tudo indica que João de Miranda Silva obteve a 

posse legal das terras contestadas por Francisco Pires Farinho, pois como o documento 

apresentado por Silva é posterior à reclamação feita por Farinho e como aquele era um 

documento que terminava confirmando a posse de João de Miranda Silva, ao afirmar que 

“nada se opuseram às ditas posses judicialmente”,26 podemos concluir que a reclamação 

do Diretor dos Índios não foi atendida pelas autoridades colônias.   

Outra contenta a respeito de limites de propriedade encontramos no caso da 

solicitação de demarcação e medição de sesmaria feita por Domingos Silva Guimarães. 

Este se encontrava na região desde muito cedo conforme podemos perceber pela análise 

do Livro de Registros de Batismos da Igreja de São Manoel em Rio Pomba. Um desses 

registros, datado de 22 de julho de 1770, traz uma informação interessante, pois o 

padrinho do índio Antônio (filho de catecúmenos) foi Marcos Lopes de São Payo que no 

registro é mencionado como “morador na casa de Domingos da Silva Guimarães no 

Xopotó”.27 Em outro momento (26 de dezembro de 1770) sua mulher Antônia Leite 

Pereira aparece na condição de madrinha do índio adulto Estevão, cacique dos coropós, 

de Luiz, filho do dito cacique, de Ignácia (índia adulta).28 Em 27 de dezembro do mesmo 

ano sua esposa participou ainda dos batismos de Maria (índia adulta coropó), Narciso 

                                                           
25 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 05, doc. 221, fl. 03. 
26 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 05, doc. 221, fl. 09. 
27 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismos nº 1, fl. 

07. 
28 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismos nº 1, fl. 

09. 
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(índio adulto coropó), Luiza (índia adulta coropó), Marcelino (índio adulto coropó).29 

Encontramos ainda a presença de outra pessoa em sua casa, a saber, Maria da Silva 

Guimarães, que aparece como madrinha do índio João em 27 de dezembro de 1770.30   

Apesar de morador antigo na região conforme indicam os registros de batismos 

acima assinalados, Domingos da Silva Guimarães viu-se envolvido também em conflitos 

em torno da posse de terras com Geraldo Gomes de Campos em 1774. As terras de 

sesmarias pertencentes a Domingos da Silva Guimarães foram obtidas por meio de 

compra. O vendedor foi o reverendo Bernardino José da Rocha. Domingos da Silva 

Guimarães solicitou uma remedição das terras de sesmarias em função dos conflitos 

(“algumas dúvidas” como diz o documento) que vivenciava com outros sesmeiros, em 

especial com Geraldo Gomes de Campos.31 Contudo, essa remedição, depois de efetuada, 

acabou por gerar mais reclamações uma vez que Geraldo Gomes de Campos alegou ter 

sido prejudicado, já que pela nova medição uma parte de suas terras ficou nas mãos de 

Domingos da Silva Guimarães. Esse caso configura uma das formas típicas de acesso à 

terra na Capitania de Minas Gerais, a compra e venda de sesmarias.  Segundo Ângelo 

Alves Carrara a procura pelo título de sesmaria justificava-se como uma forma de garantia 

a posses já alcançadas ou a terras já compradas (CARRARA, 1999, p.11-13).  A situação 

de Domingos da Silva Guimarães é parecida, já que ele procurou legalizar através do 

título de sesmarias suas terras compradas ao reverendo Bernardino José da Rocha; 

contudo, isso não impediu que o conflito ocorresse. A procura pela titulação de sesmarias 

era importante não somente como garantia legal da posse, mas também como forma de 

mediar possíveis conflitos uma vez que coloca como mediador a autoridade colonial 

representada pelo Juiz de Sesmarias.  

As terras de Geraldo Gomes de Campos confrontavam, pela frente com as terras 

de João Manoel de Medeiros, com as do Capitão Manoel da Silva Couto, com as de 

Antônio João Belay e com as do Alferes José Alves Maciel. Alguns destes nomes são 

mencionados como moradores antigos na Freguesia de São Manoel de Rio Pomba. O 

Capitão Manoel da Silva Couto em seu pedido de sesmarias afirmou “que se achava com 

                                                           
29 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismos nº 1, fl. 

10-11. 
30 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismos nº 1, fl. 

09. 
31 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 07, doc. 294, fl. 02-03. 
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bastantes escravos e não possuía terras nenhuma com que possa plantar (...)”.32 Suas 

sesmarias, que confrontavam com as de Thomas Rodrigues da Cunha e de João de Novais, 

foram concedidas pelo Governador interino José Freire de Andrade em 11 de agosto 

de1758.  

 O Alferes José Alves Maciel e sua mulher Vivência Maria de Oliveira são 

relacionados como padrinhos no início da década de Leandro, índio adulto de nação 

coropó em 23 de fevereiro de 1773. 33 Suas sesmarias foram obtidas em 1758 “por 

arrematação que fizera em hasta pública o qual sítio fora do Alferes Antônio Dias” e que 

confrontava com as terras do Guarda-Mor Alexandre da Cunha.34 A intenção de José 

Alves Maciel era regularizar as terras que havia comprado mediante a obtenção de título 

de sesmaria, sinalizando que a ocupação da região, mesmo entre os mais antigos, deu-se 

de maneiras variadas. Antônio João Belay aparece no livro de registro de batismos da 

Freguesia de São Manoel do Rio Pomba como morador em Guarapiranga. 35 Apesar dessa 

referência, Antônio João Belay também aparece como sesmeiro vizinho às terras de 

Manoel de Jesus Maria situadas no Xopotó e obtidas em 1758, situada na dita carta de 

sesmaria como pertencente ao Termo da vila de São José.36    

Eram, portanto, pessoas que já estavam na região desde antes do início da 

formação do aldeamento de São Manoel às margens do rio Pomba. Geraldo Gomes de 

Campos tentou impedir a medição das terras alegando que o pedido de Domingos da Silva 

Guimarães envolvia a medição de três quartos de suas terras “e que fique o outro quarto 

para medir com os que confronta com terras do suplente” [Geraldo Gomes de Campos]. 

Domingos da Silva Guimarães, por sua vez, também procurou embargar os requerimentos 

enviados por Geraldo Gomes de Campos alegando que este pretendia “embargar a posse 

do suplente”. Domingos da Silva Guimarães alegou ainda que a intenção de Geraldo 

Gomes de Campos era se apossar de suas terras e para isso enviava, por seus procuradores, 

                                                           
32 APM. Secretaria de Governo da Capitania. SC 119. Registro de sesmarias (com índice no final). Rolo 

26, gav. G-3, fl. 176.  
33 Moradores no Xopotó, ambos apadrinharam por procuração, e foram representados por João Furtado de 

Mendonça. Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismos 

nº 1, fl. 21. 
34 APM. Secretaria de Governo da Capitania. SC 119. Registro de sesmarias (com índice no final). Rolo 

26, gav. G-3, fl. 44. 
35 Arquivo Eclesiástico da Paróquia de São Manoel de Rio Pomba. Livro de Registro de Batismos nº 1, fl. 

19. 
36 APM. Secretaria de Governo da Capitania. SC 119. Registro de sesmarias (com índice no final). Rolo 

26, gav. G-3, fl. 42. 
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requerimento tentando impedir que tomasse a justa posse de suas sesmarias.37 Geraldo 

Gomes de Campos, ao longo da disputa fez uso de vários procuradores, dentre eles o 

Capitão Manoel da Silva Couto, João Manoel de Medeiros, sesmeiros que confrontavam 

com ele. 

Um dos argumentos utilizado pelo procurador de Geraldo Gomes Campos para 

impedir a remedição das terras foi a antiguidade da posse do suplente frente ao precoce 

domínio das terras de Domingos da Silva Guimarães. O documento em questão ressalta 

que as sesmarias foram confirmadas em 1758, não assinalando a data em que foram 

obtidas. A antiguidade era um argumento relevante e o procurador, no mesmo documento 

destaca “que sendo esta mais antiga que a do dito Guimarães, e por isso não deveria entrar 

pelas mesmas, que como primeira tem preferência a outra qualquer que fosse alcançada 

em segundo lugar (...)”.38 Como mostramos acima muitos desses sesmeiros, incluindo 

Geraldo Gomes de Campos e seus procuradores tinham obtido suas sesmarias ainda na 

década de 1750 e mostraram-se preocupados com a proposta de remedição de Domingos 

da Silva Guimarães, pois tal ação poderia resultar em perdas para aqueles. Era 

relativamente comum que os sesmeiros não respeitassem os limites demarcados de suas 

sesmarias. Eduardo Pinto frisou que: 

(...) se, no papel, estavam fixadas as medidas, na prática, as extensões 

dominadas pelos sesmeiros poderiam alcançar a distância que seu poder 

de dominação sobre os outros colonos permitisse. (2008, p. 258).   

 

Logo, era natural que se mostrassem perturbados pela chegada de um novo 

sesmeiro e pela proposta de remarcação e remedição de suas terras, fato que poderia gerar 

como de fato gerou conflito com os sesmeiros mais antigos. A preocupação dos sesmeiros 

antigos da área pode ser percebida não somente pelo fato de terem atuado como 

procuradores de Geraldo Gomes de Campos, mas pelas ações mesmas que moveram 

contra Domingos da Silva Guimarães. Um dos procuradores de Geraldo Gomes de 

Campos e sesmeiro antigo no Xopotó, João Manoel de Medeiros também reclamou da 

remedição proposta por Domingos da Silva Guimarães.  A dita preocupação, como 

ressaltado acima, baseava-se na possibilidade de que a remedição das terras indicasse que 

os sesmeiros haviam incluído mais terras do que o título de sesmarias deles lhes garantia. 

Foi justamente o que ocorreu; a disputa judicial deu ganho de causa a Domingos da Silva 

                                                           
37 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 07, doc. 294, fl. 11 e 

17. 
38 Arquivo da Casa Setecentista. Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 07, doc. 294, fl. 32. 
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Guimarães baseado no fato de que a remedição, após ser concluída, realmente tirou de 

Geraldo Gomes de Campos: 

(...) alguma porção de terra que ocupasse além da que se lhe concedeu 

por sesmaria, se lhe não fazia agravo pelo não poder possuir sem o título 

de sesmaria e a dever restituir logo não mostrando in continenti, e ser 

privado dela, porque nos bens da Coroa não basta a posse sem título (...)  

sendo os bens da Coroa em sua origem, e depois da Ordem, não os 

podem possuir, sem mostrar título por que conste conceder-lhos a 

Coroa.39 

 

O texto final afirma com todas as palavras que não interessava à Coroa uma posse 

sem título e que, portanto, o embate entre dois possuidores de terras, mesmo quando 

ambos possuíam produção agrária nas ditas terras, a Coroa optaria pela defesa daquele 

que era possuidor do título de propriedade. A defesa de uma legalidade, construída em 

torno de um discurso jurídico que desde o início do século XVIII vinha galgando espaço 

e que começava a ganhar força na Europa Ocidental, de um modo geral, e que 

transformava a lei não em uma reguladora de relações sociais, mas em um canal 

permanente de relações de dominação e de técnicas de sujeição (FOUCAULT, 2015, p 

282).  

Na segunda metade do século XVIII, com a intenção de aumentar o poder do 

aparelho burocrático administrativo em terras mineiras o Marques de Pombal acabou por 

entregar cargos relevantes para membros da elite econômica e social local (REIS & 

VALADARES, 2012, p. 73). O projeto não era de descentralização, mas de aproximar o 

poder central da realidade sócio-econômica vivida pela colônia. Antes disso, ficou 

constatado que os Governadores chegavam relativamente despreparados e que na medida 

em que tomavam contato com a realidade da Capitania acabavam não cumprindo as 

ordens régias. Somado a isso, o fato de que a concessão de sesmarias, desde 15 de março 

de 1731, deveria levar em conta a posição da Câmara Municipal mais próxima40 nos leva 

a perceber que o controle jurídico sobre concessão de terras, assim como a visão acerca 

do tipo de propriedade que deveria prevalecer estava intimamente associado às camadas 

dominantes da Capitania. 

 

                                                           
39 Arquivo da Casa Setecentista (Mariana). Livro de Registro de Sesmarias. 1º Ofício. Códice 07, doc. 294, 

fl. 36 e 41-42. 
40 PROVISÃO dirigida ao Vice-Rei do Brasil, sobre a concessão de sesmarias. Lisboa, 15 de março de 

1731. In: Anais da Biblioteca Nacional. Publicado sob a administração do diretor Geral Rodolfo Garcia, 

1928, Vol. 50, Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1936, p. 255. 
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Considerações Finais 

 

A luta dos indígenas pela manutenção do controle da terra, dentro da perspectiva 

apresentada ganha uma dimensão nova, pois mostra a capacidade dos indígenas em 

elaborar formas distintas para a defesa de seus interesses, formas que iam para além da 

guerra, apesar de não excluírem esta modalidade de defesa.41  

Contudo, o fato de índios letrados tentarem submeter um requerimento para 

elevação de seu aldeamento à condição de vila, indica certo grau de conhecimento dos 

procedimentos adotados pela administração colonial. Além disso, os índios 

demonstraram também conhecimento da legislação, particularmente do diretório 

Pombalino e tentaram fazer uso desse aparato legal para defenderem suas terras, visando 

impedir, legalmente, a doação de sesmarias dentro dos limites do aldeamento.   

Os conflitos entre colonizadores trabalhados nesse artigo indicam que havia entre 

aquelas diferentes formas de entendimento da propriedade agrária, que variavam desde 

formas que associavam a terra à serviços prestados à Coroa até formas mais hodiernas, 

que associavam a terra à produção agrária. Evidentemente que ganhar uma sesmaria era 

muito distinto de ganhar uma mercê real e que a questão da produção sempre esteve 

intimamente ligada à propriedade agrária. Contudo, o que procuramos mostrar é que a 

partir da segunda metade do século XVIII, ao menos na Capitania de Minas Gerais, a 

produção agrária tornou-se um argumento mais forte para garantir a vitória nas disputas 

agrárias do que os serviços prestados à Coroa, indicando uma mudança sensível na 

percepção da propriedade agrária.  

 

 

 

 

 

                                                           
41 Na própria Capitania de Minas Gerais os conflitos entre indígenas e colonizadores foi constante, 

conforme indica a documentação coetânea. Alguns casos estão expressos nos seguintes documentos: AHU-

MG. A750/03/16. Cx. 55, doc. 25. Representação dos moradores da freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição de Guarapiranga, dando conta a D.João-V do estado de consternação em que se achavam, devido 

aos violentos ataques dos índios, que destruíam fazendas e matavam os habitantes, fl. 02-03. 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.  

PARA O Secretário de Estado dos Negócios da Guerra.  In: Revista do Arquivo Público Mineiro.  Direção 

e redação: Augusto de Lima.  Ano X, fascículos III-IV, jul-dez. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1905, 

pp. 392-393.  
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