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RESUMO
O presente trabalho pauta-se em estudos realizados sobre a dinâmica social e,
principalmente, as relações de poder e influência nas regiões das Vilas de Jacarehy e São José
do Parahyba. Em especial, esta pesquisa procura agrupar informações e fatos que apresentem
as relações e as formas de poder local e como essas fontes se entrecruzam. O principal objeto
de análise neste trabalho, foco dos primeiros questionamentos relacionados à dinâmica do
poder e dos grupos locais, transitou entre o crime que acometeu ao capitão mor José de
Araújo Coimbra, em 15 de novembro de 1767, e as denúncias de José Araújo Portes, filho do
capitão mor assassinado.
Como metodologias de pesquisa para o presente trabalho são utilizadas diversas fontes
primárias, principalmente os documentos da Coleção Morgado de Mateus, que estão
disponíveis no site do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos. Para a
realização desta pesquisa também foram utilizados alguns documentos das Ordenanças e as
Atas da Câmara da Vila de Jacarehy e as Listas Nominativas do Bairro da Pernambucana
datado de 1767 (Apesp), além dos inventários do Capitão Domingos Bicudo de Brito (1758) e
de Manoel de Souza Teixeira e Ignacia de Araújo (1759), disponíveis no Arquivo Público
Municipal de Jacareí.
Este trabalho procura também discutir as políticas metropolitanas em relação à
América portuguesa, principalmente as questões relativas à legislação indigenista,
promulgada por meio do Diretório dos Índios em 1758 pelo Marquês de Pombal. Este estudo
busca apresentar as questões referentes à direção da Aldeia de São José do Parahyba pelo
capitão mor José de Araújo Coimbra, e as relações de conflito geradas entre os autóctones, o
padre e a administração do aldeamento. Também são apresentadas as contendas que ocorriam
entre as Vilas de São José, Jacarehy e Taubathe devido aos limites indefinidos em suas
fronteiras. Ao final deste trabalho também são colocadas em questionamento as denúncias de
José de Araújo Portes referentes a uma provável “conspiração” de um grupo pertencente à
camada mais abastada da Vila de Jacarehy contra o capitão mor José de Araújo Coimbra.

Palavras-chave:
Legislação indigenista; clientelismo; posses de terras; relações de poder; limites indivisos.
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INTRODUÇÃO
Nas proximidades (da casa grande) moravam agregados, livres e
dedicados. Muitas vezes por motivos fúteis entre os donos de duas casas
grandes irrompiam questões que podiam pôr em armas populações
inteiras (Capistrano de Abreu, 1954: 311).

Atualmente há um crescente interesse entre os historiadores em reconstruir a vida de
“personagens”, sujeitos da materialidade histórica, procurando analisar historicamente
contextos políticos, econômicos e sociais a partir de um objeto de estudo que, como ser social,
atuam, transformam e são transformados por seu meio (Piovesan, 2007: 1).
A partir de estudos embasados, principalmente, na biografia como norteador
condicional dos questionamentos feitos pelo historiador na trajetória de suas pesquisas tem-se
a análise de sujeitos, acontecimentos e/ou processos históricos cujas possibilidades
vislumbram-se a partir de um ponto de vista biográfico.
É possível, dessa forma, visualizar e compreender historicamente contextos sociais,
políticos, econômicos, ou mesmo fazer um estudo sobre mentalidade e cotidiano a partir de
um ponto inicial – um sujeito ou um grupo – para compreender o “macro” através do estudo
da dinâmica local e seus atores, o “micro”, e vice versa.
Greyce K. Piovesan, em sua discussão sobre a utilização de estudos biográficos e de
trajetórias de sujeitos em análises históricas, cita dois autores que trabalham com essa linha
historiográfica de pesquisa, Gizburg e Giovanni Levi, cujas propostas baseiam-se
principalmente em compreender os fenômenos sociais e históricos por meio de estudos de um
“objeto” individual ou grupo que, como sujeitos da materialidade histórica, se inserem em
uma complexa rede de relações, costumes e cotidiano (Piovesan, 2007: 2).
Segundo Piovesan, Giovanni Levi em seu trabalho intitulado A herança imaterial,
parte de um sujeito individual, o padre Giovan Batista Chiesa que em 1697 empreendeu uma
série de exorcismos, para compreender as relações sociais, os costumes, o cotidiano, a
economia, a política, enfim, o materialismo histórico daquela sociedade. Para a autora, ainda
em citação ao livro de Giovanni Levi, (...) O personagem principal de sua história vai
desaparecendo ao longo do livro para dar lugar às relações sociais, às regras econômicas, à
vida política (Piovesan, 2007: 2).
Neste trabalho vislumbra-se uma série de acontecimentos, denúncias, “conspirações”,
crimes e contendas territoriais e de poder sob distintos pontos de vista, tendo como centro as
relações sociais de José de Araújo Coimbra, capitão mor da Vila de Jacarehy e diretor da
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Aldeia de São José do Parahyba. São elementos biográficos atinentes ao capitão mor –
enfoque deste trabalho e que nortearam esta pesquisa – seus principais círculos de influência
em ambas as povoações, seus atritos com posseiros abastados, com os índios de São José e as
desavenças com o padre da igreja de São José, a emboscada e seu assassinato em 15 de
novembro de 1767 e, por fim, as “conspirações” dos “homens bons” da Vila de Jacarehy,
denunciadas por seu filho, José de Araújo Portes, após sua morte.
Partindo de estudos sobre a trajetória do capitão mor José de Araújo Coimbra e de
suas relações com os grupos sociais de Jacarehy, São José do Parahyba e adjacências – assim
como seu contato com o governador da Capitania de São Paulo através de cartas –, é possível
traçar, a partir de uma conceitualização biográfica, relações econômicas, políticas, sociais e os
costumes daquele grupo social em determinado recorte de tempo, historicizando o cotidiano, a
vida pública e o conjunto das relações sociais desses sujeitos em seu materialismo histórico:
(...) a importância da biografia é principalmente de mostrar as incoerências dos sistemas de
normas e seu efetivo funcionamento autorizando a diversificação das práticas individuais
(Levi apud Piovesan, 2007: 5).
Para a análise do presente trabalho foi reunido um conjunto de documentos
manuscritos, datados entre 1766 e 1774, cujos autores são diversos sujeitos históricos que
pertenceram a esse período e viveram na região da Vila de Jacarehy, São José do Parahyba e
adjacências, assim como o governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus. Este
trabalho também contou com o Diretório dos Índios (1758), documento composto por uma
série de leis outorgadas pelo Rei de Portugal a todos os aldeamentos civis, categoria em que
São José se situava até 1767 quando foi erigida à Vila.
As amarras do poder local, as relações baseadas em trocas de favores, influência e
prestígio social e os conflitos de terras devido aos limites indivisos e não oficializados entre
Jacarehy e São José são alguns itens estudados nesse trabalho. A partir da análise das fontes
foi possível verificar distintos pontos de vista expressados pelos sujeitos históricos que
compõe este trabalho, os quais convergem e/ou divergem em suas descrições sobre os
acontecimentos pesquisados (conflitos de terras, poder e o crime), mas cujas informações de
alguma forma se entrecruzam. Abre-se, assim, um leque de possibilidades de análise a fim de
“conspirar” sobre as relações de poder, as denúncias de “mancomunações” entre os “homens
bons” de Jacarehy, as relações baseadas em trocas de favores e as contendas territoriais entre
essas povoações. A partir disso, visualiza-se o funcionamento da sociedade em nível local e,
assim, permite-se a análise de um todo naquele recorte de tempo e naquela região.
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As fontes primárias, ou seja, a documentação manuscrita das Vilas de Jacarehy e São
José do Parahyba entre as décadas de 1760 e início de 1770, referentes ao capitão mor José de
Araújo Coimbra e os sujeitos históricos que, direta ou indiretamente, foram contemplados nos
documentos e que, de alguma forma, participaram da trajetória do capitão mor, tornaram-se os
norteadores do presente trabalho. Segundo Le Goff, sobre as fontes documentais:
(...) O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade de que o produziram,
mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, esquecido,
durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio (Le Goff, 1990:
472).

Este trabalho, portanto, procura introduzir uma pequena análise acerca da população
local de São José do Parahyba e Jacarehy, cujas relações não se atrelavam apenas na questão
política e administrativa, uma vez que o capitão mor da Vila de Jacarehy, José de Araújo
Coimbra, também assumiu o cargo de diretor da Aldeia de São José, mas também
contemplam relações sociais e de clientela e conflitos pela posse de terras não oficializadas.
As contendas sobre as invasões de terras do aldeamento de São José, as denúncias de
conspiração da “elite” jacariense contra o capitão mor, as relações pautadas em trocas de
favores (clientelismo) e os prováveis motivos pelo assassinato de José de Araújo Coimbra são
pontos relevantes estudados no presente trabalho, cujo principal intento é compreender como
as relações sociais – e o poder local – se desdobravam na região em fins do século XVIII,
mais especificamente entre as décadas de 1760 e 1770.
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CAPÍTULO I
ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO COLONIAL NO BRASIL
O inglês fundou na América uma pátria, o português um prolongamento do
Estado (Faoro, 1989: 123).

1.1 Funcionalismo colonial: O “caos” administrativo
Ante as múltiplas possibilidades oferecidas pelo cotidiano complexo da
América, onde arranjos e alianças flutuavam ao sabor de circunstâncias nem
sempre claras, a metrópole se atordoava (Souza, 2006: 83).

Para discorrer neste capítulo sobre a administração do período colonial no Brasil é
preciso, a priori, compreender as finalidades propostas pela Coroa portuguesa em relação ao
território brasis, cujo objetivo régio era prioritariamente mercantilista.

Visando a

continuidade de seus empreendimentos e de um ostensivo enriquecimento, a Metrópole
lusitana buscou na exploração e povoamento de sua Colônia americana, na condensação de
populações e na implantação extensiva de instituições jurídico-administrativas e religiosas,
um aparato onde pudesse aplicar seus projetos mercantilistas:
Os portugueses chegavam às terras recém-descobertas imersos em um imaginário
marcado pela religiosidade de preceitos católicos e, ao mesmo tempo com objetivos
claramente mercantilistas para explorar as novas riquezas, características
inerentes do universo europeu do qual provinham (Machado, 2006: 16, não
grifado no original).

No projeto colonizador de Portugal, somava-se aos empreendimentos metropolitanos
no ultramar a situação política bastante instável do Estado português junto ao cenário europeu,
devido ao seu envolvimento na Guerra de Sucessão Espanhola. A participação lusa nas
turbulências políticas e econômicas européias tornou vulnerável a sua mais importante
conquista ultramarina naquele período – devido às perdas portuguesas sobre seus territórios
asiáticos –, possibilitando invasões estrangeiras, sobretudo espanholas, uma vez que as
“Américas” ibéricas faziam fronteira (Souza, 2006: 88).
De acordo com Laura de Mello e Souza em O Sol e a Sombra: Política e
administração na América Portuguesa do século XVIII, Portugal não visava criar uma
sociedade original na Colônia, mas sim, explorar ao máximo a colônia – daí o empenho em
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aperfeiçoar o sistema fiscal – e, ao mesmo tempo, nela estabelecer “um novo Portugal”
(2006: 38).
Segundo Faoro em Os Donos do Poder, ainda em fins do século XVI já havia uma
busca dos colonos, principalmente ao sul da Colônia, em obter certa autonomia em relação à
Metrópole, cujos “círculos de interesses” se distanciavam dos intentos do projeto colonizador
de Portugal e os quais se apropriavam dos modelos de autoridade dos capitães e os destituíam
do poder.
Esse movimento de desvinculo entre colonos e a autoridade metropolitana veio à tona
com o fim das capitanias hereditárias, criando uma nova égide do poder colonial denominada
por Faoro de “localismo”. Entretanto, esse risco de rompimento do ultramar com o “cordão
umbilical” português resultou em medidas régias que tinham por objetivo a centralização do
poder da Coroa em terras americanas, e um maior controle e endurecimento do poder real:
Olhos vigilantes, desconfiados cuidavam para que o mundo americano não
esquecesse o cordão umbilical, que lhe transmitia a força de trabalho e lhe absorvia a
riqueza. O rei estava atento ao seu negócio (Faoro, 1989: 133).

A partir do Regimento de Tomé de Sousa 1 , em 1548, foram criadas pela Coroa
portuguesa diretrizes2 que alçavam delimitar a economia exercida pelos colonos:
Dentro das fronteiras abertas do Regimento (...) consolidou-se, na colônia, o regime
político e administrativo metropolitanos. O novo sistema durou enquanto durou a
colônia. Por via dele, (...) a Coroa dominou, controlou e governou sua conquista
(Idem, 1989: 146).

Dentre as diretrizes citadas, Faoro destaca a proibição aos colonos de empreitar
entradas nos sertões sem aval direta do Rei e a proibição das construções e armações de
caravelões sem licença, dificultando a mobilização dos colonos e sua autonomia comercial,
fosse ela de qualquer espécie desde que significasse perigo ao poder régio. Tais atividades
comerciais foram, aos poucos, substituídas por atividades de cunho administrativo,
promovendo um maior controle do soberano sobre sua Colônia e colonos. Segundo o autor, O
povoamento e a colonização deveriam estar ao alcance dos instrumentos de controle e de
repressão da Metrópole, de seus navios e de suas forças obedientes na colônia (1989: 145).

1

O Regimento de Tomé de Sousa, lavrado em 17 de dezembro de 1548, foi a primeira Constituição instituída
por Portugal para alçar as competências administrativas no ultramar.
2
Raymundo Faoro (1989: 144-145) cita algumas dessas medidas metropolitanas que objetivavam um maior
controle do Estado sobre sua Colônia.

14

Apesar de medidas administrativas cada vez mais rígidas serem impostas à América
portuguesa desde as primeiras décadas de efetiva colonização, foi somente em meados do
século XVII que a Metrópole passou a promover ações mais ríspidas em relação à
administração do ultramar, em detrimento de possíveis insubordinações dos colonos. Até
então, a organização administrativa na Colônia era suficiente para controlar os ânimos da
população colonial. Durante o século XVI e parte do XVII, a Coroa procurou estimular os
colonos a desenvolverem um aparelhamento militar, cuja área de atuação fosse local. Estes
mesmos colonos com cargos militares também foram inseridos em alguns cargos
administrativos, sobretudo na vereança3. Contudo, com o crescimento da autonomia desse
poder local – fenômeno chamado por Faoro de “localismo” –, a autoridade régia na Colônia
passou a ser ameaçada, tornando-se necessário a intervenção metropolitana por meio de seus
representantes diretos, alçando a continuação da ordem política e do poder régio, seja de
maneira conciliatória ou pela repressão (Idem, 1989: 149).
Entretanto, apesar do processo de rigidez e centralização do mando metropolitano, tal
fator não impossibilitou que a Colônia pudesse gozar de certa flexibilidade, principalmente no
tocante às interpretações das ordens régias pelos governantes e agentes coloniais. Isso mostra
que o endurecimento do Estado não provocou um total congelamento administrativo no Brasil,
uma vez que isso não seria possível na prática. E foi essa flexibilidade que propiciou o poder
do Império português sobre a Colônia por tanto tempo, já que essa centralização e rigidez
também eram marcadas por períodos de consenso entre Metrópole e ultramar (Souza, 2006:
46).
O processo gradativo de centralização do poder real sobre o ultramar é fruto do fim da
União Ibérica, ocorrida em 1640, e da implantação no reino de uma política de restauração do
poder régio português. A política afrouxada durante a união dos dois reinos – Portugal e
Espanha, sob o domínio da última –, começou a se enrijecer. A Metrópole lusitana passou a
adotar uma política fortemente pautada na centralização sobre suas possessões no ultramar.
Faoro afirma que A passividade complacente da Metrópole diante das câmaras municipais,
frente aos caudilhos rurais, chega ao fim, bruscamente (1989: 150).
O poder executivo colonial exercido por Portugal era ministrado por um corpo
administrativo composto por funcionários, cujos cargos provinham de nomeação direta pelo
monarca, figura suprema de todas as alçadas do poder jurídico-institucional. A esses
3

Nos primeiros séculos de colonização verifica-se que os cargos administrativos e o aparelhamento militar
estimulado pela Coroa limitava-se à aqueles que se encontravam no topo da hierarquia social colonial, chamados
de “homens bons”, como por exemplo, os latifundiários.
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funcionários era delegado o papel de cumprir todas as ordens soberanas em favor do Estado,
representado pelo Rei.
Como extensão da ordem jurídica e institucional que vigorava na Metrópole, a
máquina administrativa da Colônia brasileira não era diferente, ou pelo menos teoricamente
não deveria. Contudo, o plano de estender às terras brasis o mesmo código institucional
reinol não foi totalmente bem sucedido, devido a uma série de particularidades da sociedade
colonial em formação e expansão.
Segundo Caio Prado Júnior, o direito administrativo na Colônia poderia ser
classificado como um “caos” de leis, ordenações e regimentos, bem distintos da estrutura
institucional contemporânea. Em relação à administração colonial implantada por Portugal:
(...) encontrar-se-á um amontoado que nos parecerá inteiramente desconexo, de
determinações particulares e casuísticas, de regras que se acrescentam umas às outras sem
obedecerem a plano algum de conjunto (Prado Júnior, 2000: 309).
Em Formação do Brasil Contemporâneo - Colônia, Caio Prado Júnior disserta sobre
os principais motivos geradores desse “caos” administrativo na América portuguesa. Para o
autor, as diversas modificações e imposições de novas ordenações, provisões e alvarás de
caráter imediatistas, sem um prévio planejamento, culminou em uma desorganização
administrativa colonial tal que se formaram “brechas” que permitiram justificar
“desobediências” em detrimento da ordem régia (Idem, 2000: 309).
O autor também aponta como um dos principais fatores desse caos na administração
colonial a falta de um planejamento institucional voltado para as particularidades da Colônia.
Para o autor, De um modo geral, pode-se afirmar que a administração portuguesa estendeu
ao Brasil sua organização e seu sistema, e não criou nada de original para a colônia (Idem,
2000: 310, não grifado no original).
Contudo, Laura de Mello e Souza confronta as idéias de Caio Prado Júnior ao dizer
que o autor se valeu, equivocadamente, de uma visão contemporânea para visualizar uma
forma de organização que, fora de seu contexto, parecia mais absurda e desorganizada do que
de fato era. De acordo com a autora:
O que hoje soa confusão de atribuições ou superposição de jurisdições é
elemento constitutivo e característico do Estado europeu entre os séculos XV e
XVIII, do período que, de modo talvez impreciso, se convencionou chamar de
Antigo Regime (Souza, 2006: 48, não grifado no original).

16

O poder executivo implantado por Portugal no ultramar, a princípio, não passou por
nenhuma adaptação em virtude das diferenças entre a Metrópole e a Colônia no tocante à
organização social e político-administrativa. As particularidades coloniais fizeram com que
surgissem deficiências na ordem jurídico-administrativa. Dessa forma, a simples transposição
do poder executivo português no projeto colonizador, sem serem levadas em conta as
diferenças entre o reino e as terras brasis, tornou-se um elefante branco para a alta
administração metropolitana, que acabou por não obter os resultados esperados em seus
empreendimentos ultramarinos (Salgado, 1985: 16).
Para transpor o mesmo sistema institucional na América portuguesa, a Coroa se valeu
dos Regimentos, que, em suma, eram um conjunto de leis destinado a instruir os funcionários
na Colônia, assim como determinar atribuições, obrigações e a jurisdição dos cargos e órgãos
públicos, na organização administrativa colonial. Além dos Regimentos, os Atos Jurídicos,
como cartas régias, alvarás, sesmarias, patentes, forais e provisões, também se valiam do
poder administrativo metropolitano (Idem, 1985: 16-17).
Em A Vila de São Paulo de Piratininga – Fundação e Representação, Cylaine Maria
das Neves discorre sobre a formação da administração portuguesa estendida à sua Colônia,
afirmando que, principalmente as Ordenações, funcionavam como ferramenta de
uniformização da administração dos municípios coloniais. Segundo a autora, As Ordenações
representavam um ponto final vitorioso no grande embate político em que o Estado português
se empenhou a fim de obter um regime jurídico geral (Neves, 2007: 85).
As Ordenações instituídas nos municípios desde os primeiros anos de efetiva
colonização, com a finalidade de garantir que a máquina administrativa colonial e local fosse
gerida de acordo com as ordens régias, acabavam por restringir os municípios coloniais dentro
do setor burocrático. Apesar das Câmaras Municipais gozarem de alguma autonomia durante
os séculos XVI e XVII, os recursos escassos dos Concelhos permitiam brechas
administrativas para que os subsídios de colonos abastados se realizassem de maneira muito
mais eficaz do que através das Câmaras. Somente a partir das Ordenações Filipinas, em 1603,
o aparelho de organização municipal tornou-se mais restrito à alçada administrativa, iniciando
o processo de recrudescimento do controle metropolitano sobre o ultramar, que obteve seu
ápice no século XVIII. A partir daí pode-se verificar o amadurecimento burocrático no
aparelho do Estado em relação à administração colonial, os “frutos” desse processo iniciado
entre os séculos XVI e XVII (Idem, 2007: 85-91).
A partir de 1640, como o fim da União Ibérica, Portugal iniciou uma série de medidas
centralizadoras, criando novos cargos e novas legislações que impulsionavam a Coroa a se
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atrelar cada vez mais à máquina administrativa colonial, resultando na reafirmação de seu
domínio sobre àquele território. De acordo com Carlos de A. P. Bacellar em Viver e
sobreviver em uma vila colonial, as políticas metropolitanas que procuravam garantir a
consolidação do poder português na América portuguesa – principalmente nas regiões mais ao
sul –, tornaram-se ainda mais rígidas à medida que os conflitos territoriais nas fronteiras com
as colônias espanholas se intensificavam (2001: 26).
Em 1642 foi criado o Conselho Ultramarino, que atuava como principal órgão
regulamentador do processo de centralização entre Portugal e a Colônia brasileira (Faoro,
1989: 151). Nessa nova configuração de poder é possível verificar algumas particularidades
que trazem à tona o caráter centralizador que a administração metropolitana buscou
concretizar entre os séculos XVII e XVIII. Devido principalmente às crises econômicas em
Portugal, à queda dos rendimentos das principais atividades econômicas coloniais – sobretudo
a mineração –, e também ao crescente problema de disputa territorial entre as Américas
ibéricas, que se agravou no terceiro quartel do século XVIII, a Coroa passou a gerir com mais
rigor sua Colônia (Salgado, 1985: 32). De acordo com Faoro:
Graças aos seus privilégios e às restrições que impunham ao ultramar, o sistema
sufoca a iniciativa colonial, encadeando a economia à direção metropolitana,
num círculo de ferro que atinge o ponto extremo de opressão com a descoberta das
minas e dos diamantes (1989: 152, não grifado no original).

Portanto, as medidas centralizadoras de Portugal sobre o Brasil colonial não foram
contemporâneas do período de descoberta das minas, mas sim, anteriores a esse fato devido à
necessidade de reerguer a economia portuguesa impulsionadas pelos preceitos absolutistas
pós-restauração. Nesse momento no ultramar, com o endurecimento da administração régia
sobre seus domínios coloniais, as Câmaras Municipais perderam sua autonomia e passaram a
subordinarem-se inteiramente às ordens metropolitanas, por meio dos representantes
burocráticos do Rei: os funcionários régios. A autonomia que as vilas ainda dispunham,
através das Câmaras, foi substituída pelo intenso e marcante fiscalismo da Coroa portuguesa
(Faoro, 1989: 152-153). Dessa maneira, Em todo o território da Colônia o caudilho e o
conquistador é substituído pelo agente régio (Idem, 1989: 162-163).
Em Fiscais e Meirinhos: A Administração no Brasil Colonial é apresentada a idéia da
atuação do Conselho Ultramarino como estopim e mantenedor de um projeto centralizador do
poder metropolitano ao discorrer sobre a importância dos governadores-gerais e o dever
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instituído aos funcionários régios de prestarem contas ao Rei sobre os mais vitais e variados
assuntos administrativos, principalmente aqueles relacionados à Fazenda:
(...) as tendências de caráter centralizador e de reforçamento do poder metropolitano,
que buscavam ampliar as bases da empresa colonizadora, marcaram as medidas
político-administrativas adotadas pelo Estado português a partir de 1640. Na
primeira metade do século XVIII essas tendências intensificaram-se com o impulso
da atividade mineradora. Após a década de 1760, com o declínio na extração de
metais, somado à redução das rendas régias em vários setores da economia
colonial, a tônica centralista foi ampliada e se intentou uma racionalização
administrativa mais eficaz, como alternativa para viabilizar a com continuidade
das práticas mercantilistas na Colônia (Salgado, 1985: 61, não grifado no
original).

Em 1763 a sede do governo-geral é transferida para o Rio de Janeiro por sua
localização ser próxima às regiões mineradoras, propiciando uma melhor fiscalização dessa
atividade pela Coroa portuguesa, mas também como estratégia militar contra as investidas
espanholas nas regiões fronteiriças, principalmente a Colônia do Sacramento. A partir da
segunda metade do século XVIII são verificadas inúmeras modificações no aparelho do
Estado em terras coloniais para garantir a centralização e o recrudescimento da Coroa sobre o
ultramar (Idem, 1985: 62-69).
De fato, a monarquia portuguesa teve um maior movimento de centralização entre a
Restauração e a administração pombalina. Em vista desse crescente processo de
recrudescimento do poder central, a Colônia brasileira acabou por recriar suas relações com a
Metrópole, onde o Antigo Regime europeu foi integrado à América portuguesa por meio do
antigo sistema colonial (Souza, 2006: 68-69). Nessas novas relações, entretanto, compreender
a centralização do Estado luso como fonte de poder emanada para o ultramar, onde a Colônia
pressionada se viu integralmente controlada pelas políticas reinóis, seria inadequado.
Segundo Souza, no palco do antigo sistema colonial, ambos os atores, Portugal e
Brasil colonial, tiveram sua participação ativa. Pensar na Metrópole como detentora única de
toda a política administrativa e econômica realizada no ultramar sem a participação da
Colônia é, em termos, pensar unilateralmente. O sistema centralizador da Coroa lusa era,
antes de tudo, dotado de flexibilidade suficiente para que, em terras brasis, fosse acatado e
modificado segundo as especificidades coloniais e dependendo da necessidade, o qual (...) as
idéias originadas no Centro podiam adquirir novos sentidos ao chegar nas periferias do
Império (Souza, 2006: 89). Para a autora:
A especificidade da América portuguesa não residiu na assimilação pura e simples
do mundo do Antigo Regime, mas na sua recriação perversa, alimentada pelo tráfico,
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pelo trabalho escravo de negros africanos, pela introdução, na velha sociedade, de
um novo elemento, estrutural e não institucional: o escravismo (Idem, 2006: 68).

Ainda sobre o sistema institucional português na América colonial, um dos órgãos
regulamentadores que ganhou destaque na aproximação e recrudescimento da administração
lusitana sobre o Brasil colonial foi a Fazenda4, cujas principais atuações eram a arrecadação
tributária sobre as atividades mercantis na Colônia e a administração dos dízimos eclesiásticos.
O aparelho fazendário no ultramar era diretamente subordinado à administração
fazendária da Metrópole, e não tinha apenas alçada administrativa, mas também funcionava
como um órgão fiscalizador das taxas alfandegárias, de exportação e também dos impostos
cobrados sobre as atividades mercantis dos produtos de monopólio régio, procurando
minimizar os problemas com contrabando de mercadorias (Salgado, 1985: 83-84).
Na administração rígida do Marquês de Pombal e seus planos de ação, pautados
prioritariamente em melhorias do poder de fiscalização e arrecadação de impostos e em uma
maior aproximação entre Colônia e Metrópole, pode-se verificar um aperfeiçoamento da
administração fazendária, cujo processo se acentuou entre 1750 e 1808 (Idem, 1985: 88-91).

1.2 Organização militar colonial: Corpos de Ordenanças
Revestidos de patentes e de uma parcela de autoridade pública, eles não só
ganharam em prestígio e força, mas se tomaram em guardas da ordem e da lei
que lhes vinham ao encontro (Prado Júnior, 2000: 334).

Em todo o período colonial o Brasil foi intentado por diversas nações devido à grande
quantidade de riquezas que poderiam ser extraídas de seu território, seja através da agricultura,
da extração de produtos nativos (pau-brasil, drogas do sertão, animais, etc.) ou mineração.
A Metrópole, desde o primeiro século da colonização, se preocupou com a defesa do
ultramar. Para tal, a Coroa criou em 1570 os Corpos de Ordenanças, organização militar
composta por encarregados da ordem interna das capitanias em conjunto com a população
local. Seu raio de defesa era somente local, não se deslocavam territorialmente e não recebiam
pagamento pela Fazenda Real. Esse tipo de formação foi muito importante para que Portugal
pudesse proteger o território colonial, uma vez que a defesa alcançava as regiões mais

4

A Fazenda era um órgão encarregado da gestão das finanças do Estado. Controlava as atividades mercantis,
assim como o destino, ou a transferência, das rendas resultantes dessas atividades (Salgado, 1985: 83).
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distantes e pouco povoadas da Colônia5, onde as tropas regulares6 e milícias7 mantidas na
América portuguesa pela Metrópole não conseguiam se deslocar facilmente (Salgado, 1985:
97-98). Para Salgado:
(...) as dimensões do território, aliadas à impossibilidade da presença de funcionários
régios no controle e vigilância de cada núcleo povoado, imprimiram às Ordenanças o
caráter de braço auxiliar na execução da política administrativa metropolitana (Idem,
1985: 110).

A organização militar em São Paulo se intensificou após a descoberta do ouro e da
necessidade de um maior controle fazendário – a cobrança de impostos, principalmente o
Quinto 8 – por parte da Coroa. Dessa forma, em fins do século XVII, as vilas paulistas
perderam sua autonomia e foram subjugadas ao controle da Capitania do Rio de Janeiro,
impedidas de constituir sua própria defesa. De fato, durante o período em que foram
governadas pela Capitania do Rio de Janeiro, as Câmaras Municipais das vilas de São Paulo
fadaram-se a obedecer a outrem, sob o jugo real cada vez mais centralizador9.
Com a perda de sua autonomia para a Capitania do Rio de Janeiro e a intensificação da
cobrança de impostos – principalmente o fisco sobre o ouro –, os paulistas passaram a
procurar meios de obter honras e mercês do Rei de Portugal e o acúmulo de cargos
administrativos, que também alçava prestígio social (Silva, 2009: 81 149). Segue-se a partir
desse momento, e das sequentes descobertas de jazidas auríferas no centro-oeste da Colônia,
um processo de endurecimento que atingiu todo o território colonial. A partir daí, segundo
Raymundo Faoro, o caudilho e o conquistador é substituído pelo agente régio (1989: 162163).

5

O território colonial brasileiro era deveras extenso e pouco povoado, dificultando o deslocamento de tropas
regulares e milícias. Nesse intento, os Corpos de Ordenanças tiveram um papel importante na garantia da defesa
da Colônia.
6
As tropas regulares eram compostas por oficiais pagos, cujos regimentos, na maioria das vezes, eram
portugueses.
7
Criadas pela Coroa portuguesa no século XVII, as milícias apoiavam as tropas regulares em defesa da Colônia
e não havia remuneração. Podiam ser livremente deslocadas territorialmente, ao contrário dos Corpos de
Ordenanças, que eram tropas fixas (locais).
8
O Quinto era um imposto régio sobre o ouro, que correspondia a quinta parte do total de ouro extraído. Para um
melhor controle em detrimento do contrabando, o ouro extraído deveria ser remetido às Casas de Fundição, onde
recebiam o selo real.
9
A Capitania de São Paulo torna-se novamente “autônoma” do governo da Capitania do Rio de Janeiro a partir
de 1709, quando torna-se Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Entretanto, a autonomia dos primeiros
séculos de colonização não é recuperada, pois o controle régio do governo desta torna-se direto, aumentando
ainda mais o recrudescimento da administração das Câmaras Municipais (Silva, 2009: 89). A Capitania de São
Paulo novamente perderá sua autonomia para o Rio de Janeiro em 1748, permanecendo sob sua administração
até 1765, restaurada pelo governo do Morgado de Mateus (Oliveira et al., 2010, cap. 2: 76).
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O prestígio social na Colônia, entretanto, não era obtido somente por mercês como
hábitos de ordens militares ou ofícios concedidos pelo Rei. Outra forma de conseguir
prestígio social e honras era por meio de nomeações de cargos de postos da oficialidade,
como por exemplo, os altos cargos do Regimento das Ordenanças (Silva, 2009: 149).
De fato, a organização militar colonial teve um importante papel no “sucesso” dos
empreendimentos metropolitanos, segundo o projeto colonizador português. Como resultado
dos intentos da Coroa de formar uma conjuntura de defesa para o território do ultramar, em
fins do século XVIII, Portugal conseguiu deslocar soldados às fronteiras contra as invasões
espanholas, assim como erigir um grande número de freguesias e vilas com a finalidade não
só de torná-las oficialmente pertencentes ao Rei luso, mas também de instituir localmente as
Ordenanças, que efetivariam a organização e a defesa da região.
A estruturação dos Corpos de Ordenanças acabou por beneficiar também as elites
locais, pois geralmente eram esses grupos abastados quem subsidiavam as forças armadas,
resguardando os cargos mais altos e seus interesses. O fortalecimento das Companhias de
Ordenanças foi concretizado em 1758, quando a Coroa instituiu uma provisão que auxiliava
no processo de “disciplinar” e garantir a execução das Ordenanças.
Além de comporem os Corpos de Ordenanças, os “homens bons” também ocupavam
os cargos das Câmaras Municipais, criando assim um grupo elitizado: As eleições dos oficiais,
como vimos, apenas conferiam um aparente cunho liberal ao processo de escolha. Na
realidade, eram limitadas a um círculo bastante restrito de indivíduos (Salgado, 1985: 11).
Graça Salgado comunga com Caio Prado Júnior ao discutir sobre o prestígio que essa
elite conquistava com as patentes militares das Ordenanças:
Revestidos de patentes e de uma parcela de autoridade pública, eles não só ganharam
em prestígio e força, mas se tomaram em guardas da ordem e da lei que lhes vinham
ao encontro; e a administração, amputando-se talvez com esta delegação mais ou
menos forçada de poderes, ganhava, no entanto uma arma de grande alcance: punha
a seu serviço uma força que não podia contrabalançar, e que de outra forma teria
sido incontrolável. E com ela penetraria a fundo na massa da população, e teria
efetivamente a direção da colônia (Prado Júnior, 2000: 334).

De acordo com Maria B. Nizza da Silva em Ser Nobre na Colônia, os cargos de
capitão mor e capitão de ordenanças nas vilas coloniais eram ocupados por aqueles que
gozavam de grande influência local, medida pelas terras e escravaria que estes possuíam,
chamados por “homens bons” (2005: 149).
Já para Laima Mesgravis em A Sociedade Brasileira e a Historiografia Colonial, o
que geralmente se via em diversas regiões da Colônia era uma elite composta por pessoas que,
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a partir de promoções de cargos e patentes militares, tornaram-se fidalgas. Em suma, não
possuíam muita competência para o cargo e acabavam por excederem e oprimirem os
soldados e o povo (1998: 44). Para o autor, (...) Aqueles que envergavam a farda descobriam
subitamente serem parte do esquema do poder e que usando de suas migalhas poderiam obter
algumas vantagens pessoais (Idem: 1998: 46).
As Ordenanças, apesar de ínfima função militar por serem estáticas e sem recursos
adequados, foram de vital importância em sua função administrativa e legal, cujo
funcionalismo oficial, concentrado nas grandes capitais, não poderia alçar todo o território
colonial, que era extenso e cuja população era muito dispersa. As Ordenanças foram, portanto,
fundamentais e mantenedoras da ordem legal e administrativa em diversas regiões da Colônia,
mesmo as mais afastadas dos grandes centros do poder oficial (Prado Júnior, 2000: 331).
No terceiro quartel do século XVIII, durante a administração do Marquês de Pombal,
as Ordenanças foram livremente utilizadas pelo poder régio como ferramenta de controle do
Estado para melhor adequar o aparelho estatal português na organização colonial:
O Marquês demonstra aí como compreendera a utilidade, a necessidade mesmo de
arrolar toda a população colonial em corpos organizados, a fim de tê-la assim
facilmente ao alcance da administração, sujeita a ela e governável (Prado Júnior,
2000: 331, não grifada no original).

Os oficiais de Ordenanças acabavam por exercer funções da alçada administrativa, uma
vez que faziam parte de um grupo elitizado local. As Ordenanças como braço da
administração, também serviu para regular a questão do indígena10. A parcela autóctone da
população colonial, que no século XVIII encontrava-se mal assimilada e mal agregada ao
projeto colonizador via-se, com a legislação pombalina, equiparada aos demais súditos ao
mesmo tempo em que se encontrava muito à margem da sociedade na Colônia. O sistema de
Ordenanças, nesse caso, serviu para debilmente substituir a autoridade dos padres nas
povoações compostas pelas populações ameríndias – como ocorreu no aldeamento11 de São
José do Parahyba, situada na Capitania de São Paulo. Havia uma concessão de postos de

10

Apesar de haver diversas discussões acerca da utilização equivocada das palavras “indígena” e “índio” para
designar a população nativa americana, o presente trabalho procurou utilizar estes termos por convenção, uma
vez que grande parte da bibliografia sobre o assunto contempla tais termos, e também por não ser foco deste
estudo aprofundar-se em questões antropológicas sobre o ameríndio.
11
“Aldeamento” significa um núcleo de povoamento habitado por indígenas de diversas etnias sob a
administração portuguesa, seja civil ou eclesiástica (Petrone, 2005). Por conveniência, uma vez que esta
denominação também se encontra nos documentos manuscritos aqui tratados, São José do Parahyba poderá vir a
ser citada como “Aldeia”. Neste caso, “Aldeia” e “Aldeamento” possuem o mesmo significado.
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Ordenanças dentre os que gozassem de superioridade hierárquica entre esses grupos 12 .
Entretanto, particularmente na Aldeia de São José – que se tornou Vila Nova de São José do
Parahyba13 em 1767 –, a concessão de postos militares e administrativos aos índios não foi
possível, uma vez que São José contava com “homens bons” advindos da Vila de Jacarehy
para formar sua parcela abastada da população.

1.3 Recrutamento militar na Capitania de São Paulo
Os paulistas, domesticados e engaiolados, não mais
sertanejarão nem minerarão. Nas guerras platinas se convertem
em soldados regulares: é o passo último de seu estrangulamento
social (Faoro, 1989: 164).

São os paulistas, segundo minha própria experiência, grandes servidores de S.M. No
seu real nome fazem tudo quanto lhes ordena, expõem aos perigos a própria vida,
gastam sem dificuldade tudo quanto têm e vão até o fim do mundo sendo necessário.
O seu coração é alto, grande e animoso, o seu juízo grosseiro e mal limado, mas de
um metal muito fino; são robustos, fortes e sadios, e capazes de sofrer os mais
intoleráveis trabalhos. Tomam com gosto o estado militar, oferecem-se para
acometer os perigos, e facilmente se armam e se fardam à sua própria custa (Faoro,
1989: 163-164 Trecho de carta do Morgado de Mateus ao Rei de Portugal).

A estrutura demográfica de São Paulo começou a ser mais bem definida a partir de
1765 quando o então empossado governador da Capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de
Sousa Botelho Mourão – o Morgado de Mateus –, sob instrução régia da Coroa por meio do
Marquês de Pombal buscou, com a política de recenseamento da população paulista, respaldar
o projeto português de apoio da Capitania de São Paulo nos conflitos fronteiriços contra
invasores castelhanos na Repartição do Sul.
A Capitania de São Paulo tornou-se durante o século XVIII, sob a administração do
governo de D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão 14 , a maior “fonte” de recursos
agrícolas e financeiro (impostos), e recrutamento de soldados enviados para as zonas de
conflito nas fronteiras com a América Espanhola. Ordens metropolitanas incitavam o

12

De acordo com Caio Prado Júnior, esses grupos de indígenas absorvidos pela administração colonial a fim de
ocuparem cargos de Ordenanças e de cunho administrativo constituiu uma das bases mais sólidas da ordem
política e administrativa da Colônia (Prado Júnior, 2000: 335).
13
A elevação do Aldeamento de São José do Parahyba à categoria de vila ocorreu em 1767. Contudo, verifica-se
em documentação posterior à ereção de São José à vila, que esta continuou a ser chamada por Aldeia e a possuir
diretor.
14
Segundo Peregalli em Recrutamento Militar no Brasil Colonial, o processo de subordinação das milícias
locais ao poder dos governadores acentuou-se com a administração do Morgado de Mateus (1986: 63).
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governador a recrutar homens e apropriar-se dos recursos para manter as tropas das frentes
de batalha (Peregalli, 1986: 63-64).
A situação platina tornava-se cada vez mais complicada à medida que as tensões entre
Portugal e Espanha nas regiões fronteiriças aumentavam. Era necessário que a Coroa, para
garantir a defesa de seu território ultramarino, arregimentasse o maior número de soldados,
verdadeiras “muralhas humanas” contra os avanços castelhanos. Para garantir esse
contingente miliciano, Portugal lançou mão à Capitania de São Paulo de uma série de
medidas administrativas, proporcionando ao Estado lusitano deslocar reforços militares para
as Repartições do Sul, ao mesmo tempo em que procurou ocupar os espaços vazios que ainda
existiam em grandes áreas na região compreendida entre a Capitania de São Paulo e o Sul, até
a fronteira platina. Para efeito estratégico, Portugal devolveu em 1765 a autonomia que São
Paulo havia perdido em 1748 – quando foi anexada à administração da Capitania do Rio de
Janeiro –, tornando-a laboratório das profundas transformações políticas e econômicas que a
Metrópole estava sofrendo no tocante ao seu aparelho burocrático. A Capitania de São Paulo
tornou-se palco de um novo paradigma administrativo, importado da Europa e forjado pelas
novas vertentes intelectuais, as Luzes, e pela paulatina crise do Antigo Regime (Ferlini, 2009:
238-240).
Em 1765, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão assume o governo da Capitania
de São Paulo que volta a ser autônoma sob diretrizes distintas de toda a Colônia, uma vez que
São Paulo passava a ser vista por Portugal como uma região de novas possibilidades
estratégico-administrativas, tornando-se o “carro chefe” para os empreendimentos
geopolíticos na região da Prata, para o abastecimento de soldados nas Milícias e em prol do
aquecimento econômico colonial através do aumento significativo de produtos de vulto, como
algodão e tabaco, e gêneros para abastecer o mercado interno e as tropas da Repartição do
Sul:
(...) deviam ser postos todos os recursos: o levantamento racional e minucioso das
populações, a investigação dos recursos naturais, a medição e marcação dos
territórios, e estabelecimento de rotas, a elaboração de mapas, o erguimento de
fortalezas, a organização e preparo das tropas, a educação da população. Era amplo o
arcabouço de conhecimento e técnicas que precisavam ser ativados (Ferlini, 2009:
240).

O Morgado de Mateus, ao assumir o cargo de governador da Capitania de São Paulo
em 1765, é orientado a organizar militarmente a população paulista através de milícias. Para
tal, foi posto em prática um projeto ambicioso de recenseamento populacional em toda a
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capitania, as Listas Nominativas Anuais ou Maços de População, onde a população era
recenseada em nível domiciliar.
Durante todo o período colonial no Brasil, São Paulo foi uma capitania cuja economia
não teve vulto exportador. Seu perfil, não menos importante para engendrar a economia
colonial, pautava-se basicamente no abastecimento interno de gêneros como o gado vindo da
região Sul e que adentrava a Capitania de São Paulo pelo Oeste, alguns engenhos de cana de
açúcar, e a produção de algodão, tabaco e milho para o abastecimento dos mercados locais e
coloniais, principalmente víveres às regiões das Minas durante o auge do período aurífero,
pelo Vale do Paraíba. D. Luís de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, aproveitou-se
desse perfil paulista para empreender a captação de recursos humanos e de gêneros, em prol
das necessidades militares na região da Prata, ao Sul da Colônia. O recenseamento
populacional, empreendido pelo governador Morgado de Mateus na Capitania de São Paulo
objetivava verificar numericamente a disponibilidade de fontes potenciais de recrutas para
lutarem nos conflitos contra os castelhanos na Repartição do Sul, e também estimar, em
nichos regionais, a produção de gêneros (víveres) no caso de um possível confisco dos bens e
recursos para o abastecimento das tropas (Bacellar, 2001).
Mais do que obter um panorama da capitania, as autoridades necessitavam levantar
dados relevantes para, posteriormente, solicitar às Câmaras o recolhimento dos produtos e o
recrutamento de soldados, este último caracterizado, muitas vezes, por uma “legítima caçada”
aos moradores que, com medo, embrenhavam-se nos matos e desapareciam para não se
alistarem para os confrontos na região da Prata (Idem, 2001: 27). Segundo Bacellar, Esse
recrutamento, quando declarado, causava pânico entre os jovens, que desapareciam, se
internando nas matas, repetindo uma antiga prática (2001: 131).
Com a aquisição de dados populacionais buscava-se estruturar corpos milicianos por
meio de alistamentos obrigatórios advindos dos Maços de População. A listagem das
produções agrícolas também tinha seu objetivo nessa campanha contra as invasões
castelhanas: a Capitania de São Paulo foi responsável não só pelo abastecimento de soldados
nas zonas de conflitos, mas também de gêneros alimentícios às tropas.
De acordo com Enrique Peregalli, como fruto dos primeiros recenseamentos em 1765
foram alistados e enviados aos conflitos nas fronteiras platinas, principalmente Paraguai,
2.640 homens. Dois anos depois, em 1767, a Capitania de São Paulo já dispunha de 4.004
alistados nas tropas auxiliares (Peregalli, 1986: 67). Para o autor, (...) quando a Coroa passou
a regulamentar os produtos dos saques, a fim de financiar os seus próprios gastos, o
incentivo comercial dos conflitos do Sul perdeu-se (Idem, 1986: 74).
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O governador da Capitania de São Paulo utilizou-se das Companhias de Ordenanças já
existentes em toda a capitania como fonte para o abastecimento de soldados nas zonas de
conflito na Repartição do Sul. Por meio da concessão de títulos de fidalguia aos capitães das
Ordenanças, entre outros privilégios estamentais, foi possível estimular o envio de homens às
tropas milicianas (Peregalli, 1986: 79).
Ao mesmo tempo em que coletava as informações sobre a população da Capitania de
São Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão estrategicamente também “forçava” a
população a fixar-se por meio de um projeto de ereção do maior número de povoamentos à
condição de vilas 15 . Buscava-se, assim, aumentar a produção agrícola e a arrecadação de
impostos à Real Fazenda. De acordo com Maria Beatriz Nizza da Silva, organizadora de
História de São Paulo Colonial: O levantamento da população foi promovido quase que
anualmente a partir de então, e viria a perdurar até 1836, com maior ou menor regularidade
(2009: 157-158).
Em consequência a esse empreendimento na Capitania de São Paulo, foi possível,
efetivamente, obter dados populacionais entre 1765 e 1836. As Listas Nominativas Anuais
serviram como um poderoso instrumento administrativo e estratégico para a tomada de
decisões no âmbito da economia e da população local (Silva, 2009: 158).
Com o recrutamento militar, cujo recurso foi obtido por meio das listas contidas nos
Maços de População, e com o projeto de ereção de povoações paulistas à categoria de vilas, o
governador D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, procurou
também melhorar as técnicas agrícolas visando um aumento significativo na produção de
excedentes a serem remetidos e comercializados no porto de Santos. Para concretizar esse
projeto, o governador enviou cartas às Câmaras Municipais de toda a capitania solicitando
que dobrassem a produção de milho, arroz e feijão, e ordenou diretamente aos lavradores que
plantassem mais algodão:
Para remediar esta falta [de abundantes riquezas], pus em execução as Reais Ordens
que V. Exª. Me expediu em dias de julho de 1766 promovendo com toda a eficácia a
lavoura dos algodões, e dos trigos, ouro dos arados e a cultura de outros gêneros que
a fertilidade destas terras me prometia, procurei a extensão do comércio que se acha
livre para S. Majestade convocando os homens de negócio para entrarem nele
15

Em 1750 foi assinado entre Portugal e Espanha o Tratado de Madri, cuja premissa do Uti Possidetis, dava
direitos legais de posse à metrópole que, efetivamente, ocupasse o território. A partir desse momento, os
conflitos fronteiriços entre a América portuguesa e espanhola se agravam, por conta desse tratado. Inicia-se uma
corrida entre as duas nações em busca de obter novos territórios e proteger os que já são, de fato, seus. Portugal
endossa um projeto de legitimar seu poder territorial por meio de uma política de ereção de vilas. Dessa forma,
procurava-se, com a elevação de povoamentos à categoria de vilas, legitimar o controle da Coroa portuguesa
sobre aquela região.
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(Trecho de carta escrita pelo Morgado de Mateus ao Marquês de Pombal, 1772 apud
Ferlini, 2009: 243).

Contudo, essa alta produção agrícola alçando ser comerciada em Santos, de fato,
nunca ocorreu. Essa idealização motivada pelo Morgado de Mateus não foi concretizada
devido a dois principais fatores: em primeiro lugar, os caminhos existentes que ligavam São
Paulo a Santos não eram adequados ao transporte de vultosos carregamentos de produtos
agrícolas; em segundo lugar, já havia entre os produtores e comerciantes de São Paulo um
costume de comerciarem seus produtos com o Rio de Janeiro, cujo transporte se dava por
terra16 (Silva, 2009: 190).
O Morgado de Mateus, em favor do abastecimento e defesa do território colonial
contra os espanhóis na região da Prata, utilizou-se amplamente de todo o recurso humano e
agrícola que a Capitania de São Paulo dispunha. Sob um discurso de “bravura e destemência”
da figura do sertanista, D. Luís de Sousa Botelho Mourão, sob orientação da Metrópole,
arregimentou um grande número de homens, inclusive escravos e autóctones, para serem
enviados às frentes de batalha nas fronteiras entre as colônias ibéricas – portuguesa e
castelhana –, com pouco ou nenhum recurso e sem garantia de soldo e retorno. Além do
alistamento obrigatório, uma grande parte da produção agrícola paulista foi remetida às zonas
de conflito destinadas a alimentar as tropas.
Nesse contexto, Portugal mostrou-se irredutível ao seu controle centralizador,
tomando posse e usufruindo de fato de seu poder de direito sobre a Colônia e colonos.
Recrudesceu sua política colonial em busca de resultados favoráveis a seus projetos
geopolíticos e econômicos. Tal processo, que teve início ainda nas primeiras décadas da
colonização e que se intensificou a partir da descoberta das minas de ouro nas Gerais,
alcançou em meados do século XVIII seu ponto máximo de controle régio e de
amadurecimento burocrático. Em outras palavras, O rei queria súditos e não senhores,
soldados e não caudilhos. As minas aceleraram o curso da disciplina americana às rédeas do
soberano, rédeas firmes e curtas (Faoro, 1989: 164).

16

Mais especificamente pelo Vale do Paraíba, cujas rotas comerciais seguiam por toda a região vale paraibana
até Parati, onde os produtos partiam para abastecer os mercados coloniais (OLMO, 2000).
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CAPÍTULO II
O PAPEL DO VALE DO PARAÍBA NOS EMPREENDIMENTOS
METROPOLITANOS: A VILA DE JACAREHY E A ALDEIA DE SÃO JOSÉ DO
PARAHYBA
(...) E sendo evidente que as paternais providências do Nosso
Augusto Soberano se dirigem unicamente a cristianizar e civilizar estes
até agora infelizes e miseráveis Povos, para que saindo da ignorância e
rusticidade a que se acham reduzidos, possam ser úteis a si, aos
moradores e ao Estado (Directorio, 1758, 3º parágrafo: 2 e 3).

2.1 A crise do Estado português e a legislação indigenista (século XVIII)
O Estado tem razões que a justiça desconhece (Cunha, 1987: 163).
Estes homens (falo dos índios aldeados), que sendo tirados nus dos
sertões brasílicos mais por força do que por vontade, que tantos tempos se
conservaram pouco vestidos debaixo da escravidão, que não obstante o
soberano os declarar livres, ficaram, contudo vivendo sujeitos às aldeias,
sofrendo insolências contrárias à liberdade do homem (Rendon, 1978: 40).

Durante o século XVIII Portugal enfrentou diversas crises que a afetou política e
economicamente. Somava-se às crises do Estado português a situação de vulnerabilidade
política devido ao seu envolvimento na Guerra de Sucessão Espanhola. Com a Metrópole
vulnerável, as possessões ultramarinas se tornariam alvo fácil para invasões estrangeiras,
sobretudo castelhanas (Souza, 2006: 88). Fragilizada, Portugal procurou nos recursos do
ultramar o respaldo necessário para se reerguer, adotando medidas que engajassem o
fortalecimento de vínculos entre o Estado luso e sua Colônia, além de um aumento na
produção agrícola colonial17 e da área pertencente à Coroa, ocupada pela América portuguesa
(Coelho, 2005: 107).
O século XVIII foi um período de profundas transformações político-econômicas e
sociais para Portugal. As inquietudes da Metrópole frente à defesa e à manutenção de seus
domínios ultramarinos, promovendo políticas para efetivar a ocupação territorial e melhorar a
produção agrícola colonial, tornaram-se meios de reerguê-la, pois, comparada às nações
17

Em prol do desenvolvimento do comércio colonial e, portanto, de uma maior obtenção de recursos necessários
ao reerguimento econômico da Metrópole, foi incentivada, prioritariamente, as atividades que envolviam a
agricultura, com incentivo especial em artigos como algodão, trigo, tabaco e a coleta de Drogas do Sertão
(Coelho, 2005: 109).
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européias como Inglaterra e França, Portugal era obsoleta quanto à organização estatal, à
produção industrial e à intelectualidade difundida pelas Luzes. Atrasada economicamente e
estagnada em relações ainda baseadas no Antigo Regime, a Metrópole portuguesa procurou
durante o século XVIII – e em especial durante a administração do Marquês de Pombal –,
redefinir sua administração para tentar acompanhar as novas e profundas mudanças da
sociedade européia. A Colônia americana, atrelada diretamente a Portugal, também participou
perifericamente dessas transformações (Ferlini, 2009: 238).
A partir de 1750, quando foi instituído o Tratado de Madri, que promulgava o direito
de posse do território através da efetiva ocupação, Uti Possidetis18, a situação de risco de uma
proeminente invasão estrangeira no ultramar português, sobretudo nas regiões de fronteira
com a América espanhola e ao longo do litoral brasileiro, agravou-se, alertando Portugal a
tomar medidas em defesa das terras brasis. Além de proteger as fronteiras e a costa do Brasil,
o Estado luso preocupou-se também em garantir a “legalização” do território colonial
adotando uma política de elevação do maior número possível de núcleos de povoamento à
condição de freguesias e vilas, medida que as tornava, de fato, uma extensão do poder régio
português.
Segundo Capistrano de Abreu em Capítulos de História Colonial (1500-1800),
Portugal acabou saindo com certa vantagem em relação à Espanha no Tratado de Madri
devido, principalmente, ao condicional de pertencimento da terra a quem de fato ocupava: uti
possidetis. Para o autor:
Depois de tantos anos e de tantas canseiras nem um passo se dera para realizar o ideal
afagado pelo tratado de Madri. Para os interesses de Portugal a solução não foi
desvantajosa: estribado no uti possidetis, dando-lhe uma extensão inconciliável
com o tratado de Madri, pôde agora satisfazer a sua avidez de terras (Abreu,
1954: 291, não grifado no original).

Como já foi explanado, com o Tratado de Madri – cuja formulação foi encabeçada
pela própria Metrópole portuguesa que alçou garantir e aumentar seu território americano e,
dessa forma, concretizar suas estratégias de desenvolvimento geopolítico e econômico (Souza,
2006: 78-108) –, as tensões entre a América espanhola e a América portuguesa, localizadas
principalmente na região platina, se aqueceram ao longo do século XVIII. A Metrópole lusa,
que já havia perdido parte de suas possessões asiáticas, percebeu no novo tratado, ao mesmo

18

Termo em latim que, contextualizado ao Tratado de Madri (1750), significava que a terra pertenceria à quem
de fato a ocupasse.
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tempo, uma oportunidade, mas também uma ameaça contra sua Colônia americana (Costa,
2010: 1).
A fim de resgatar a economia portuguesa por meio da produção agrícola – aumento da
produção para aquecer os mercados coloniais e metropolitanos – e ao mesmo tempo garantir o
“abastecimento humano” das tropas milicianas, a Coroa lançou mão de um importante projeto
onde a população autóctone foi um dos principais atores.
Segundo Vera Lucia Amaral Ferlini em Uma capitania dos novos tempos: economia,
sociedade e política na São Paulo restaurada (1765-1822),
O estímulo à agricultura tornou-se o esteio da nova política econômica, com
surpreendentes resultados no Brasil. Produtos para re-exportação pelo Reino (açúcar,
cacau, tabaco), alimentos para a população metropolitana (arroz), e matérias-primas
para as manufaturas (algodão, couros) enlaçam agricultura e indústria, tornando o
caminhado rumo à industrialização uma possibilidade concreta. A criação de
companhias de comércio privilegiadas fechava o circuito, pois aproximava os
espaços coloniais metropolitanos, redesenhando uma nova configuração para o
Império Luso-Brasileiro: ações conscientes e objetivas que tornaram Portugal ainda
mais dependente do espaço colonial (Arruda, 2000 apud Ferlini, 2009: 239).

Neste sentido, foi remetida ao Brasil uma série de ordens régias19, cujas instruções
consentiam a liberdade da população ameríndia, reconhecida como súdita do Rei de Portugal,
que foi a grande “encarregada” pela ocupação e produção das terras coloniais ainda “vazias”,
como políticas de oficialização do poder régio contra investidas castelhanas.
O contingente nativo – parcela da população colonial que, para Portugal, possuía
importância em termos numéricos e “braçal” –, foi visto pela Coroa e pelos colonos como
mão de obra sob o véu do discurso civilizatório.
Entretanto, a concessão de liberdade aos índios se tornou alvo de preocupações tanto
dos colonos como da Coroa. A aplicação da lei de liberdade aos autóctones poderia resultar
no decréscimo da produção agrícola, afetando consideravelmente a economia do Estado luso
já fragilizado. Portugal preocupava-se também com a resistência dos missionários e com
possíveis sublevações resultantes da resistência indígena à nova legislação.
A Metrópole constatou que, sem a prévia concordância da Colônia sobre as novas
Instruções Régias, seus projetos não seriam integrados à vida colonial (Coelho, 2005: 159).
Essa liberdade assistida do autóctone remonta das primeiras décadas da colonização
até o período pombalino onde, segundo Manuela Carneiro da Cunha, houve um processo
acerca do significado da identidade do silvícola como alguém incapaz de se autogovernar e
19

As primeiras ordens régias que precederam a confecção do Diretório dos Índios (1758) datam dos primeiros
anos da década de 1750, intituladas Instruções Régias.
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“tornar-se civilizado” sem um mediador que o tutelasse, cujo discurso se completava a uma
subentendida “missão civilizadora” do europeu. Tal política era característica da
administração inaciana e, mesmo após a expulsão definitiva da Companhia de Jesus por
Pombal da Metrópole e do ultramar, o Estado cooptou o molde administrativo inaciano e o
remodelou para sanar as aspirações da Coroa e dos colonos quanto à administração do
autóctone (Cunha, 1987: 161).
Com o discurso de salvaguardar a liberdade da população indígena e súdita em prol da
execução de seu plano de governo, Pombal propôs a regulamentação do usufruto do trabalho
silvícola, enfatizando aos colonos a permissão ao acesso a essa mão de obra. Com isso, a
Coroa pretendia engajar a aceitação das Instruções Régias pela sociedade colonial, o que
ocorreu mediante acordos entre colonos e administração régia (Coelho, 2005: 161). Foi por
meio de reformulações da legislação indigenista, solicitadas pelos colonos e consentidas pela
Metrópole, que o Diretório dos Índios foi gestado. O Diretório foi fruto do consenso entre a
Coroa e a Colônia em virtude da cooptação de aliados, de obtenção de recursos e do fomento
das necessidades de ambos os lados (Idem, 2005: 162).20 Tal acontecimento nos remete a
refletir sobre as relações entre Metrópole e Colônia que, no senso comum, referem-se
erroneamente à falsa idéia de total submissão do ultramar pelo mando metropolitano. Não
havia, como muito se pensou, uma política unilateral de ordem e execução entre Portugal e a
América portuguesa, mas sim, até certo ponto, um diálogo entre ambas visando acordos de
objetivo mútuo (Souza, 2009: 46).
Sobre as especificações das ordens régias geridas pelo Marquês de Pombal em relação
à população ameríndia, os índios deveriam compor as povoações existentes ou formar novos
núcleos de povoamento à medida que fosse necessário para garantir os contornos territoriais
da Colônia. Os nativos aldeados, ainda segundo as primeiras Instruções Régias e, portanto,
predecessores ao Diretório dos Índios, deveriam permanecer disponíveis para servirem o
Estado se assim fossem ordenados. De acordo com Mauro Cezar Coelho:

20

De acordo com Mauro Cezar Coelho, as primeiras Instruções Régias que regulamentavam a questão
indigenista não foram bem aceitas pelos colonos, cujas subversões às ordens régias, sobretudo em relação a
utilização da mão de obra nativa e a não concessão da liberdade desses povos pelos colonos – direito garantido
pelas Instruções –, foram largamente praticadas por grande parte da sociedade que utilizava o índio na produção
agrícola. O desrespeito às ordens del-rei de Portugal foram cimentadas pelo discurso colonial de que a
exploração da mão de obra nativa era necessária, uma vez que a maioria dos colonos não tinham possibilidade de
captar recursos para substituir o índio por escravaria africana. Em virtude de um consenso entre o Estado e a
Colônia, foram propostas por Francisco Xavier Mendonça Furtado – governador da Capitania do Grão-Pará e
Maranhão e irmão do Marquês de Pombal – uma série de alterações nas Instruções Régias alçando integrar,
numa mesma legislação, as exigências metropolitanas e as necessidades coloniais, surgindo, dessa forma, o
Diretório dos Índios (Coelho, 2006 apud Costa, 2009: 3).
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As Instruções se ocupavam com a garantia e a proteção do território colonial,
por meio das ordens para a edificação de fortalezas, da garantia do envio de tropas
e da recomendação expressa para que se procedesse ao resgate da disciplina
militar e da autoridade do Estado. Garantida e protegida, a Colônia deveria
cumprir sua função: produzir (2005: 159, não grifado no original).

Em primeira instância, com a finalidade de aumentar a população colonial sob o
domínio da Metrópole lusa e, consequentemente, expandir territorialmente as possessões
portuguesas, os indígenas em 1758 foram declarados súditos de Portugal. Com a população
autóctone pertencente à Portugal e vassala do Rei, era possível ocupar um espaço territorial
maior que, oficialmente, seria de domínio do Estado lusitano, aumentar as tropas milicianas
nas frentes de batalha contra os castelhanos e obter um aumento na produção agrícola de
gêneros e de produtos comerciáveis, que engendrariam um aquecimento econômico à
Metrópole:
Transformá-lo (o indígena) em associado do português fora entendido como uma
solução do problema da definição das fronteiras, pois, como vassalo, o índio
tornaria efetivo o direito português às terras que ocupava (Coelho, 2006: 117
apud Oliveira et al., 2010, cap. 2: 79, não grifado no original).

O período colonial no Brasil foi permeado por discussões acerca do nativo e de
políticas indigenistas que, se não deram totalmente certo, deixaram a desejar pelas
contradições que estas apresentavam e pelos confrontos de idéias e intentos entre jesuítas e
colonos, mediados pela Coroa que não se posicionava contrária ou favorável a escravidão do
ameríndio. A oscilação da Metrópole diante da questão silvícola fez-se presente nas primeiras
tentativas de se legislar o papel do índio na sociedade colonial, onde os decretos e leis (...) se
apresentavam vagos, sem encadeamento ou progressão (Machado, 2006: 22). Para a autora,
em todo o período colonial no Brasil, a população indígena foi compreendida pelo colono
como um meio economicamente viável de obter acesso à mão de obra para o trabalho
compulsório agrícola em regiões onde a população não alçava meios de comprar escravos
africanos (Machado, 2006 apud Costa, 2009: 1).
De fato, desde os primórdios da colonização e em especial a partir do século XVII,
com a intensificação da produção agrícola colonial, o índio serviu para os colonos e para o
Estado português como uma importante ferramenta de desenvolvimento (Machado, 2006: 16).
O Diretório dos Índios, legislação indigenista promulgada pela Coroa durante a
administração do Marquês de Pombal em 1758, fazia parte de uma série de medidas adotadas
pelo Estado luso visando recompor sua economia, que passava por uma série de
transformações e tensões, respectivamente, na Europa e na região platina, ao mesmo tempo
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em que proporcionava o aumento das possessões portuguesas e defendia as já existentes na
América, segundo as diretrizes do Tratado de Madri.
Para tal, a utilização das populações nativas foi fundamental para que estes
empreendimentos pudessem ser levados adiante. Baseado em um discurso de liberdade
assistida, o Marquês de Pombal se valeu do ameríndio sob a forma de um projeto
“civilizatório” e deveras contraditório para alçar seus intentos (Costa et al., 2010, cap. 3: 9295).
Sob a regulamentação do Diretório, as populações autóctones permaneceram no
regime de aldeamentos, pouco modificando em comparação com a organização inaciana
mesmo após sua expulsão21, entretanto, seriam tutelados diretamente pelo Estado português,
por meio de um diretor nomeado pelo governo central da capitania e que seria, no aldeamento,
a extensão do poder régio. Dessa maneira, a Coroa legitimava seu poder sobre as populações
silvícolas aldeadas, retirando sua autonomia e garantindo seu controle e “civilização”.
Delegado ao silvícola a condição de vassalo, este não seria mais tangido pelas Ordens
Missionárias, mas sim, pela Coroa. Igualados aos outros cidadãos portugueses, os índios
teriam acesso aos privilégios e as obrigações como súditos, participando do desenvolvimento
dos empreendimentos coloniais e pagamento de tributos ao Rei. Livres do trabalho servil,
escravidão escamoteada a que desde o início da colonização foram submetidos, os nativos
seriam remunerados pelos serviços prestados. Essas novas diretrizes privilegiariam os
ameríndios aldeados, porém o que se viu no interior das Aldeias sob a tutela dos diretores foi
apenas uma teoria. A legislação régia22 formulou a concessão da liberdade “assistida” aos
indígenas, mas a limitou ao máximo. Os autóctones, apesar de teoricamente livres, não
escolheriam por vontade própria onde e com quem trabalhariam: seriam, portanto,
dimensionados de acordo com as exigências da Coroa (Coelho, 2005: 134).
Como foi mencionado, o controle das populações nativas no interior dos aldeamentos
ficaria a cargo de um diretor, nomeado pela administração colonial e representante da Coroa,
que ficaria responsável pelo cumprimento da legislação do Diretório dos Índios e dos projetos

21

Os jesuítas eram contrários à nova ordem régia (Diretório dos Índios), investindo contra as autoridades e
dificultando a execução das políticas do Estado em relação ao Tratado de Madri. Este foi um dos principais
estopins que permearam a decisão de Pombal pela expulsão definitiva da Companhia de Jesus de Portugal e suas
possessões no ultramar em 1759. Os aldeamentos, antes administrados pelos inacianos, passaram a ser
diretamente controlados pelo Estado português (Coelho, 2005: 124), representado pela figura do Diretor do
Aldeamento. Portanto, a participação missionária, prevista inicialmente nas Instruções régias, foi excluída dos
projetos pombalinos (Idem, 2005: 128).
22
As Instruções Régias foram criadas no início da década de 1750 e aperfeiçoadas com a promulgação do
Diretório dos Índios, em 1758.
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metropolitanos. Sua função era, basicamente, de tutela e administração dessa nova mão de
obra vassala (Idem, 2005: 268).
Uma vez considerado súdito do Rei de Portugal, o índio foi sumariamente inserido na
sociedade colonial européia, entretanto, permaneceu à margem dos “teóricos” benefícios que
sustentavam as diretrizes do Diretório pombalino (Machado, 2006: 23-25). Na ausência de
outra legislação indigenista mais concisa, o Diretório acabou por tornar-se o único parâmetro
que regulava a questão silvícola, ao mesmo tempo em que supria as necessidades do projeto
de desenvolvimento da Colônia visado pela Metrópole:
Ainda que fossem súditos do Rei e já soubessem identificar sua condição no Novo
Mundo, os índios aldeados continuavam sujeitos à possibilidade de utilização do
seu trabalho, pois tal pressuposto também estava validado pela lei (Idem, 2006:
27, não grifado no original);

e,
Com os aldeamentos, servindo como mecanismo eficaz de controle e dominação, os
portugueses obtiveram êxito considerável nos seus objetivos: retendo os índios em
um local delimitado, garantiam todas as demais terras para o empreendimento
colonizador, atendendo aos anseios da Coroa e das elites coloniais (Machado, 2006:
32).

Mantendo os aldeamentos sob o controle régio, Portugal procurava obter um “estoque”
de mão de obra, pronta para servir às necessidades do Estado. Alçando seus intentos por meio
da utilização do labor das populações aldeadas, a Coroa debruçou sobre o índio a convicção
da necessidade do trabalho como meio honrado de conquistar sua benemérita condição de
civilizado (Machado, 2006: 35-36).
É interessante salientar, entretanto, que o trabalho como uma virtude do súdito,
defendida pelo novo discurso do Estado na administração de Pombal, não era em suas raízes
européias uma condição de honra. Ao contrário, a concepção difundida na Colônia, fruto da
mentalidade metropolitana e advinda dos resquícios feudais na Europa, trás em terras brasis o
trabalho como atividade indigna, praticada por aqueles que não dispunham de recursos devido
a algum critério divino de escolha dos bens afortunados por Deus. Apesar do enfraquecimento
da mentalidade do Antigo Regime na organização e dinâmica social – o qual ainda possuía
resistência em alguns Estados europeus, apesar de se encontrar no século XVIII em processo
de declínio –, constavam no cerne da sociedade européia vestígios de características
propriamente feudais, cuja herança veio para as possessões ultramarinas sob a égide do antigo
sistema colonial.
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O discurso sobre a questão do labor também foi alterado em virtude da inserção do
real papel do autóctone na sociedade colonial. O trabalho, reconhecido como desonroso
devido à herança feudal européia teve que ser redefinido como atividade que expressaria
dignidade. Dessa forma, o atraso e a ruína econômica e política portuguesa, em comparação
com outros Estados europeus, foram compreendidos pela própria Coroa como resultado da
ociosidade, mentalidade feudal que ainda pairava sobre a população reinol e, como herança,
colonial. Para conseguir a estabilidade econômica que precisava, Portugal lançou mão de uma
nova concepção de trabalho, cujo direcionamento não alçou apenas as populações silvícolas,
que de fato representavam uma das principais fontes de mão de obra do ultramar controlada
pela Coroa, mas também toda a sociedade colonial e metropolitana em si (Coelho, 2005: 156).
O índio, como peça fundamental no processo de enriquecimento colonial pela
utilização de sua força de trabalho, tornou-se a base do desenvolvimento econômico da
Colônia, principalmente na região de São Paulo e Sul. Para esse grupo de novos súditos foi
servida uma nova lógica econômica, pautada no trabalho como honra, tanto quanto
necessidade (Idem, 2005: 135-136).
Sob a tutela do Estado após a expulsão da Companhia de Jesus de Portugal e da
América portuguesa em 1759, os aldeamentos tornaram-se sob a administração do Primeiro
Ministro do Rei D. José I, o Marquês de Pombal, uma importante ferramenta que
contemplava o projeto de desenvolvimento da Metrópole lusa e da Colônia, ao mesmo tempo
em que remetia ao Estado o controle das populações indígenas e salvaguardava sua liberdade
“assistida” (Petrone, 1995: 170).
O discurso civilizatório metropolitano de interação do silvícola na sociedade colonial é
mantido pela Coroa em todas as tentativas de se legislar a questão do índio durante o período
em que o Brasil foi submetido a Portugal como Colônia. Em meados do século XVIII, com a
promulgação do Diretório, não foi diferente: o Estado português novamente utilizou-se do
discurso civilizatório em suas premissas, pautado agora na condição do índio como súdito real.
A questão indígena, oscilante para a Coroa até então, chega a um ponto de amadurecimento,
sob a égide das políticas pombalinas e do Diretório dos Índios.
O Estado, regulador da mão de obra indígena, optou por obter a maior parcela da
população silvícola a sua disposição, em virtude da execução de seus projetos. Em um
primeiro momento, a Coroa limitou o acesso dos colonos à força de trabalho silvícola para
priorizar seus projetos em relação ao ultramar (Coelho, 2005: 253). Além de restringir aos
colonos o acesso à mão de obra ameríndia, em algumas regiões tornou-se precário o número
de braços indígenas disponíveis, uma vez que a Coroa também os utilizava nas frentes de
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batalha dos conflitos platinos ou mesmo os enviava a lugares estratégicos para ocuparem o
território e torná-lo oficialmente de Portugal. Por essa razão, um dos principais problemas
enfrentados pela Coroa nesse período foi o conflito com os colonos que, desrespeitando as
leis indigenistas, se utilizavam de corruptelas nas Instruções Régias para facilitar o acesso à
força de trabalho silvícola, assim como subversões dos próprios índios aldeados. Porém, as
tentativas da Metrópole e da administração colonial de coibir tais corrupções e subversões não
surtiram o efeito esperado, pois a fiscalização do cumprimento das leis régias na Colônia era
falha em diversos aspectos (Idem, 2005: 259).
Dentre as falhas no cumprimento da legislação considerava-se também a corrupção da
própria administração colonial que, apesar de ser o braço régio português em terras brasis,
distante dos olhos do Rei usufruía de cargos de confiança para benefício próprio e ao bel
prazer (Idem, 2005: 263).
José Arouche de Toledo Rendon, em seu relatório de inspeção às Aldeias paulistas em
1798, critica a administração do Morgado de Mateus, D. Luís Antônio de Sousa Botelho
Mourão, ao afirmar que o sistema de aldeamentos baseados nas leis do Diretório era falho,
principalmente, pela falta de recursos pagos (como salários) aos diretores nomeados. Para
Rendon, a falta de soldos fixos pagos pelo Estado fazia com que esses diretores, por meio de
corruptelas na legislação, se apropriassem do poder delegado a eles como diretores para
utilizar da força de trabalho indígena ao seu bel prazer e por motivos particulares (benefício
próprio):
(...) É muito dificultoso encontrar homens que sirvam ao público com honra e
com zelo sem grande interesse. D. Luís Antônio viu isto na escolha que fez de
diretores para as aldeias, ele deu aos diretores uma direção distribuída em capítulos,
para ser observada enquanto se não mandasse o contrário. Esta direção ou diretório
seria muito útil se fosse bem observada; mas isso é o que ele não deveria esperar,
porque o diligentíssimo pai de famílias que assim o obrasse com seus filhos e servos,
faria o mais que dele se podia desejar. E portanto ele prudentemente não devia
contar com essa exatíssima diligência de um homem estranho, governando índios
livres, sem ter uma proporcionada paga do seu trabalho (Rendon, 1978: 43, não
grifado no original).

São exemplos de casos de corrupção pela administração colonial e diretores dos
aldeamentos, considerados graves aos olhos do Estado português, a concessão de mão de obra
indígena sem autorização, como adverte o Diretório dos Índios; usufruto da força de trabalho
indígena de forma ilegal pelos administradores, em vista de seu próprio beneficiamento e em
detrimento da população aldeada; apropriação pelos diretores, visando benefício próprio, da
remuneração destinada aos índios pelos trabalhos realizados; relações comerciais de forma
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direta e ilegal, entre índios e administradores, sem a prestação de contas ao Estado,
prejudicando os empreendimentos metropolitanos e sua receita; apropriação dos
administradores coloniais, em benefício próprio, da produção agrícola dos autóctones; não
cumprimento das exigências estabelecidas aos diretores no tocante à manutenção e progresso
da administração do aldeamento e do processo de civilidade das populações aldeadas,
segundo consta no Diretório, prejudicando os índios e subvertendo as ordens do Estado e, por
fim, a utilização da violência para coagir as populações autóctones em benefício próprio e
contra a regulamentação proposta no Diretório dos Índios (Coelho, 2005: 266-268). Segundo
o Diretório:
(...) não poderão os sobreditos Diretores em caso algum exercitar jurisdição
coativa nos Indios, mas unicamente a que pertence ao seu ministério, que é a
diretiva; advertindo aos Juízes Ordinários e aos Principais, no caso de haver neles
alguma negligência ou descuido, a indispensável obrigação, que tem por conta dos
seus empregos, de castigar os delitos públicos com a severidade, que pedir a
deformidade do insulto e a circunstância do escândalo, persuadindo-lhes que, na
igualdade do prêmio e do castigo, consiste o equilíbrio da justiça (Directorio,
1758, 2º parágrafo: 2, não grifado no original).

Apesar de libertos, os índios inseridos na hierarquia da sociedade colonial continuaram
a subordinarem-se aos interesses da Metrópole e da Colônia. Contudo, passaram a participar
mais “conscientemente” da dinâmica social enquanto súditos, uma vez que contribuíram para
as transformações administrativas e o projeto colonizador intentado tanto pela Coroa quanto
pela sociedade colonial.
Pela iniciativa da Coroa em civilizar a população autóctone, foram agregadas ao
discurso metropolitano características de cunho iluminista, como a adesão de elementos laicos
que representavam o poder do Estado e a adoção da catequese como parte de um processo
educacional, e não como principal ferramenta de inserção do nativo na cultura européia.
Pautado na suposta “barbárie” da sociedade indígena, reconhecida como incivilizada e
incapaz de se autogovernarem, o discurso, cujas bases se encontram no Iluminismo, foi
induzido como pretexto para a formulação das Instruções Régias pelo Estado português, o
qual se tornou, posteriormente, o Diretório dos Índios (Coelho, 2005: 245).
A reformulação do significado do trabalho agrícola é um exemplo dos novos conceitos
que fervilhava o pensamento europeu durante o século XVIII e da necessidade do Estado
português em reorganizar-se e reestruturar sua economia, seja em terras lusitanas ou no
ultramar (Idem, 2005: 246).
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Analisando a administração do Marquês de Pombal, verifica-se uma forte tendência à
centralização do poder régio, um maior controle sobre o ultramar e uma tentativa de melhor
legislar as políticas indigenistas coloniais. A Coroa, entendendo o nativo como rústico e
incapaz de se autogovernar, nomeia diretores para administrar as Aldeias e garantir que as
premissas do Diretório fossem cumpridas em favor da Metrópole. O projeto civilizador do
Diretório dos Índios alçava “despir” os ameríndios aldeados de qualquer resquício de sua
cultura nativa, transformando-os, de fato, em súditos obedientes a Portugal (Machado, 2006:
36).
Desse modo, as políticas indigenistas formuladas sob a administração do Marquês de
Pombal não devem ser compreendidas apenas como meio de inserção do autóctone na gestão
do Estado e na sociedade colonial. O índio continuou a servir como mão de obra, cujos
propósitos metropolitanos não se configuravam somente em gestar um conjunto de leis
visando organizar a condição do nativo na sociedade, pois mesmo ao ser declarado súdito, o
indígena não alcançou os beneméritos compreendidos na legislação do Diretório, pelo
contrário: continuou à margem da sociedade colonial sob o julgo de uma escravidão
camuflada por um projeto civilizador (Machado, 2006: 37).
Mesmo após duas décadas de vigência do Diretório dos Índios em vista de administrar
as populações aldeadas e sua introdução na sociedade colonial, o índio continuou a ocupar
uma posição inferior hierarquicamente em comparação com o colono branco e miscigenado
(Idem, 2006: 248).

2.2 O Diretório dos Índios e o Aldeamento de São José do Parahyba
(...) pela lastimosa rusticidade, e ignorancia, com que até agora foram
educados, não têm a necessaria aptidão, que se requer para o Governo, sem
que haja quem os possa dirigir, propondo-lhes não só os meios da civilidade,
mas da conveniencia, e persuadindo-lhes os proprios dictames da
racionalidade, de que viviam privados (Directorio, 1758: 1).

O Diretório dos Índios, regulamento indigenista promulgado em 1758 pelo Marquês
de Pombal, é resultado das primeiras políticas metropolitanas durante a década de 1750,
chamadas Instruções Régias.
O Diretório dos Índios consistia em noventa e cinco parágrafos que regulamentavam,
principalmente, a conduta dos índios aldeados e de seus administradores, visando interesses
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consensuais entre Colônia e Metrópole e funcionando como um “padronizador” dos
aldeamentos civis.
O objetivo baseava-se no discurso da incapacidade dos índios em se gerirem,
necessitando da tutela do Estado representado pelo diretor do aldeamento, que administraria
os nativos aldeados e garantiria seu processo de “civilidade”. Dessa forma, era delegada ao
diretor a responsabilidade de garantir os meios para que os silvícolas pudessem ser
“civilizados”, tornando-se efetivamente súditos do Rei de Portugal.
O projeto civilizatório dos aldeamentos pautava-se na anulação das tradições dos
autóctones, moldando-os para se prostrarem na sociedade como vassalos do Rei, em um
processo de europeização dessa massa. O sucesso do projeto metropolitano de “civilizar” o
ameríndio necessitava de uma legislação indigenista concisa utilizada como modelo em todas
as Aldeias civis (o Diretório), além de uma série de proibições relacionadas aos costumes
efetivamente autóctones, reconhecidos como não ideais a uma população cujo discurso
baseava-se na premissa de sua inserção como agentes ativos na sociedade colonial, ou seja,
súditos. Os idiomas nativos e o nheengatu 23 , assim como qualquer comportamento que
remetesse às raízes indígenas, foram proibidos pela Coroa sob a regulamentação do Diretório
pombalino. Ao diretor do aldeamento foi delegada a tarefa de garantir que todas as ordens
régias e a legislação do Diretório fossem exemplarmente cumpridas, mantendo a população
aldeada no eixo idealizado pelo processo “civilizatório” português (Costa et al., 2010: 95-97).
Justificado pelo discurso articulado de inclusão do indígena na sociedade colonial, a
Coroa legitimou seu poder sobre os autóctones e colonos brancos, uma vez que a mão de obra
demandada pelos fazendeiros era, em suma, regulada pelo Estado português, que tinha a
legislação como principal ferramenta de controle dos colonos e da produção agrícola24.
A partir do terceiro quartel do século XVIII, na administração do Morgado de Mateus,
os aldeamentos paulistas passaram a alimentar as tropas auxiliares enviadas à Colônia do
Sacramento, nas lutas contra os avanços espanhóis sobre as fronteiras luso-americanas.
Também a Aldeia de São José do Parahyba foi alvo dessa convocação militar, onde diversos
índios foram sumariamente arregimentados e passaram a compor essas tropas rumo à região
platina (Oliveira et al., 2010, cap. 2: 77). Segundo Peregalli, em 1766 um grande contingente
23

O nheengatu, ou língua geral, foi resultado da interação entre os idiomas tupi, português e algumas expressões
em espanhol, utilizada pela sociedade colonial, principalmente as camadas mais pobres da população e pelos
sertanistas.
24
Ainda no século XVIII poucos colonos dispunham de cabedal para comprar escravos africanos, sendo a mão
de obra indígena ainda muito utilizada. Somente em fins do mesmo século, com o crescimento da produção de
açúcar e, posteriormente, com o período cafeeiro, é que se verificará a entrada de escravos negros na Capitania
de São Paulo em contingentes mais vultosos.
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de índios pertencentes a 10 aldeamentos paulistas25, incluindo São José, foram alistados pelo
governo e obrigados a compor as tropas auxiliares. Uma vez enviados aos conflitos contra os
castelhanos na Repartição do Sul, não havia a certeza de retorno ou mesmo pagamento ao
soldado ou às famílias (Peregalli, 1986: 113 apud Oliveira et al., 2010, cap. 2: 83-84).
Para garantir o sucesso dos intentos metropolitanos foi instituído pelo Diretório dos
Índios o cargo de diretor do aldeamento, cuja principal função era a tutela desses nativos e a
administração de seu trabalho no interior dos aldeamentos. Para tal, a Coroa apropriou-se do
discurso de “civilidade” do autóctone na sociedade colonial para ditar o grande
empreendimento. O diretor era, resumidamente, os olhos do Rei e a figura do Estado frente à
população aldeada.
Segundo

os

preceitos

do

Diretório,

ao

diretor eram

delegadas

algumas

responsabilidades vitais ao empreendimento metropolitano, como garantir a ocupação do
território, a expansão da agricultura de subsistência e o abastecimento dos mercados coloniais
com a produção de gêneros de primeira necessidade e artigos de importância comercial
colonial e portuguesa, como o trigo, o algodão e o tabaco. O Diretório dos Índios resguardava,
respectivamente, os parágrafos 22, 23, 24 e 25 para argumentar sobre a importância do cultivo
de produtos de alto valor comercial nos aldeamentos:
(...) terão os Directores um especial cuidado em que todos os Indios, sem
exceção alguma, fação roças de maniba26, não só as que forem suficientes para a
sustentação das suas casas e familias;
Além das roças de maniba, serão obrigados os Indios a plantar feijão, milho,
arroz e todos os mais gêneros comestíveis, que com pouco trabalho dos
agricultores costumam produzir as fertilíssimas terras deste país, com os quais se
utilizarão os mesmos Indios, se augmentarão as Povoações, e se fará abundante o
Estado, animando-se os habitantes dele a continuar no interessantíssimo
Comércio dos Sertões;
(...) não podendo duvidar-se que entre os preciosos efeitos que produz o país,
nenhum é mais interessante que o algodão: Recomendo aos Diretores que
animem aos Indios a que fação plantações deste último gênero, novamente
recomendado pelas Reais ordens de Sua Magestade;
Igual utilidade à das plantações de algodão, considero-a nas lavouras do Tabaco,
gênero sem dúvida tão útil para os lavradores dele, como se experimenta nas mais
partes da nossa América, não só pelo grande consumo que há deste precioso
gênero nos mesmos países que o produzem, mas porque suposta a indefectível
25

Peregalli cita os aldeamentos de Pinheiros, Barueri, São Miguel, Nossa Senhora da Escada, São José de
Guarulhos, São José, Nossa Senhora da Ajuda, Carapicuíba e Itapecerica como aqueles onde, em 1766, levas de
índios foram convocados a comporem as tropas e enviados aos conflitos fronteiriços da Colônia do Sacramento.
26
Farinha de trigo.
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extração que há dele para o Reino (Directorio, 1758: 10-11, não grifado no
original).

A agricultura de artigos comerciáveis era prioridade nos aldeamentos, uma vez que
gerava o aquecimento da economia colonial e, consequentemente, aumentava a receita para o
Estado português. Para tal, o décimo sétimo parágrafo do Diretório dos Índios era bem
específico, delegando ao diretor a “missão” de persuadir os índios de forma que a população
aldeada pudesse cultivar as terras para sua subsistência e venda de excedentes, ao menos, em
nível local. O Diretório delegava parte da culpa da miséria da população nativa à sua falta de
ambição, causando sua ociosidade. Cabia, portanto, ao diretor do aldeamento, assegurar que
os índios produzissem lavouras que permitissem a venda de gêneros e, dessa maneira,
promover o aquecimento econômico no interior da Colônia (Directorio, 1758: 8).
Para fiscalizar o trabalho realizado nos aldeamentos, os diretores eram obrigados a
enviar ao governo central da capitania uma lista anual de todos os gêneros cultivados, assim
como todas as informações das roças plantadas e os respectivos nomes dos índios que as
cultivaram e os nomes daqueles que não cumpriram com suas obrigações, a fim de garantir
que o Estado obtivesse maior controle da produção agrícola e promovesse os castigos aos
aldeados que não cumprissem as ordens régias expressas no Diretório (Idem, 1758, 26º
parágrafo: 12).

2.3 Administração e Conflitos: O capitão mor José de Araújo Coimbra como diretor
da Aldeia de São José do Parahyba
Concedo faculdade ao Director da nova villa de São José do Parahyba, para que possa
mandar os Indios trabalhar onde lhe parecer mais conveniente, inda fora da dita villa, na forma
do § 67 do Directorio, e obsservarâ o Director, com o importe dosseu ganho, o que dispoem o
dito Directorio nos §§ 68. 69. e 70, o que assim executarâ sem duvida alguma (Portaria expedida
pelo governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, Catalogação da Biblioteca
Nacional: 23, 1, 1 nº 323, Data: 04 de setembro de 1767).

A administração da Aldeia de São José do Parahyba foi moldada em um período em
que Portugal promovia projetos de aproximação com o Brasil colonial. Assim, a Metrópole
legitimava seu controle sobre a Colônia, garantindo o poder oficial sobre o território e
superando sua estagnação econômica por meio de uma política que buscava o aquecimento
econômico através do incentivo do comércio nos mercados coloniais e metropolitano. Ao
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aldeamento de São José do Parahyba, após a expulsão dos jesuítas27 que o administravam
desde sua fundação (Silva et al., 2010, cap. 1), foi delegado um administrador, representante
do Estado português, ao qual foi entregue a tutela dos nativos de São José, alçando garantir o
cumprimento das ordens régias presentes e materializadas pelo poder do governador da
Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus (Costa, 2009: 4).
José de Araújo Coimbra, capitão mor da Vila de Jacarehy, foi nomeado diretor do
aldeamento de São José pelo governador da Capitania de São Paulo, D. Luís Antônio de
Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, entre os anos de 1765 e 176628.
Antes da transferência da administração dos jesuítas para o controle do Estado luso,
não havia uma regulamentação concisa sobre o comportamento das populações indígenas
aldeadas, cujo processo se deu após a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil e a tomada
da administração de seus aldeamentos sob a égide das Instruções Régias.
Com a transferência do aldeamento de São José para a tutela do Estado, sob a
administração do capitão mor José de Araújo Coimbra, a pequena Aldeia de São José do
Parahyba tornou-se subordinada à Vila de Jacarehy, que possuía melhores condições
econômicas e políticas, e tinha José de A. Coimbra como principal autoridade. Dessa forma,
São José e Jacarehy atrelaram-se politicamente, aproximando relações e permitindo que, no
aldeamento pudessem se instalar uma pequena “elite” branca, advinda provavelmente da V.
de Jacarehy, e que comporiam após a elevação da Aldeia de S. José à categoria de Vila em
1767, o corpo burocrático da Câmara Municipal da Nova Vila de São José do Parahyba.
Após a ocupação de seu cargo como diretor do aldeamento de São José, o capitão mor
José de Araújo Coimbra deparou-se em 1766, com uma população indígena dispersa pelo
campo e que ainda mantinha hábitos silvícolas. Coimbra, vendo a situação da população
aldeada de São José, adversa ao que promulgava as leis indigenistas do Diretório pombalino,
escreveu ao governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, dando um parecer
sobre a situação de “barbárie” em que os autóctones se encontravam. Segundo o capitão mor,
em carta ao governador e datada de 27 de fevereiro de 1766, os índios eram vagabundos,
ladrões e subversivos às ordens do Diretório, e que não trabalhavam honestamente, pois não
haviam feito roças de subsistência e as construções onde moravam permaneciam arruinadas.
27

Lei de 07 de Junho de 1755, promulgada pelo Marquês de Pombal, que aboliu a administração temporal pelos
missionários inacianos, delegando essa tarefa ao Estado (Coelho, 2006: 141).
28
Não há documentação que comprove a data precisa da nomeação do capitão-mor José de Araújo Coimbra ao
cargo de diretor da Aldeia de São José do Parahyba. Entretanto, sabe-se que foi entre os anos de 1765 e 1766,
uma vez que D. Luís de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, assumiu o cargo de governador da
Capitania de São Paulo em 1765, e, para o presente trabalho, foram utilizados diversos documentos manuscritos
assinados por Coimbra como diretor do aldeamento de São José e endereçados ao Morgado de Mateus, datados
de 1766.
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Coimbra delegou esses fatos ao estado de miséria e precariedade em que a Aldeia29 de São
José se encontrava na época, assim como informou ao governador da Capitania de São Paulo
como estava agindo para solucionar os problemas de falta de recursos alimentícios no
aldeamento:
(...) V. Exª fez-me a honra nomear-me Diretor desta aldeia, assim que cheguei nela
logo cuidei em recolher os Indios que andavam disperços como já dei a V. Exª
conta (...) e como servirão apertados do trabalho em que os tenho posto,
mandando-os todos juntos mancanados a trabalhar, não só para os sustentos,
que desde que saíram os padres viram em tal colassaria que nem para si, sua mulher
e filhos tinham o que comer (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº
04, não grifado no original).

É possível traçar a opinião do capitão mor José de Araújo Coimbra em relação aos
índios aldeados pouco tempo após a sua nomeação como diretor da Aldeia de São José. Por
meio de uma carta endereçada ao governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de
Mateus, Coimbra indicou o modo como os índios viviam na época e delegou a culpa das
péssimas condições do aldeamento aos padres jesuítas que fundaram e tutelaram, a priori, os
índios aldeados de São José:
Nestes poucos annos que os padres da Companhia deixaram esta aldeya se reduziu a
tal estado que parece nunca foi habitada, pois os Indios se me teram a morar pellos
Matos, querendo antes viver nelles como feras do que como Homens Unidos na
sua Aldeia; que já a por terra; e elles como inúteis, não se aproveitaram de tanto
tempo que estiveram sem sujeição, por isso se acham reduzidos a miserável
estado de que eu tambem me compadeço, e todo o meu empenho é acapacita-llos
a trabalhar para não se verem obrigados a viver sempre em uma suma pobreza
(Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 07, Data: 08 de julho de 1766,
não grifado no original).30

Diante das informações apresentadas pelo diretor José de Araújo Coimbra, é possível
fazer uma análise sobre a condição “selvagem” do silvícola, segundo a mentalidade do colono
branco em relação à cultura díspar do autóctone. O processo histórico construído sobre a
imagem do indígena foi interiorizada pela sociedade colonial que, somado ao discurso
antagônico da Metrópole no qual reconhecia o nativo como súdito ao mesmo tempo em que o
marginalizava, preparou, em séculos de colonização, a base para reafirmar a incapacidade do
autóctone de se autogovernar e a necessidade da intervenção do Estado sobre essa população,
através do Diretório dos Índios. Segundo a legislação indigenista:
29

Em diversos documentos os aldeamentos são citados como “aldeias” (Exemplo: Aldeia de São José do
Parahyba). Por esse motivo, também neste trabalho “aldeia” e “aldeamento” serão referidos como sinônimos.
30
Algumas palavras foram modificadas do original para facilitar a compreensão do documento. Tais
modificações verificar-se-ão em outras citações de documentos manuscritos ao longo deste trabalho.
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Não se podendo negar que os Indios deste Estado se conservaram até agora na
mesma barbaridade, como se vivessem nos incultos Sertões em que nasceram,
praticando os péssimos e abomináveis costumes do Paganismo, não só privados
do verdadeiro conhecimento dos adoráveis mistérios da nossa Sagrada Religião, mas
até das mesmas conveniências temporais, que só se podem conseguir pelos meios
da civilidade, da Cultura, e do Comércio (Directorio, 1758: 2, não grifado no
original).

O capitão mor e então diretor José de Araújo Coimbra deparou-se, ao tomar posse de
seu novo cargo na Aldeia de São José do Parahyba, com um povoamento empobrecido e
disperso, até então sem a administração e presença de homens brancos. Tal fato remete à
possibilidade do aldeamento de São José ter ficado sem administração por algum tempo entre
a expulsão dos jesuítas, em 1755, e a posse do Morgado de Mateus como governador da
Capitania de São Paulo, em 1765, o que explicaria a dispersão dos autóctones, a falta de uma
agricultura sistematizada e das condições arruinadas da Igreja e demais construções deixadas
pelos padres inacianos após sua expulsão:
(...) (A Igreja) foi somente feita de paredes, as quais estão nos termos, porém o
mais tudo danificado; porque precisa descer coberta (...) pois quando chove é o
mesmo que estar na rua, e desta maneira se vai perdendo o madeiramento e
taboados; a torre ainda por concluir as janelas, retabolo, torros e a mesma
coberta da Torre, tudo por fazer, que me é preciso fazer uma olaria para assim
haver telha para se reparar estes danos (...) (Os índios) por haverem quase
desertados, e tão somente vivendo em suas chopanas retirados, e como agora
obrigados chegam a Povoação, lá sinto viverem insatisfeitos ao serviço por lhes
parecer já mal a sujeição esquecendo-se do tempo que o tinham (...) e suas mulheres
e filhos com menos sustento ou nenhum, porque senão acham em suas
plantações mais do que alguns pés de mandioca e poucos milhos (...) Tenho
mandado roçar tudo por roda da Aldeia para plantar algodões em seu tempo
(...) enquanto ao milho e mais a cultura é para agosto e setembro (...) E fumos que
é tão bem a cultura que dá conveniência, a plantação deles é em dezembro, janeiro
e fevereiro, e isto é para o ano que vem que neste faltou a reforma de mudas e
ferramentas (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 02, Data: 15 de
janeiro de 1766, não grifado no original).

A atuação de José de Araújo Coimbra como diretor do aldeamento de São José foi
incisiva desde sua contemplação. Os documentos apontam para medidas, por ele tomadas,
logo depois da ocupação do cargo e verificação das condições do povoamento. No documento
datado de 15 de janeiro de 176631, o diretor informa o estado de ruína das construções e a
miséria em que se vêem a população aldeada, dispersada pelo território pertencente à Aldeia e

31

O documento manuscrito (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 02) é a primeira carta escrita
pelo capitão-mor José de Araújo Coimbra ao governador da Capitania de São Paulo dentre os demais
documentos que compõe a Coleção Morgado de Mateus, se ordenadas cronologicamente.
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ainda “não civilizada”, se levarmos em conta a condição e modelo de civilidade imposta pelo
Diretório.
Ao longo dos meses, segundo as cartas de Coimbra ao governador, a situação dos
índios e da produção agrícola no aldeamento pouco se alterou, muitas vezes por falta de
recursos financeiros, ou mesmo, segundo o diretor, por má conduta dos aldeados. Somente no
documento datado de 08 de julho de 1766, verifica-se alguma significativa alteração na
Aldeia de São José: alegando ainda que as construções do aldeamento se encontravam em
péssimo estado de conservação, Coimbra aponta, contudo, para as primeiras iniciativas de
reforma da Igreja e plantação de roças de subsistência de artigos como feijão, milho e
mandioca, além de uma plantação de fumo e uma pequena roça de algodão, cujo intento,
segundo o diretor, era o de vendê-los a fim de arrecadar recursos em benefício dos próprios
índios de São José:
A povoação em limpeza colheram-se 228 alqueires de feijão, plantaram-se
100$000 pés de algodão; Plantaram-se 200 feiches de rama de mandioca, fêz-se
roça de mato virgem para vinte e tantos alqueires de milho que este se planta 5
grãos de 6 em 6 palmos, e os mesmos índios com roças separadas, já feitas e
outras se vão fazendo maiores do que aquelas que eles de antes tinham para a
sua sustentação, ficando aquelas para a conveniência de todos, e pretendo plantar
150$000 pés de fumo para janeiro por ser o melhor tempo / Planta de que havendo
bom sucesso do tempo é de que se pode fazer mais depressa algum dinheiro
(Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 07, Data: 8 de julho de 1766,
não grifado no original).

Verificou-se também a preocupação do diretor em manter os aldeados de São José o
mais próximos possível de sua atuação administrativa, fato que é constatado devido a uma
denúncia feita pelo diretor de que os índios viviam dispersos32 ao invés de se organizarem (...)
como homens unidos na sua Aldeia (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 07).
Analisando o mesmo documento, verificou-se o discurso de tutela, visado pelo Diretório dos
Índios e endossado pelo capitão mor e diretor, o qual delegava a condição de pobreza em que
os índios de São José se encontravam à falta de um administrador que lhes pudesse “ensinar a
serem civilizados”. Ainda galgando como fonte as observações escritas no Diretório, José de
Araújo Coimbra aponta suas pretensões visando capacitar os autóctones aldeados ao trabalho
e civilidade:

32

Como consta em excerto de carta do diretor ao governador da capitania, (...) V. Exª fez-me a honra nomear-me
Director desta aldeia, assim que cheguei nela logo cuidei em recolher os Indios que andavam dispersos como já
dei a V. Exª conta (I – 30, 10, 27 nº 04, Data: 27 de fevereiro de 1766).
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(...) e eles (os índios) como inúteis, não se aproveitaram de tanto tempo que
estiveram sem sujeição, por isso se acham reduzidos a miserável estado, de que eu
também me compadeço, e todo o meu empenho é capacitá-los a trabalhar para não se
verem obrigados a viver sempre em uma suma pobreza (Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 10, 27 nº 07, Data: 08 de julho de 1766).

Os documentos são imprecisos e não revelam por quanto tempo os nativos de São José
ficaram sem administrador, período entre a expulsão dos padres inacianos e a posse de José de
Araújo Coimbra ao cargo de diretor. Contudo, pode-se traçar um perfil da situação do
aldeamento a partir de descrições feitas pelo próprio diretor nas emendas ao governador, não
se esquecendo de levar em consideração que o discurso do capitão mor José de Araújo
Coimbra está permeado de significados onde a cultura díspar do autóctone era considerada
inferior. O que se verificou, ademais, é a atitude de um diretor que procurou reorganizar a
estrutura social e econômica da Aldeia de São José, agrupando novamente as famílias dos
nativos no que seria o “centro” ou núcleo do aldeamento, ao mesmo tempo em que os
mobilizava para trabalharem a fim de produzir gêneros de primeira necessidade, fumo e
algodão para os mercados coloniais.
Apesar das proximidades entre as observações do Diretório dos Índios com as atitudes
tomadas por Coimbra, escritas por ele em diversas emendas ao governador da Capitania de
São Paulo entre os anos de 1766 e 1767 (período em que foi diretor), alguns documentos
apresentam outra visão sobre o mesmo. Um desses manuscritos, sem data e remetido ao
governador Morgado de Mateus, trata-se de queixas dos índios da Aldeia de São José atinente
aos maus tratos do capitão mor em relação à população aldeada. Na carta, os índios da Aldeia
de São José denunciam sofrerem humilhações pelo diretor, cuja administração baseava-se na
coerção dos mesmos:
Aos pés de V. Exª. se vem queixar os Índios da aldea de S. José das insolências
do director dela para cujo fim vão 3 índios enviados do mais povo e vem fugidos
por terem pos portos tomados do dito director, e para que os pobres suplicantes não
tem inteligência para seu requerimento expõem por este meio na presença de V. Exª.,
parte do que passam com o dito director o qual esta com uma rapariga da mesma
aldea por nome Laureana (...), é de tão má consciência que mandou chamar
uma irmã da dita Índia com quem está emancebado para coabitar com ela e
não querendo vir para saber que tratava o director com sua irmã a mandou
buscar presa cometeu no tronco a lhe que intimidada da prisão se lhe intregou,
e porque um pobre índio tecelão dormiu uma noite na sua roça por não poder vir a
Aldea pela manhã logo [ilegível] no tronco junto com uma filha do mesmo e o
trateou com uns anjinhos de sorte que lhe arrebentaram as mãos em termos
que mais de três meses esteve alejado sem fazer nada e todo o empenho que teve
para procurar esta decisão foi de ter a sua ordem os Índios todos entimidando com
prisões os que se lhe não quer entregar desflorando donzellas e levando tudo o
talho aberto que com medo dos castigos não tem outro remédio se não
entregarem se lhe dizendo ele que a maior [rasurado] que nos podemos ter é
desonesta ele nossas filhas e mulheres por ser um Capitão mor e nós uns caboclos
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[rasurado] (...) deu outras pancadas em outra Índia por nome Lauriana por
ciúmes e esteve mal tudo por andar como louco armado vigiando suas
concubinas tratou a uma Índia por nome Leonor com umas anjinhas para que
confessasse, se tratou a com alguém por esta ser lhe não querer entregar faz
trabalhar a gente sem lhes dar de comer e por fracos não podem trabalhar e
outras muitos e muitos (Trechos, Catalogação da Biblioteca Nacional: I –30, 23, 84
nº 02, sem data, não grifado no original).

A partir do documento citado foi possível averiguar até que ponto o Diretório dos
Índios, os intentos e feitos descritos por José de Araújo Coimbra nas cartas ao governador e as
denúncias dos aldeados de São José acerca da administração do diretor se convergem e se
distanciam.
Comparando as premissas do Diretório e as descrições de Coimbra, verifica-se que, ao
menos discursivamente, a administração do diretor estava de acordo com suas principais
obrigações no aldeamento, como procurar manter os índios sob sua jurisdição e ordem,
promover a produção de gêneros e artigos comerciáveis, como algodão, tabaco e trigo, e
também mantê-los em um modelo metropolitano válido para “civilizá-los”. Já como tutor, de
fato, as denúncias da correspondência enviada pelos índios ao governador da Capitania de São
Paulo, o Morgado de Mateus, apontam para um capitão mor rigoroso e ambicioso, que se
utilizava de recursos coercitivos para obrigar os índios a trabalharem, numa relação próxima
se não iguais à de senhor e escravos. Entretanto, em oposição às denúncias dos aldeados de
São José do Parahyba, escreveu ao governador Morgado de Mateus em 30 de outubro de 1767,
o padre Antonio Luis Mendes, responsável por efetuar as desobrigas 33 e demais serviços
religiosos – casamentos, batismos, enterros, missas, etc. – no aldeamento de São José. Na
carta, o padre denuncia a “preguiça” e “vadiagem” com que os índios tratavam o trabalho no
aldeamento, contrapondo-se às reclamações dos autóctones em favor de José de Araújo
Coimbra. Segundo o padre Antonio Luis Mendes, o diretor utilizava-se de todos os seus
“esforços” como capitão mor em “observar” o Diretório e “civilizar” os índios, delegando aos
aldeados de São José a responsabilidade pela pobreza em que se encontravam:
(...) sem obedecerem ao seu pároco faltando a missa e a todo o mais exercício
espiritual de que se seguem gravíssimas ofensas de Deus e por mais diligência que
faça o Diretor na observância do Diretório de sua Magestade a Deus gde e ordens
do Ilmo Exmº. Senhor gral orador querem obedecer antes fazendo requerimento
contra o diretor tudo a fim de não trabalhar e querem viver [ilegível] vadiando
de uma parte a outra, que da sua muita preguiça resulta a suma pobreza e
miséria em que se acham por não quererem se sujeitar a serem civilizados para
33

A “desobriga” ou “desobrigação” constituía a concessão dada pelo padre aos cristãos que morassem em
regiões onde não havia nas proximidades, igreja ou capela para que pudessem participar de todas as “obrigações”
católicas. Nesse caso, o padre desobrigava essas pessoas de participarem de todas as missas, comunhões,
procissões, confissões, entre outros eventos.
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viverem na forma que sua magestade que Deus gde ordena (Padre Antonio Luis
Mendes, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 24, 24 nº 03, Data: 30 de
outubro de 1767, não grifado no original).

Contudo, em relação ao mesmo padre, verifica-se que, em carta escrita ao governador
da Capitania de São Paulo quase um ano antes do documento citado, em 29 de novembro de
1766, Antonio Luis Mendes denuncia os abusos de poder cometidos pelo diretor José de
Araújo Coimbra, incitando que o capitão mor obrigava os índios do aldeamento a trabalharem
em regime de escravidão, sob ameaças, castigos e sem alimentação, ou mesmo obrigando as
índias, sob coação, a amancebarem com ele. Em relação a algumas denúncias feitas pelo
padre Antonio Luis Mendes, tem-se como citações pertinentes do religioso:
Seu outro alheio (o padre refere-se aos índios que servem o capitão mor em regime
de escravidão escamoteada), a estes lhe não dá de comer nem de vestir, pagando
lhe só com palmatroadas, mais outro para lenha, mais outro fora da Aldeia
tratando de um cavalo a quem paga da mesma forma que intimidados das
prisões fazem quanto ele quer (...)
(...) só lhe importa fazer dinheiro e não obras e o maior motivo que teve para
procurar a direção da Aldeia foi só por interesse de ter os índios a sua
obediência, porta-se com tal soberba que trás tudo atropelado, rocando com quatro
bastões fazendo-se mais que Rei dizendo que V. Ex.ª em S. Paulo e ele na Aldeia,
donde ninguém o há de tirar, descompões os homens publicamente chamando lhe
beberrões, fala dos sacerdotes, tratos sem atenção (Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 14, 8, Data: 29 de novembro de 1766, não grifado no original).

Apesar de ambas as cartas – a primeira escrita pelo padre Antonio Luis Mendes,
datada de 29 de novembro de 1766, e a representação dos índios de São José, sem data –
revelarem em seu conteúdo denúncias cujas descrições são muito parecidas, quase um ano
após a primeira emenda ao governador, em carta datada de 30 de outubro de 1767, o padre
Antonio Luis Mendes passou a defender o capitão mor José de Araújo Coimbra em
detrimento da população aldeada de São José, considerados pelo religioso como vagabundos e
responsáveis pela própria condição de miséria.
De fato, em um prazo de cerca de um ano, a opinião do padre Antonio Luis Mendes
passou por grandes mudanças: enquanto, em 1766, o discurso do vigário está atrelado às
denúncias dos índios da Aldeia de São José do Parahyba, em 1767, o discurso do mesmo
sujeito, o padre, passou a contemplar as denúncias realizadas pelo diretor e capitão mor, José
de Araújo Coimbra, contra os autóctones.
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CAPÍTULO III
“ELITES” RURAIS, CONSPIRAÇÃO E CRIME:
RELAÇÕES DE PODER NA VILA DE JACAREHY E O ASSASSINATO DO
CAPITÃO MOR JOSÉ DE ARAÚJO COIMBRA
O Juiz Ordinário e mais vereadores da nova villa de São José do Parahyba, se não
intrometão nas dispozicões, que o Director mandar fazer na forma do Directorio, ou em execução
das minhas ordens, antes o devem ajudar, para que tudo se faça conforme S. Mag.e tem
determinado, para que vão em augmento as Povoações e toda a Capitania (Portaria expedida
pelo governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, Catalogação da Biblioteca
Nacional: 23, 1, 1 nº 308, Data: 04 de setembro de 1767).

3.1 Fronteiras indivisas: Conflitos territoriais entre Jacarehy e São José do
Parahyba
Dizem o Director, officiaiz, e mais Indioz da Aldeya de S. Joze que elles
suplicantes se vem perturbados de vários moradores, que pertendem tirar lhes as suas
terras, campoz, e outros que já se tem metido nellas, fazendo-ce Senhores com criações de
que tem resultado aos Suplicantes inconsideravel prejuizo (Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 23, 84 nº 01, sem data).

Durante todo o período em que José de Araújo Coimbra atuou como diretor da Aldeia
de São José do Parahyba houve rivalidades entre o capitão mor e posseiros que ampliavam
suas cercas e “redelimitavam” as divisas territoriais entre São José do Parahyba e Jacarehy.
Por falta de oficialização da demarcação dos limites de São José, os índios, sempre à margem
da sociedade colonial, eram os mais afetados.
O apossamento de terras cultiváveis era uma prática comum na Colônia, pois o sistema
sesmarial contemplava colonos de cabedal, ou com alguma representação a ponto de
conseguir, por meios burocráticos, a concessão de datas de terras. Aos lavradores sem títulos
que representasse o direito de obter uma sesmaria, restava a posse ilegal de terras (Nozoe,
2009: 10).
A apropriação direta de terras ocorria unicamente por meio de simples ocupação e uso
(cultivo) da propriedade. De acordo com a política de terras praticada em Portugal desde o
século XIV, e posteriormente suplantada na Colônia, a ocupação e utilização da terra já
validavam o direito à sua posse (Idem, 2009: 10-11).
Em diversos documentos datados entre os anos de 1766 e 1767, período em que
Coimbra tutelou os autóctones de São José, houve, por parte do diretor, diversas solicitações
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ao governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, a fim de apressar as
demarcações territoriais.
A preocupação do capitão mor em relação à posse das terras pertencentes à Aldeia de
São José, não era devido às ameaças e violências que os nativos aldeados enfrentavam por
causa dos posseiros, mas sim, para garantir o controle da força de trabalho e da produção dos
ameríndios aldeados de São José. As invasões das terras da Aldeia não só prejudicavam a
extensão territorial de São José, como também a quantidade de produtos agrícolas produzidos
pelos índios, o que diminuía os lucros do aldeamento.
Em carta datada de 15 de janeiro de 1766, José de Araújo Coimbra dirigiu-se ao
governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, solicitando sua permissão para
que cobrasse forros aos moradores ilegais das terras do aldeamento de São José. De acordo
com o diretor, a cobrança de impostos dos posseiros possibilitaria alavancar recursos para a
reforma da Igreja, uma vez que os índios não possuíam meios de arcar com tais despesas.
Segundo o documento:
(...) faço ciente a V. Ex.ª que se acham muitos moradores deste continente situados
nas terras pertencentes a esta Aldeia, e há muitos annos sem mais licença alguma
que na fra do Directorio deviam fazer; e como estes, ignoravam os senhores das
terras em que moravam lhes fez publicar por um bando que todos morassem em
terras da Aldeia viessem no termo de dez dias juntar-se comigo para pagarem forros
de suas moradias e deste procedimento desejo V. Ex.ª me insignou se obro bem ou
não, porque o Directorio no § 80 determina o contrário quando não obre bem
suspenderei esse procedimento e mais quando esse dinheiro dos forros sempre
serviria para algum conserto da Igreja da mesma Aldeia (Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 10, 27 nº 02).

De acordo com o Diretório dos Índios, aos diretores foi delegada a função de estimular
a ocupação de novos moradores nos territórios pertencentes aos aldeamentos. Para o Diretório,
a permanência e o contato da população civil com os nativos administrados permitiria melhor
“civilizá-los”. Segundo a legislação:
Para o que apresentando licença do Governador do Estado, naõ só os admittiráõ os
Directores, mas lhes daraõ todo o auxilio, e favor possivel para erecçaõ de casas
competentes ás suas Pessoas, e Familias; e lhes distribuiráõ aquella porçaõ de terra
que elles possaõ cultivar, sem prejuizo do direito dos Indios, que na conformidade
das Reaes Ordens do dito Senhor saõ os primarios, e naturaes senhores das mesmas
terras; e das que assim se lhes distribuirem mandaráõ no termo que lhes permitte a
Ley, os ditos novos Moradores tirar suas Cartas de Datas na fórma do costume
inalteravelmente estabelecido (Directorio, 1758, 80º parágrafo: 34).

Apesar de o Diretório ser claro no tocante à permissão de ocupação do território dos
aldeamentos por populações civis, desde que realizada de forma legal, não prejudicando os
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silvícolas aldeados, em nenhum momento do parágrafo é citada a cobrança obrigatória de
forros dos civis. No entanto, o capitão mor José de Araújo Coimbra, diretor do aldeamento de
São José, passou a cobrar forros de moradores civis que “invadiram” o território ameríndio.
Em carta datada de 06 de agosto de 1766, escrita por Coimbra e endereçada ao
governador da Capitania de São Paulo, o diretor novamente reclama sobre a invasão das terras
do aldeamento por posseiros, prejudicando os nativos aldeados, pois as invasões estavam
avançando em áreas cultiváveis. Segundo o capitão mor José de Araújo Coimbra:
Dou pte a V.Exa que alguns Moradores do destricto desta Va (o capitão mor
refere-se à Vila de Jacarehy) se tem Medito em terras pertencentes a esta
Aldeia as quais já antigamte os pp tinhão cultivados, mtos annos antes da saida della;
em forma; que ainda, com aquelas de que os ditos se querem fazer senhores,
não tem os indios terras suficiente, pa o prezte q mais pa o futuro fazendoce a dita
Aldeia populoza; pretendem tirar cismarias pa assim fazer maior perturbação, e no
prezte estão trabalhando nelas e segundo o que ordena S.Mage Fidelissima no 19 do
Directorio, caresse V.Exa dar providencias (Catalogação da Biblioteca Nacional: I –
30, 10, 27 nº 09, Data: 06 de agosto de 1766, não grifado no original).

De acordo com José de Araújo Coimbra, os posseiros do aldeamento de São José não
possuíam nenhum documento que declarasse a posse legal das terras da Aldeia. Coimbra
declara que as invasões prejudicavam as produções agrícolas da população autóctone da
Aldeia de São José, mencionando o 19º parágrafo do Diretório dos Índios como mote para
que o governador pudesse proporcionar-lhe uma solução para o problema das invasões de
terras indígenas.
Ao referido parágrafo do Diretório compete à obrigação do diretor de – após
“persuadir” os índios sobre a importância e necessidade do trabalho e principalmente, da
produção de gêneros para auto-sustento e comércio –, verificar a localização das melhores
terras, dentro dos limites territoriais do aldeamento, que propiciariam uma agricultura mais
produtiva e melhores resultados. Consta no Diretório que, em relação às posses circunvizinhas
dos aldeamentos, e em particular, àquelas que não estão legalizadas, era observado ao diretor
que remetesse uma lista das terras ocupadas e, anexado ao requerimento, uma declaração de
que a população tutelada sentia-se prejudicada com as possessões em território pertencente ao
aldeamento. Uma vez enviada ao governador, a Representação seria analisada pelo governo
central da capitania e as medidas para sanar o problema seriam tomadas. De acordo com o
Diretório:
(...) E achando que os Indios naõ possuem terras suficientes para a plantaçaõ dos
preciosos fructos, que produz este fertillissimo Paiz; ou porque na distribuiçaõ dellas
se naõ observaraõ as Leys da equidade, e da justiça; ou porque as terras adjacentes ás
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suas Povoaçoens foraõ dadas em sesmarias ás outras Pessoas particulares; seraõ
obrigados os Directores a remeter logo ao Governador do Estado uma lista de todas
as terras situadas no continente das mesmas Povoaçoens, declarando os Indios, que
se achaõ prejudicados na distribuiçaõ, para se mandarem logo repartir na fórma que
Sua Magestade manda (Directorio, 1758, 19º parágrafo: 9).

Também nas regiões da Comarca de Taubathe e Jacarehy ocorria o mesmo problema,
pois os funcionários legais – escrivães juramentados – e cartórios eram escassos, propiciando
um abuso nos valores cobrados para a realização desse tipo de serviço. Exemplo dessa
inacessibilidade pelo custo exacerbado cobrado pelo escrivão é o próprio aldeamento de São
José do Parahyba que, mesmo após ser elevado à categoria de vila em 1767, não possuía
recursos para legalizar suas fronteiras com as Vilas de Jacarehy e Taubathe.
Em diversos documentos escritos ao governador Morgado de Mateus entre 1766 e
1767, o capitão mor José de Araújo Coimbra descreve as dificuldades econômicas da Aldeia
de São José do Parahyba. De acordo com o capitão mor os índios do aldeamento de São José
viviam em condição de miséria, sem roças suficientes para a subsistência de suas famílias,
sem ferramentas adequadas para o plantio e com as edificações da Aldeia – Igreja e casas –
em ruínas34.
De fato, José Arouche de Toledo Rendon, que visitou os núcleos de povoamentos
indígenas na Capitania de São Paulo entre os anos de 1798 e 1799, escreveu em seu relatório
ao governador que pouco havia mudado em 1798 em relação às condições econômicas de
grande parte da população de São José do Parahyba. Além da pobreza encontrada em São
José – que segundo Rendon, ainda não tinha recursos para ser vila apesar de ter sido erigida
em 1767 –, encontrou-se o mesmo modelo de administração utilizado pelo Diretório, quando
a povoação ainda era um aldeamento civil. A Vila de São José, em 1768, ainda era designada
como Aldeia e era administrada por um diretor, mesmo possuindo Câmara (Rendon, 1978:
39).
Coimbra, em diversas cartas endereçadas ao Morgado de Mateus, expõe a falta de
recursos da população autóctone de São José, solicitando ao governador providências para
mudar o quadro de pobreza em que o aldeamento se encontrava:
(...) desejo que V. Ex.ª de providencia que for servido atendendo a pobreza destes
mizeraveis que ainda para cobrir sua deznudes nem até o prezente não tem com
que (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 09, Data: 06 de agosto de
1766, não grifado no original).

34

Documentos diversos: Coleção Morgado de Mateus, Série: José de Araújo Coimbra.
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A condição de pobreza da Aldeia de São José, erigida em 1767 à vila, continuou a
assolar a população. Esse fato é constatado em relatório sobre a condição dos aldeamentos da
Capitania de São Paulo, escrito em 1798 por José Arouche Toledo Rendon, nomeado na
época Diretor Geral dos Índios pelo governador Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça,
que assumiu a administração da Capitania de São Paulo entre os anos de 1797 a 1802. Rendon
faz duras críticas ao sistema de aldeamentos e à política de ereção de povoações à categoria
de vilas sem que estas tivessem recursos para serem erigidas, os quais foram os principais
projetos do governo do Morgado de Mateus, anterior a Melo Castro e Mendonça35. Segundo o
Diretor Geral:
(...) Notam-se neste procedimento 36 daquele governador duas incoerências; a 1ª é
erigir em vila a aldeia de S. José, podendo contentar-se em fazê-la freguesia, pois
ainda não tinha, nem até hoje tem (Rendon refere-se ao final do séc. XVIII) povoação
com brancos e mestiços; 2ª, que tendo aquela povoação o nome de vila, com
pelourinho e Câmara, em que serviam promiscuamente brancos e índios, ainda
conservasse o nome de aldeia, e tivesse diretor quando eu a visitei (1978: 39).

Em carta de José de Araújo Coimbra endereçada ao governador da capitania, o
Morgado de Mateus, aparece novamente informações do capitão mor a respeito das condições
de pobreza da população aldeada em São José. No documento, Coimbra comenta sobre as
providências que está tomando para consertar a roda da Aldeia e aproveita para advertir o
governador em relação ao estado de miséria do aldeamento:
Estou fazendo consertar o valo da roda da Aldeya para melhor conservação della cujo
há de ter legoa e meya em roda, pouco mais ou menos, em o qual exercicio estou
vendo a falta, a miseria, e a necessidade delles, de que compadecendo-me, (...) me
obriga a dar conta V. Ex.ª desta miseravel Povoação e do estado dos pobres Indios
(Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 02, Data: 15 de janeiro de
1766).

O capitão mor José de Araújo Coimbra, em documento enviado ao governador da
Capitania de São Paulo em 07 de abril de 1767, informa os motivos pelos quais a demarcação
das terras do aldeamento não foi providenciada. Para Coimbra, o escrivão da comarca cobrava
um valor muito acima das possibilidades financeiras dos nativos de São José, solicitando ao
governador outro escrivão que estivesse disposto a demarcar o limiar territorial da Aldeia por
um valor mais razoável:
35

D. Antonio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, governou a Capitania de São Paulo entre os
anos de 1765 e 1775.
36
Rendon refere-se ao fato do governador Morgado de Mateus ter erigido unicamente a Aldeia de S. José, sendo
que havia outros aldeamentos paulistas com maiores possibilidades de serem elevados à categoria de vilas (1978:
39).
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(...) As terras que V. Exa foi servido ordenar que o juiz medisse e demarcace a Aldeia
de S. Joze; até o prezte se não tem feito em razão de que a dita Aldeia não tem
dinheiro por ora, e o Escrivão as não quererá medir sem que se lhe pague logo, e este
é o que ganha maior salário pello Extra ordinario regimento, (...) sendo V. Exa
servido mandar Por seu despacho que outro qualquer escrivão juramentado que por
menos o quera fazer e dar espera a que haja o dinheiro possa cometer as medições
junto com o juis das medições do Destrito (Catalogação da Biblioteca Nacional: I –
30, 10, 27 nº 24, Data: 07 de abril de 1767).

Na Aldeia de São José do Parahyba eram frequentes as reclamações relacionadas à
falta de demarcação oficial dos limites territoriais em relação às povoações vizinhas,
causando uma série de tumultos, incluindo ameaças e mortes por parte de posseiros com
condições econômicas mais abastadas.
Uma vez que as delimitações territoriais da Aldeia não haviam sido lavradas por um
escrivão juramentado, como era de costume na época, mesmo após a elevação de São José à
condição de vila em 1767 as invasões as terras dos índios continuaram a ocorrer.
Uma representação, sem data, foi remetida ao governador da Capitania de São Paulo, o
Morgado de Mateus, determinando as demarcações de terras entre os moradores, índios e
povoações que faziam divisa com a Nova Vila de São José37. O documento é acompanhado
por um mapa (croqui), que apresentava não somente as delimitações territoriais entre São José
e as povoações vizinhas, mas também a configuração do terreno em seu entorno.

Fig. 1: Mappa – Nova Vila de São José do Parahyba. Fonte: Catalogação da
Biblioteca Nacional: I – 30, 24, 24 nº 2. Disponível no site do Núcleo de Pesquisa
Pró-Memória, em http://www.camarasjc.sp.gov.br/promemoria/.
37

Apesar do documento não ser datado, sabe-se que ele é posterior à elevação de São José do Parahyba à
categoria de Vila, ocorrida em 27 de julho de 1767.
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A representação também revela informações importantes sobre solicitações e medidas
anteriores ao documento, durante o período em que São José do Parahyba foi um aldeamento
civil. Como exemplo dessa dinâmica tem-se na carta sem data a menção sobre o pagamento
de foros pelos moradores de São José que, se antes era discutível38, nesse momento, já se
tornara obrigatório.
Outro ponto a ser salientado no documento é a questão dos limites indivisos, onde a
representação deixa claro que os moradores antigos e os índios eram prejudicados pelas novas
configurações de fronteiras entre a Vila de São José e as Vilas de Jacarehy e Taubathe, em um
total de quatro léguas, o que não era suficiente para assegurar a continuação das produções
agrícolas da população de São José. Ademais, o documento também denuncia as constantes
invasões de terras, estreitando ainda mais os limites entre a Nova Vila de São José e as
povoações em seu entorno. Segundo a carta de representação:
O Dor Ouvidor e Corregedor Geral, determinou no foral que fez para a Nova Va
Erecta de S. Joze do Parahyba quatro legoas em quadra na povoação, com os
seus campos, para as criações da mesma Va com condição, que não se poderá
ninguem a ranchar, nem plantar, na da distancia e sem pagar foroz para as
despezas do concelho e não prejudicando aos Indios; e como os dos campos
compreende quase as quatro Legoas, e a mente do Dor Corregedor he as, quatro
legoas de terras, de plantação e como todas as interpretações que tem havido
são sobre as terras de plantação em que estão varios Moradores querendo-as
uzurpar e tirando o comercio dos moradores da mesma Villa Nova, sendo estes
mesmos senhores dellas da sua antiguide que sem estas mencionados lhe não ficão
outras suficientes para as suas plantações em cujas tem os mesmos Indios as suas
roças ainda querem arquir que a medição se encha nos campos que nestes termos
ficão os Indios sem terem aonde trabalharem reprezentaçe pello Mapa Indigno de
oferecer a V.Exa que mandara o que for servido (Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 24, 24 nº 02, sem data, não grifado no original).

Apesar das relações de conflito territorial entre as povoações que faziam divisa com
São José do Parahyba, o cerne dos problemas relacionados à invasão de terras por posseiros
ocorria, principalmente, na divisa com a Vila de Jacarehy, mais precisamente no Bairro da
Pernambucana, onde a própria “elite” jacariense, em grande parte moradora dessa região,
aproveitava-se da situação não regular entre os limites das povoações para expandir suas
possessões territoriais.

38

Ver documento manuscrito I – 30, 10, 27 nº 02 de 15 de janeiro de 1766, que menciona a prática do
pagamento de forros ao diretor do aldeamento, José de Araújo Coimbra, cuja regulamentação não constava no
Diretório pombalino.
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3.2 Desentendimentos, ameaças e emboscadas: Os conflitos nos Campos da
Pernambucana e o assassinato do capitão mor
Todo esse augmento se deve ao zello e cuidado do capitam de cavallos, cap.m
mor de Jacarehy José de Araújo Coimbra, official muy habil para tudo e que eu tinha
nomeado por Director desta aldea (...)
Mas concitando furiozamente o odio, e inveja doz seus vizinhos, o matarão por cauza
dos indios tiranamente de Sillada de dous tiros, indo-se recolhendo de tarde para a
nova villa em Domingo 15 de Novrº do anno preterito de 1767 (Carta escrita pelo
governador da Capitania de S. Paulo, o Morgado de Mateus, ao Conde de Oeiras,
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Catalogação da Biblioteca
Nacional: 23, 1, 5 nº 110, Data: 07 de fevereiro de 1768).

Há diversos documentos que demonstram antigas turbulências por posses de terras
entre as divisas imprecisas das Vilas de Jacarehy e São José.
Durante sua administração como diretor da Aldeia de São José do Parahyba, José de
Araújo Coimbra enfrentou diversos problemas em relação aos avanços ilegais de moradores
na região do Campo da Pernambucana, ou Terras da Pernambucana, onde se localizava nas
proximidades o bairro da Pernambucana, pertencente à Vila de Jacarehy.
Os problemas relacionados aos avanços de terras sem delimitação oficial ocorriam,
principalmente, na região do Campo da Pernambucana em São José, devido à sua fronteira
indefinida com o bairro de mesmo nome em Jacarehy.
O trecho do Campo da Pernambucana, onde se localizava as paragens do aldeamento
de São José, servia aos índios como local de desenvolvimento da agricultura, sobretudo de
subsistência. No entanto, a ocupação dessas terras por posseiros, além de contribuir para a
diminuição do território cultivável do aldeamento, também prejudicava as roças já plantadas
pelos nativos e as capoeiras, seja pelo avanço de animais de pastoreio desses invasores, seja
pela destruição das roças em virtude da produção de outros produtos ou outras atividades39.
Os excedentes de produtos comuns no cotidiano da população colonial como o milho,
arroz, feijão e tabaco, produzidos por lavradores pobres e pequenos produtores – os que
planta para comer ou planta para sustento – também participavam das trocas comerciais,
mesmo que em pequena escala, localmente ou por meio de escambo com outros produtos
(Olmo, 2000: 67).
39

O Vale do Paraíba no início do séc. XIX era composto, principalmente, por lavradores pobres e pequenos
agricultores que vendiam seus excedentes nos mercados coloniais. Em geral, agricultores mais abastados
focavam suas atividades na produção de toucinho ou porcos vivos (Olmo, 2000: 67, 89-90). De acordo com a
autora, os pequenos agricultores procuravam, na medida do possível, cultivar produtos que fossem rentáveis e
que não demandassem grandes investimentos. Dessa maneira, sua produção, apesar de baixa, gerava algum
retorno (Idem, 2000: 90).
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Nas Listas Nominativas da Vila de São José, datadas provavelmente entre fins do
século XVIII e início do XIX, verifica-se que grande parte dos moradores e os pequenos
produtores colhiam milho e mandioca: Colhe 2 alqueires de milho tem seu mandiocal.
Também se verifica o cultivo de algodão e criação de porcos (I – 30, 28, 16 nº 01, sem data).
Segundo Maria José Del Olmo, (...) Os pequenos agricultores, os que plantavam para comer,
além de sua subsistência direta, também participaram desse comércio e da constituição de
um circuito interno de trocas na colônia (2000: 75).
Um dos principais nomes que aparece nos documentos é o de Antônio Gonçalves
Agostim, o qual demonstra possuir uma antiga contenda com o capitão mor José de Araújo
Coimbra, principalmente pelos avanços territoriais de Antônio G. Agostim sobre as paragens
dos índios no Campo da Pernambucana.
Consta em Listas Nominativas realizadas na Vila de Jacarehy entre 1765 e 1769, que
grande parte da população do bairro da Pernambucana era composta por moradores de
camadas mais abastadas da vila. Na listagem do bairro da Pernambucana datada de 1767, são
moradores: o capitão mor José de Araújo Coimbra, o sargento mor Manoel Lopes Viama,
capitão de ordenanças Antonio Gonçalves Agostim e o capitão Diogo de Araújo Ferras, entre
outros. Ademais, grande parte dos moradores que não possuíam títulos de Ordenanças ou
participavam da vereança da Vila de Jacarehy, possuíam escravos e/ou agregados (Apesp,
Microfilme 07.02.095, Maços de População: Jacareí 1765 a 1769).
Pertencente às camadas mais abastadas da Vila de Jacarehy, com título de Capitão de
Ordenanças 40 e cargos superiores atinente às funções burocráticas 41 na vila, Antônio
Gonçalves Agostim era mais do que um simples posseiro que se aproveitava da falta de
demarcação entre as povoações para garantir sua sobrevivência, como muitos faziam. O
capitão de ordenanças, inventariante e morador do Bairro da Pernambucana possuía terras,
escravos, agregados e prestígio social, econômico e político (Documentos Avulsos42).
Essa “elitização” de camadas locais com mais recursos que a maioria da população
não é um processo incomum na sociedade colonial. Em diversas regiões da América

40

Em documento da Câmara de Jacareí, datado de 1766, Antônio Gonçalves Agostim é citado como Capitão de
Ordenanças (Apesp – C00233, Maço 7 / Pasta 4: Documento 7-4-29, Data: 8 de março de 1766).
41
Verificado nos inventários do Capitão Domingos Bicudo de Britto (1758) e de Manoel de Souza Teixeira e
Ignacia de Araújo (1759) a presença da assinatura de Antônio Gonçalves Agostim em todos os documentos e
declarações atinente aos dois processos, entre outros, supondo seu cargo burocrático em relação aos inventários
dos moradores da Vila de Jacarehy (Arquivo Municipal de Jacareí, Caixa 179, Lote C).
42
Documentos Avulsos: Documentos Avulsos: Arquivo Municipal de Jacareí, Caixa 179 / Lote C; Núcleo de
Pesquisa Pró-Memória São José dos Campos, Coleção Morgado de Mateus; Arquivo Público do Estado de S.
Paulo, C00233: Maço 7 / Pasta 4; Arquivo Público do Estado de S. Paulo, Microfilme 07.02.095; Arquivo
Público do Estado de S. Paulo, Ordenanças: Caixa 58 / Ordem 297.
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portuguesa, o prestígio gozado por Agostim na Vila de Jacarehy e imediações era o mesmo
gozado por outros possuidores de terras que se aproveitavam de sua condição um pouco mais
favorável para “mandar” e agregar lavradores pobres ao seu redor. Segundo Maria B. Nizza
da Silva em Ser nobre na Colônia:
Nas vilas, foi estabelecido que os cargos de capitão mor, assim como os capitães de
companhia, deveriam ser escolhidos de acordo com sua influência na região, ou
seja, medido pelas terras que estes detinham: os principais das terras (2005: 149,
não grifado no original).

Segundo denúncias de José de Araújo Portes – filho do capitão mor José de Araújo
Coimbra –, em cartas remetidas ao governador da Capitania de São Paulo, o Morgado de
Mateus, o capitão Antônio Gonçalves Agostim utilizava-se de sua influência e poder na
região para arregimentar aliados e, dessa maneira, agir livremente para aumentar seus lucros e
posses territoriais. Além do prestígio que Agostim já contava pelos cargos ocupados e por
pertencer a uma camada mais favorecida da Vila de Jacarehy, o capitão de ordenanças
também se utilizava de outros subterfúgios, menos burocráticos e políticos, para alçar seu
poderio na região (Documentos Avulsos, nota de rodapé 42).
Em diversos documentos constam denúncias e informações que, analisadas,
apresentam um mosaico sobre as ações e a influência pública de Antônio G. Agostim em
relação aos demais moradores da Vila de Jacarehy, assim como aos moradores da Aldeia de
São José do Parahyba. Mesmo entre os “homens bons” de Jacarehy, de acordo com José de
Araújo Portes, Agostim, sua família e agregados eram temidos na região: (...) estão fortes,
com quatro moradas de agregadoz, dos que concorrerão para a dita morte, tudo gente
Levantadas que não obedecem a Igreja nem as Justiças (José de Araújo Portes, Catalogação
da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 04, Data: 08 de setembro de 1769).
Os problemas referentes às invasões de terras e às ameaças de posseiros, favorecidos
pela posição social mais abastada, acarretaram diversos desentendimentos devido às
altercações nas terras da Pernambucana entre os “vizinhos” Jacarehy e São José.
Como um homem que detinha influência na região, ocupando um cargo de prestígio
social, o capitão mor José de Araújo Coimbra, em diversos documentos da Coleção Morgado
de Mateus 43 , sobretudo as denúncias do padre Antonio Luis Mendes 44 , demonstrou-se
43

A Coleção Morgado de Mateus que, resumidamente, são um conjunto de documentos relativos à São José dos
Campos enquanto Aldeia e Vila, encontra-se disponível no site do Núcleo de Pesquisa Pró-Memória São José
dos Campos.
44
As denúncias escritas pelo padre Antonio Luis Mendes, enviadas ao Morgado de Mateus, referem-se aos maus
tratos de José de Araújo Coimbra sobre a população autóctone da Aldeia de São José. Segundo o padre, os índios
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engajado no controle sobre a Aldeia de São José a fim, principalmente, de obter um aumento
de sua receita particular com a venda da produção agrícola dos índios aldeados. De acordo
com as denúncias do padre, (...) só lhe importa fazer dinheiro e não obras e o maior motivo
que teve para procurar a direção da Aldeia foi só por interesse de ter os índios a sua
obediência (Microfilme 01, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 14, 8, Data: 29 de
novembro de 1766).
Também em Representação apresentada pelos índios da Aldeia de São José ao
governador da capitania, o Morgado de Mateus – sem data, mas, provavelmente, foi escrita
entre os anos de 1765 e 1767, durante o período em que Coimbra foi diretor45 –, há denúncias
dos próprios autóctones sobre o tratamento de José de Araújo Coimbra para com os aldeados,
que eram subjugados ao trabalho compulsório. No documento que denuncia os maus tratos do
diretor com os tutelados de São José, os índios citam que são tratados pelo diretor como
“negros”, em alusão ao regime escravista (Arêdes, 2006: 25): (...) trata nos como negros
contra as ordens de Sua Mge (Representação dos Índios da Aldeia de São José, Catalogação
da Biblioteca Nacional: I – 30, 23, 84 nº 02, sem data).
Contrapondo-se com Antônio Gonçalves Agostim, pela proximidade de moradia, o
capitão mor e diretor José de Araújo Coimbra tornou-se, ao longo do tempo, alvo fácil das
investidas da família e dos agregados de Antonio G. Agostim, culminando em sua morte
devido a uma emboscada em 15 de novembro de 1767.
Seu próprio filho, José de Araújo Portes, escreve ao governador, o Morgado de Mateus,
denunciando que as contendas relativas às invasões das terras de São José, e a destruição das
roças dos índios pelos animais desses posseiros mais abastados, foram os principais motivos
que levaram o capitão mor José de Araújo Coimbra à morte: (...) por cauza das ditas terras o
Matarão (José de Araújo Portes, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 06,
Data: 04 de fevereiro de 1771).
Em outra carta, também escrita por José de Araújo Portes ao governador Morgado de
Mateus, constam denúncias sobre as ameaças que, principalmente os autóctones de São José,
sofriam diante dos avanços dos agregados de Agostim sobre terras alheias (Catalogação da
Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 01, Data: 08 de julho de 1768).
trabalhavam sem alimentação e sob violência e ameaças de prisão (I – 30, 14, 8, Data: 29 de novembro de 1766).
Ver em: Capítulo II: Administração e Conflitos: O capitão mor José de Araújo Coimbra como diretor da Aldeia
de São José do Parahyba, pag. 33.
45
Considera-se entre 1765 a 1767 como o período em que o capitão mor José de Araújo Coimbra atuou como
diretor do aldeamento de São José do Parahyba devido à data em que D. Luis Antonio de Souza Botelho Mourão,
o Morgado de Mateus, assumiu o cargo de governador da Capitania de São Paulo, no ano de 1765. Uma vez que
foi o Morgado de Mateus quem nomeou o diretor da Aldeia de São José, entende-se que Coimbra assumiu o
cargo entre os anos de 1765 e 1766, permanecendo até sua morte em 15 de novembro de 1767.
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Os problemas relacionados às investidas de Antônio Gonçalves Agostim e de outros
posseiros sobre as terras indígenas, assim como as ameaças e confrontos pela posse dessas
terras indivisas, não cessaram mesmo após a morte do capitão mor. Analisando os
documentos posteriores a 1767, principalmente as cartas escritas por José de Araújo Portes,
verifica-se que o capitão de ordenanças da Vila de Jacarehy, Antônio Gonçalves Agostim,
continuou avançando sobre as capoeiras dos índios de São José e ameaçando quem o
impedisse, independente se eram autóctones aldeados, agricultores pobres ou mesmo famílias
pertencentes às camadas mais abastadas das Vilas de Jacarehy e de São José do Parahyba.
Também os posseiros de outras regiões continuaram a redesenhar as fronteiras em relação às
povoações vizinhas, estreitando laços e dificultando as demarcações oficiais.
A Nova Vila de São José, mesmo após deixar de ser uma Aldeia civil e passar a ter
certa jurisdição, continuou enfrentando problemas relativos aos seus limites territoriais não
oficializados, uma vez que havia estabelecido um antigo conflito entre as três povoações –
São José, Jacarehy e Taubathe – relacionado aos limites fronteiriços entre vilas e a falta de
uma demarcação legalizada46.
Em 03 de novembro de 1768, o governador da Capitania de São Paulo, D. Luis
Antonio de S. Botelho Mourão, ou Morgado de Mateus, enviou à Nova Vila de São José uma
Ordem para que se fizesse a medição e demarcação da Freguesia a Vila de São José,
nomeando o Tenente Manoel Álvares da Fonseca para representá-lo e acompanhar o
procedimento. Segundo a Ordem do governador:
Porquanto mandey formarem V.ª e Aldea de São José, situada na margem do
Rio Parahyba, entre a V.ª de Jacarehy, e a de Taubathe, na conformidade das
Reaes ordens, e he necessario demarcar lhe Freg.ª, cujos moradores tem
obediencia ao Parocho, que há na referida nova V.ª ordeno ao Ten.te Manoel Alz
Fonseca assista pela minha parte a demarcação, que se houver de fazer pelas
pessoas a que competir para efeito de se dar Freguesia certa a dita Villa, assim
da parte da de Jacarehy, como da de Taubathe com quem parte; (Catalogação
da Biblioteca Nacional: 23, 1, 1 nº 399, Data: 03 de novembro de 1768, não grifado
no original).

Em carta datada de 07 de janeiro de 1769, os oficiais da Câmara da Vila de São José
comunicaram o governador sobre a demarcação das terras. Segundo o documento, os oficiais
de São José, Jacarehy e Taubathe encontraram-se para o processo de demarcação em um local
de divisa entre as povoações chamado paragem da Borda do Capam, provavelmente próximo
ao Bairro de Tateubutuba da Estrada do Capam Grosso, região que consta nos Maços de
46

Nos documentos da Coleção Morgado de Mateus referentes aos conflitos e demarcações de terras, verifica-se
que este problema estendeu-se, até onde a documentação disponível apresenta, por volta de 1771.
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População da Vila de São José (Coleção Morgado de Mateus, Câmara da Nova Vila de São
José, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 28, 16 nº 01, sem data). Entretanto, de
acordo com a carta dos oficiais da Câmara da Vila de São José, a medição das terras não
ocorreu, pois a Câmara da Vila de Taubathe não aceitou a demarcação e colocou uma série de
empecilhos, dentre os quais consta que na ordem solicita-se a demarcação para freguesia e
não vila. Outro fator que impediu a demarcação das terras foi a ausência de um representante
da Vila de Jacarehy.
(...) a esta V.ª Nova servindo nos de guia o Tenente Manoel A. da Fonseca como V.
Ex.ª lhe determinou; para o que em nome desta Câmara se deu parte a Câmara
de Taubathe, aonde fomos principiar; ajuntando-nos, na borda do capam,
paragem destinada para a dita demarcação; nos puzeram dois obstácullos
ambos com fundam.to o primeiro que no novo foral desta V.ª declarou o D.or
ouv.or e Corregedor, que seria o termo demarcado nas tais paragens convindo
as câmaras, de Taubathe e Jacarehy; e o segundo que as ordens que V. Ex.ª nos
passou, dizem para demarcar freguesia, e não o termo da Vila (Catalogação da
Biblioteca Nacional: I – 30, 22, 13 nº 03, Data: 07 de janeiro de 1769, não grifado no
original).

Contudo, o Tenente Manoel A. da Fonseca, representante do governador na
demarcação das terras entre as três vilas, não concordou com o adiamento das medições,
escrevendo ao Morgado de Mateus sobre o fato ocorrido:
Em o dia 3 de Jan.ro me achey junto com câmara de V.ª Nova de S. José, em a
paragem Borda do Capão para dar princípio a demarcação do Termo da mesma; para
cuja execução determinei, a mesma câmara escrevesse, a de Taubathe para no dia
concinado, se achar, querendo; com efeito nos achamos juntos, e elles firmes em não
deixarem demarcar; Argui-lhe, os milhores fundam.tos que alcancei, porem por duas
circunstancias, me convencerão a cujos lhe não pude dar contra (Catalogação da
Biblioteca Nacional: I – 30, 9, 9 nº 10, Data: 08 de janeiro de 1769).

No mesmo documento, o Tenente Manoel A. Fonseca denuncia um provável complô
dos vigários de Jacarehy e Taubathe. O tenente, ao escrever para o governador, incita a
possibilidade de que os vigários de Jacarehy e Taubathe, ao encontrarem-se com o Dr.
Visitador, pretendiam manipular sua decisão em relação às medidas das terras da Vila de São
José do Parahyba. Segundo o Tenente Manoel A. Fonseca, foi exatamente isso que os vigários
fizeram, passando ao Dr. Visitador informações deturpadas em relação às demarcações das
terras da Vila de São José. Manoel A. Fonseca, irado com o acontecido, informou ao
governador que se necessário tomaria providências para apresentar as reais medidas a fim de
executar a demarcação das terras.
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E Nestes termos ficamos de dar todos, parte a V. Ex.ª para mandar, o que for servido
com novas ordens. Já Expuz a V. Ex.ª por carta a cauza da demora desta Execução
que foy [ilegível] demora do D.or Viz.or de Sorte que quando me avisou foy na
chegada a S. José, e não esteve lá senão uma Noite, e só com elle se acharão os dois
vigarios de Jacarehy, e Taubathe e por onde dividio a frg.ª nada fez, porque Esteve
pello que lhe disserão, por onde se faz preciso, V. Ex.ª meter o seu Braço porque
as Longetudes que elles alegão, são theyas de Aranha que se poem por diante,
que só na presença de V. Ex.ª poderey explicar-me, que, se necessario for sou
capaz de mandar picar o Mato a minha custa e medir por corda para attestar a
verdade (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 9, 9 nº 10, Data: 08 de janeiro
de 1769, não grifado no original).

Analisando os documentos posteriores à morte de José de Araújo Coimbra, os
conflitos territoriais se mostraram continuar ocorrendo, tendo em vista as incessantes
denúncias de José de Araújo Portes que, em 1768, assumiu o cargo de diretor47 da Nova Vila
de São José do Parahyba. Em suas cartas ao governador da Capitania de São Paulo, José de A.
Portes remete a Antonio Gonçalves Agostim e seus agregados a responsabilidade pelas
inúmeras ameaças e assassinatos ocorridos nos campos da Vila de São José devido às
contendas pela posse dessas terras, como foi o caso do crime que matou seu pai, o capitão
mor José de Araújo Coimbra:
Dou parte a V. Ex.a que as terras da disgraçada Pernanbucana, digo assim
porque foy cauza da morte de meu pay, os competidores dellas, as estão
destruindo; até as mesmas capueyras que o defunto fabricou com os Indios, ranchos
dos mesmos se tem tudo derrotado. Alguns Indios prejudicados me tem feyto
queixa, em o que lhe não posso ser bom Director, por me não fazerem o mesmo
que fizerão ao defunto meu pay (José de Araújo Portes, Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 15, 32 nº 04, Data: 08 de setembro de 1769, não grifado no
original).

Em carta datada de 1771, quatro anos após o assassinato do capitão mor José de
Araújo Coimbra, ocorrido em 15 de novembro de 1767, Portes relembra o crime e a
permanência dos mesmos problemas que resultaram na emboscada contra Coimbra:
A quinze do mes de Outubro dey parte a V. Ex.ª a Respeito das terras da
pernambucana e cujas terras esta Antonio Gonçalves agostim lavrando e
perturbando os Indios e metendo criasois de porcos nas rosas dos Indios e os
pobres temendo se do tal home escuzarão de puxar razões com este temendo se que
poderião fazer a heles como fizerão ao defunto Capp.am Mor e Director por
cauza das ditas terras o Matarão. Cujas terras até agora não se medirão de
proximo soube pello aviso que me deu que estavão judicialmente para medirem
47

Registro de ordem cedida à José de Araújo Portes, pelo governador da Capitania de São Paulo, D. Luiz
Antonio de Sousa Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, nomeando-o ao cargo de Diretor da Vila Nova de S.
José do Parahyba (Ordem, Catalogação da Biblioteca Nacional: 23, 1, 1 nº 353, Data: 18 de abril de 1768).
Apesar de São José ter sido elevada à condição de vila em 1767 e ter constituído Câmara Municipal – em suma
de uma elite branca advinda da Vila de Jacareí –, continuou a possuir o cargo de Diretor (cargo administrativo
atinente aos aldeamentos civis).
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o tal Antonio Gonçalves Agostim junto com hú irmão que veio de minas (...) (José
de Araújo Portes, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 06, Data: 04
de fevereiro de 1771, não grifado no original).

Outra importante questão levantada pelas cartas deixadas por José de Araújo Portes é
relativa aos abusos de poder e vantagem numérica que Antônio Gonçalves Agostim dispunha,
permitindo-lhe alçar os avanços territoriais sem que as autoridades de São José ou Jacarehy
pudessem impedi-lo. Pelo contrário, o que se viu após o assassinato do capitão mor José de
Araújo Coimbra foi a continuidade da soberba do capitão de ordenanças e o aumento do medo
dos moradores e autoridades em relação ao que Agostim e seus aliados seriam capazes de
executar para manterem seus anseios territoriais.
De acordo com Portes, em carta datada de 1769 e endereçada ao governador da
Capitania de São Paulo, o Morgado de Mateus, mesmo o capitão mor de Jacareí, sucessor de
José de Araújo Coimbra, entre outros “homens bons” temiam a família e os agregados de
Antônio Gonçalves Agostim:
(...) estão fortes, com quatro moradas de agregadoz, dos que concorrerão para a dita
morte, tudo gente levantadas que não obedecem a Igreja nem as justiças, de
sorte que nem o Capitão mor, os obriga, se quer as mostras gerais, que me
parece e he certo que he pellos temer e seria debalde: se V.Exª não poem os olhoz
nesta malvada gente, Ía muitos Indios de oprimidos se querem desertar e não
tardarão mais algumas mortes (José de Araújo Portes, Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 15, 32 nº 04, Data: 08 de setembro de 1769, não grifado no
original).

José de Araújo Portes, autor da carta e diretor de São José do Parahyba (sucessor de
seu pai, José de A. Coimbra) deixa claro nesta emenda que não pretendia entrar em conflito
com os posseiros aliados a Antônio Gonçalves Agostim, pois havia sofrido ameaças e temia
ser assassinado como ocorreu com Coimbra. Relativo aos confrontos nessa região, o diretor
enfatiza que outros moradores, em especial autóctones de São José, sofriam constantes
ameaças, ou mesmo eram mortos pelos agregados de Agostim. Nesse contexto, as famílias
mais simples e desprotegidas não podiam contar ao menos com as autoridades e a justiça, já
que estas também estavam subordinadas e coagidas pela autoridade e influência do capitão de
ordenanças Antonio G. Agostim.
(...) Tambem dou pte a V.Exª que hú dos matadores do defunto (refere-se ao
capitão mor José de Araújo Coimbra), filho Bastardo de Anto Gonçalves Agostim
disse perante algus sete Indios desta Vª, que se retornase a roçar nos matos da
pernambucana, que havera de ferver o chumbo, e também tem dito os do
parcialite, que se suceder algum mal a Antº Glz Agostim, com a vinda do Doutor
ouvidor que me hão de fazer em pecados, e a sim Snr. Como tem havido exempelo
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segurar as destes malvados tudo são circunstancias (José de Araújo Portes,
Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 01, Data: 08 de julho de 1768,
não grifado no original).

Segundo os documentos analisados a fim de remontar, ao menos em partes, a
emboscada que levou Coimbra à morte, são apontados alguns importantes fatores a serem
levados em consideração.
Em carta de 1766, endereçada ao governador da Capitania de São Paulo, o Morgado
de Mateus, José de Araújo Coimbra relata uma série de problemas atinentes à Vila de
Jacarehy, denunciando os representantes da Câmara Municipal e os juízes de faltarem com
seus deveres e promoverem desvios de recursos, além de reclamações sobre as estradas mal
cuidadas pelos moradores. Ao final da emenda, o capitão mor revela certo temor pelas
denúncias remetidas ao governador:
Sr. Eu nesta pte e ainda naquellas que me são me [ilegível], me não tenho mostrado
com o dezembaraço que entendo, por ter medo; Porq. Ainda V. Exª não está no
verdadeiro conhecimto de mim, e do que são estez Povoz porq. A sua mesma
pobreza, os faz ser mais ruins (José de Araújo Coimbra, Catalogação da Biblioteca
Nacional: I – 30, 10, 27 nº 03, Data: 10 de fevereiro de 1766, não grifado no
original).

Verifica-se que neste documento as reclamações e denúncias de José de Araújo
Coimbra referem-se, exclusivamente, às autoridades e aos moradores da Vila de Jacarehy.
Descarta-se a priori o vínculo entre pobreza e a população aldeada de São José que poderia
ser um mote para uma possível revolta, o que deixaria o capitão mor receoso. Em relação ao
“medo” que Coimbra refere-se no documento, pode-se vinculá-lo aos moradores pobres e
livres da Vila de Jacareí e localidades circunvizinhas que estavam se “agregando” aos
proprietários de terras mais abastados e, particularmente, à família de Antonio Gonçalves
Agostim.
Para levantar essa hipótese, ao defrontar as informações contidas nas denúncias de
José de Araújo Portes relacionadas ao crescente número de agregados à casa de Antônio
Gonçalves Agostim (José de Araújo Portes, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15,
32 nº 04, Data: 08 de setembro de 1769), com as populações pobres que Coimbra se referiu na
carta (José de Araújo Coimbra, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 03,
Data: 10 de fevereiro de 1766), verifica-se que Agostim proporcionava meios de agregar ou
sujeitar essas famílias com menos recursos, aumentando sua esfera de influência e sua defesa.
Com isso, Agostim teria mais “liberdade” de continuar ampliando suas propriedades à custa
de terras alheias, como acontecia com as invasões no Campo da Pernambucana.
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A partir da análise desses documentos, pode-se entender essas relações sociais e de
poder em nível local, onde sem dúvida processava-se sob formas de clientelismo.
Como principais características das relações de clientela destacam-se o uso do favor
como moeda de troca nas relações políticas, a instalação do controle político através do
mecanismo de cooptação de pessoas com menos, ou nenhum, poder e recursos, as relações de
“amizade” e apadrinhamentos que reforçam essa relação de troca que favorecia aquele que
detinha maior poder, o “senhor” de terras, e o uso privado de recursos públicos e dos
aparelhos estatais para finalidades pessoais. As práticas clientelistas, portanto, são (...)
mecanismos de controle político baseados na troca de favores e barganhas entre sujeitos
desiguais e que miram a conquista da cooptação na relação social e política (Lenardão,
2000: 2).
De acordo com o Prof. Dr. Elsio Lenardão, do Depto. De Ciências Sociais da
Universidade Estadual de Londrina, durante o período colonial brasileiro o clientelismo se
desenvolveu em um espaço onde o público e o privado se atrelavam sem uma distinção
assertiva. Para o autor, O espaço das relações políticas e públicas dava-se a partir e através
do espaço da comunidade doméstica (2000: 4).
Os privilégios gozados pelos próprios proprietários de terras permitiam a cooptação de
lavradores pobres que se agregavam às esferas de poder dos senhores de terras, construindo
uma rede de relações baseadas na troca de favores e na dependência dos pobres livres e
agregados. Esse tipo de relação social favorecia o proprietário de terras mais abastado, em
detrimento da parcela da população empobrecida, agregada à esfera de poder e do mando do
dono de terras.
Segundo o autor, independente da diferença entre a condição financeira do proprietário
em comparação do agricultor livre, a relação de clientela garantia, por si só, o subjugo dos
lavradores menos abastados em relação ao senhor de terras, distanciando-os em relação à
posição social que ocupavam:
Mesmo não sendo tão rico quanto consta na mitologia sobre seu poder, não era
pequena a distância entre sua riqueza e a de seus dependentes. A condição dos
segundos beirava a “pobreza sem remédios”, que eventualmente recebiam do
fazendeiro (Lenardão, 2000: 5);
A dependência – especialmente material – era a marca das condições subalternas a
que estavam sujeitos os homens livres pobres, especialmente os agregados e
pequenos lavradores (Idem, 2000: 5).
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Dessa forma, a dependência gerada do clientelismo entre donos de terras abastados e
lavradores pobres permitiu desenvolver relações sociais, econômicas e políticas baseadas nas
trocas de favores, onde os agregados e agricultores sem muitos recursos eram os menos
favorecidos.
Não se pode compreender o proprietário de terras da região das Vilas de Jacarehy e
São José do Parahyba, em fins do século XVIII, como um latifundiário elitizado ou fidalgo.
Em nível local, mesmo as classes mais abastadas jacariense não possuíam status e dinheiro
para serem reconhecidas como elite agrária.
O fato de Antonio Gonçalves Agostim possuir terras e cooptar famílias de lavradores
pobres, agregando-os para aumentar sua esfera de influência e poder, não significava que o
capitão de ordenanças detinha grandes riquezas como, por exemplo, um senhor de engenho.
Contudo, seu cargo administrativo e militar, somado ao seu prestígio social e às terras que
possuía, o posicionava em uma categoria “superior” aos agricultores livres e empobrecidos da
região.
Com a “barganha” do dono de terras sobre um grupo de agricultores pobres, agregados
e sob a sombra de sua influência e mando, era possível a esse proprietário mais abastado
aumentar seu status político e prestígio social na região, onde o dono de terras (...) buscava
transformar sua capacidade de ‘ajudar’ os dependentes em dívida e favor que estes ficariam
lhe devendo (Lenardão, 2000: 6).
Outra forma utilizada pelas camadas mais “influentes” da população jacariense para
aumentar suas posses era a divisão de pastos vazios entre esses “homens bons”.
Em documento da Câmara de Jacarehy, escrito pelo tabelião Antonio Ramos Queirós e
datado de 08 de março de 1766, consta a divisão de pastos que se acharão vagos aos “homens
bons”, como os capitães de ordenanças, o capitão mor, o sargento mor, entre outros oficiais.
No documento é citado o nome de Antonio Gonçalves Agostim como o terceiro capitão de
ordenança a receber uma parte dessas terras (Apesp: Documento 29, Ordem 233 - Maço 07,
Pasta 04). Entretanto, a forma mais comum de apossar uma data de terra ainda era por meio
da “ilegalidade”.
O apossamento de terras apenas por seu uso, quando os meios de consegui-la através
de sesmarias demandavam tempo e recursos burocráticos e/ou financeiros, era prática comum
na Colônia48 e atendeu grande parte da população que, ao contrário dos grandes latifundiários,

48

De acordo com Nelson Nozoe em Sesmarias e Apossamento de Terras no Brasil Colônia, a posse da terra
somente por meio de seu uso foi uma prática “importada” de Portugal pelos colonos. Segundo Nozoe, o direito à
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encontravam subterfúgios na lei e nos costumes para terem acesso a uma parcela de terras
cultiváveis (Nozoe, 2009: 10).

3.3 As denúncias de José de Araújo Portes: Conchavo e Conspiração dos “homens
bons” de Jacarehy contra o capitão mor José de Araújo Coimbra
Dou Parte a V.Exª da dezastrada morte q derão Domingo q se contarão 15 deste
corrente mês do Director e Cappam Mor José de Araújo Coimbra recolhendo-se da villa
de Jacarehy pª esta (Vila Nova de S. José) lhe derão dois tiros no recio daquella Villa,
que lhe abrirão dois rombos pellas espaldas por onde acabou a vida sem confissão (Juiz
Regente Fernando de Souza Pouzado, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15,
33 nº 01, Data: 22 de novembro de 1767).
(...) este Fernando de Souza, é mulato ladino, ou pª melhor dizer, velhaco e tem grande
liga com o vigario (padre Antonio Luis Mendes), e escrivão da Vª de Jacarehy: e com os
seus mais concelhos, porque todos são da panella (Diretor José de Araújo Portes49,
Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 01, Data: 08 de julho de 1768).

Entre os anos de 1768 e 1771, José de Araújo Portes, filho do capitão mor José de
Araújo Coimbra, escreveu uma série de cartas ao governador da Capitania de São Paulo, o
Morgado de Mateus, acerca dos problemas enfrentados por ele após o assassinato de seu pai,
em 15 de novembro de 1767.
Nestes documentos constam diversas denúncias relativas ao capitão de ordenanças
Antonio Gonçalves Agostim e demais “homens bons” que compunham cargos administrativos,
militares e eclesiásticos da Vila de Jacarehy e da Nova Vila de São José do Parahyba.
Referente ao foco deste capítulo, a principal denúncia escrita por Portes ao governador
é uma emenda datada de 08 de julho de 1768, onde são citados vários nomes de pessoas
influentes da Vila de Jacarehy que, segundo José de Araújo Portes, participaram direta ou
indiretamente de mancomunações contra o capitão mor José de Araújo Coimbra. Neste
mesmo documento, Portes cita com algum detalhe o assassinato do capitão mor.
Dentre os “homens bons” comentados por Portes na carta estão o nome do Juiz
Regente Fernando de Souza Pouzado, “homem bom” da Vila de Jacarehy que auxiliava José
terra devido ao seu uso (cultivo) em Portugal remonta desde o período da Reconquista (século XIII) e
definitivamente reconhecida pelo Estado na lei fernandina de 1375 (2009: 10).
49
José de Araújo Portes assumiu o cargo de seu pai, o capitão mor José de Araújo Coimbra, na direção da Nova
Vila de São José do Parahyba (Ordem – Catalogação da Biblioteca Nacional: 23, 1, 1 nº 353, Data: 18 de abril de
1768).
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de Araújo Coimbra na administração do aldeamento e Nova Vila de São José, o padre
Antonio Luis Mendes – que no documento aparece como Luis Antonio Capellam –, vigário
da igreja de São José do Parahyba que em diversos momentos conflitou com o capitão mor50,
o capitão Francisco Soares da Silva e o capitão de ordenanças Antonio Gonçalves Agostim,
inimigo de Coimbra devido, principalmente, as contendas relativas às invasões de terras do
Campo da Pernambucana.
Alinhavando as denúncias de José de Araújo Portes com antigas rivalidades e
reclamações que aparecem em documentos de datas anteriores à morte de José de Araújo
Coimbra, verifica-se uma coerência entre os fatos e as delações de Portes. Contudo, não se
pode mensurar até que ponto as denúncias de José de Araújo Portes condizem com a realidade,
pois há a possibilidade dos escritos de Portes terem sido influenciados por rivalidades
pessoais contra o assassino de seu pai e demais “homens bons”.
José de Araújo Portes inicia sua principal denúncia, a correspondência escrita em oito
de julho de 1768, mencionando o Juiz Regente Fernando de Souza Pouzado, morador
abastado de São José, como mulato ladino e velhaco (Catalogação da Biblioteca Nacional: I –
30, 15, 32 nº 01).
Fernando de Souza Pouzado atuou como o “braço direito” do capitão mor José de
Araújo Coimbra na administração da Aldeia e Nova Vila de São José, como afirmou o próprio
juiz regente:

Tão Bem dou parte Vª Exª o Director Cappam Mor defunto deu-me de capam regte na
qual até agora estou servindo em todos os serviços o de qualquer emprezas a dois anos
e três mezes depois da morte do Director (Juiz Regente Fernando de Souza Pouzado,
Catalogação da Biblioteca Nacional: II – 810-941, Data: 29 de janeiro de 1768).

Também em documento escrito por José de Araújo Coimbra em 27 de fevereiro de
1766, Fernando de Souza aparece como homem (...) cazado com bom viver, pacífico e com
préstimos, e sendo o q me ajuda na administração do serviço, com bom zello (José de Araújo
Coimbra, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 10, 27 nº 04).
Contudo, de acordo com Portes, o Juiz Regente Fernando de Souza Pouzado estava
envolvido com a panella de inimigos de José de Araújo Coimbra e que, logo após a morte do
capitão mor, passou a administrar a Nova Vila de São José como fosse seu diretor, sem ter

50

Ver em: Capítulo II - Administração e Conflitos: O capitão mor José de Araújo Coimbra como diretor da
Aldeia de São José do Parahyba.
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sido nomeado oficialmente. Para Portes, Pouzado já pretendia ocupar o cargo de diretor da
Nova Vila de São José do Parahyba:
(...) Juiz Regente Fernando de Souza que é o que esta Senhor das chaves (dos
paióis da Vila de S. José), e tudo que pertence a mesma V.ª, este Fernando de Souza,
é mulato ladino, ou p.ª melhor dizer, velhaco, e tem grande liga com o vigario, e
Escrivão, da V.ª de Jacarehy; e com os seus mais concelhos, porque todos são da
panella / Segurando ao dito Mulato Regente, vir a ser Director, se tem feito
absoluto nesta Povoação de sorte, que induzira quase toda a Indeada; e com os
muitos conselhos do Escrivão de Jacarehy, e do dito vigario de que não carecem de
Director de fora, fundados sô em que não haja oposição as terras de que matarão ao
defunto meu Pay / Com esta liga, que procurarão ter todos os da Parcialid.e da
morte, (...) se tem feitos insensíveis as muitas determinações; (...) não cheguei a
tomar cabalmente posse (como diretor de S. José); porque havia de ser por um
inventário, nem o dito Juiz me entregou as chaves dos Payois e dos trastes da
mesma Povoação (José de Araújo Portes, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30,
15, 32 nº 01, Data: 08 de julho de 1768, não grifado no original).

Apesar de ter sido expedida uma Ordem do governador da capitania, o Morgado de
Mateus, nomeando José de Araújo Portes como diretor da Nova Vila de São José em 18 de
abril de 1768, cerca de três meses depois ele não havia assumido ainda a direção da vila,
devido à insistência de Fernando de Souza em não entregar a direção e as chaves dos paióis e
dos trastes da mesma Povoação para serem inventariados.
Para que José de Araújo Portes assumisse oficialmente a direção da Vila de São José
era necessário que fosse feito o inventário dos bens móveis da vila para ser entregue ao novo
diretor. Contudo, o Juiz Regente Fernando de Souza Pouzado se recusou a entregar as chaves
dos paióis da Vila de São José, pensando em ganhar tempo para conseguir meios de continuar
na direção da nova vila.
Em carta endereçada ao Morgado de Mateus, o Tenente Manuel Alves de A. Fonseca,
representante do governador na Nova Vila de São José a fim de acompanhar os
procedimentos de demarcação de terras e do inventário dos bens móveis, também denunciou
Fernando de Souza a “conspirar” contra a posse legal de José de Araújo Portes como diretor:
E querendo eu fazer Inventario dos bens moveis da Povoação; como são, Fornos de
cobre, Tachos, Lambique, varias Louças, camas, e outros trastes; p.ª pello mesmo
Inventario se entregar ao Director, como assim deve ser, p.ª zelar, e dar contas pello
mesmo Inventario quando lhes pedir; ou haja de entrar outro Director. A isto me
empugnou, o Juiz Fernando de Souza, por maus conselhos, induzindo aos mais
Camaristas, p.ª não consentirem na entrega; porque, querem elles serem, os que
governem, porque se fazem absolutos na Jurisdição do Director; e que só com
ordem por Escrita de V. Ex.ª entregarão: E a mim me consta, que faltam algumas
couzas dos trastes; a que o dito Fernando de Souza deu descaminho (Tenente
Manuel Alves de A. Fonseca, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 9, 9 nº 11,
Data: 12 de janeiro de 1769).
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Constam em Listas Nominativas da população da Vila de São José informações a
respeito das posses e da produção do juiz regente, cujos números indicam que, em nível local,
que Pouzado possuía uma produção de 50 alqueires de milho, 25 alqueires de farinha de
mandioca, 12 alqueires de feijão, 09 alqueires de arroz e 10 arrobas de algodão, considerada
abastada se compararmos com a maioria que somente colhia milho e/ou possuía seo
mandiocal (Maços de População da Vila de São José, Catalogação da Biblioteca Nacional: I 30, 28, 16 nº 1, sem data).
Apesar da demora para assumir o cargo, José de Araújo Portes em documentos
datados a partir de 1769, após a entrega do inventário de bens móveis por Manuel Alves de A.
Fonseca, já aparece como diretor da Nova Vila de São José do Parahyba.
José de Araújo Portes também comenta sobre o padre Antonio Luis Mendes como
pertencente à panella da Vila de Jacarehy que mancomunava contra o capitão mor. De fato,
em documento datado de 29 de novembro de 1766 (Catalogação da Biblioteca Nacional: I –
30, 14, 8), o padre Antonio Luis faz uma série de queixas em relação à forma como Coimbra
tutelava os índios aldeados e à falta de respeito com que tratava a Igreja e o vigário.
Segundo as denúncias de Portes, o padre Antonio Luis Mendes intimou um índio
mensageiro, que enviava ao governador as últimas cartas escritas por José de Araújo Coimbra
em vida, a não denunciar o Capitão Francisco Soares da Silva, que as recolheu as emendas e o
ameaçou:
Tambem dou parte a V. Ex.ª que o Indio a quem o Cap.m Francisco Soares da Silva
tomou as cartas, que hião do defunto para a V. Ex.ª, vindo o vigário de Jacarehy
a esta V.ª desobrigar a gente, o não quis confessar atemorizando-o porque tirara o
credito ao dito Cap.m e reperguntando ao dito Indio, por modo sozinho, lhe respondeu
que não queria meter sua alma no inferno; em culpar, a outrem, que o mesmo Cap.m
lhe tinha tomado as cartas; e deixando-o desesperado para se hir desdizer na
Igreja Matriz de Jacarehy, que só assim o desobrigaria (José de Araújo Portes,
Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 01, Data: 08 de julho de 1768,
não grifado no original).

Em carta endereçada ao Morgado de Mateus em 21 de abril de 1767, o capitão mor
José de Araújo Coimbra fez reclamações ao governador acerca do mau trabalho executado
pelo Capitão Francisco Soares da Silva e Sargento Francisco Nunes de Matoz, relatando que
ambos eram relapsos em relação às solicitações que o capitão mor fazia:
Queixo-me a V.Exª que ontem que se contarão = 20 (dias) do corrente (mês)
mandey um Capm, e um Sargto; com algus soldados Indios desta Aldeya, com
ordem minha; como Cap.m mor, fossem buscar dois Rapazes carijós filhos de uma
India, que ja mandey tambem recolher; e estes, se achavão na minha Vª de Jacarehy;
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Expressando ordem que qualquer official militar, desse ajuda e auxilio segundo a
ordem que tenho de V. Exª
Com efeyto pegarão nos ditos rapazes na Rua; e passando pella mesma, com
elles, a portado Capm Soares da Silva se achava o Sargto auxiliares de pé
Francisco Nunes de Matoz, e tirando lhos das mãos, dando empurrões nos ditos
officiais os recolheu, em casa do dito Capm q este se achava ausente e os não quis
mais entregar, por mais que lhe intimarão a minha ordem; Escrevi-lhe uma carta
politica, em que lhe declarava a ordem Expressa que tenho de V. Ex.ª p.ª que nos
entregassem. Respondeu, trocando os guardas, como V. Ex.ª pode colegiar, na
resposta que inclusa remeto. Senhor estas coisas não estão em termos, elles fazemse obsoletos, em tudo (José de Araújo Coimbra, Catalogação da Biblioteca Nacional:
I – 30, 10, 27 nº 29, Data: 21 de abril de 1767, não grifado no original).

Verifica-se, por meio deste documento, que já havia desavenças entre o capitão
Francisco Soares da Silva e o capitão mor José de Araújo Coimbra. O fato de Coimbra já ter
reclamado do trabalho do capitão Francisco Soares ao governador da Capitania de São Paulo
leva a pensar no que poderia conter as últimas cartas escritas pelo capitão mor, que nunca
chegaram ao governador devido à interceptação das mesmas por Francisco Soares que, de
acordo com Portes, sumiu com as emendas.
A reflexão sobre o conteúdo das correspondências, contudo, não param nas denúncias
contra o capitão Francisco Soares, mas convergem com a possibilidade de haverem outras
pessoas envolvidas e que poderiam ter realmente promovido um conluio contra Coimbra, se
isso de fato aconteceu como Portes alega. Afinal, essas últimas correspondências do capitão
mor seriam a “gota d’água” das desavenças com os “homens bons” de Jacarehy e São José,
sobretudo contra Antonio Gonçalves Agostim. De qualquer forma, são reflexões que não
possuem documentação disponível para serem comprovadas.
De acordo com José de Araújo Portes, o índio mensageiro que levava as cartas
interceptadas pelo capitão Francisco Soares desapareceu após receber diversas ameaças do
capitão e do vigário Antonio Luis Mendes: (...) até o prezente se não confessou, e a poucos
dias desta parte, desapareceu desta povoação deixando sua mulher; que não sei se fugiu ou
se o consumirão (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 01, Data: 08 de julho
de 1768, não grifado no original).
Apesar das denúncias do diretor José de Araújo Portes contra Antonio Luis Mendes, o
padre permaneceu como vigário da Nova Vila de São José até sua morte, em 05 de janeiro de
1771 (José de Araújo Portes, Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 5, Data: 06
de janeiro de 1771).
Sobre as principais denúncias da panella feitas por José de Araújo Portes chega-se ao
principal foco relacionado com a morte do capitão mor José de Araújo Coimbra: a emboscada
cuja participação do filho de Antonio Gonçalves Agostim foi essencial para a consumação do
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crime, uma vez que, segundo Portes, foi quem atirou no capitão mor. Como afirma José de A.
Portes, refletindo sobre a possibilidade de emboscada, entende-se que a morte de Coimbra
não derivou de uma discussão momentânea, mas sim de um ato premeditado, cujo autor
provavelmente foi Antonio Gonçalves Agostim. E chega-se a essa reflexão por dois principais
motivos:
Em primeiro lugar, Agostim tinha motivos para assassinar José de Araújo Coimbra
devido aos constantes confrontos entre ambos relativos à ocupação das terras da
Pernambucana. Em diversos documentos José de Araújo Portes também afirmou que Coimbra
morreu devido, principalmente, aos conflitos entre o capitão mor e Antonio Gonçalves
Agostim51 pela posse das terras do Campo da Pernambucana.
Em segundo lugar, em diversos documentos Portes queixa-se ao governador da
capitania sobre problemas atinentes às ameaças que Antonio Gonçalves Agostim continuava
fazendo a todo aquele que o impedisse de avançar sobre as terras da Pernambucana,
pertencentes aos índios de São José, mas que foram ocupadas por ele e seus agregados:
(...) Alguns Indios prejudicados me tem feyto queixa, em o que lhe não posso ser bom
Director, por me não fazerem, o mesmo que fizerão ao defunto meu Pay; Como já
me prometerão, porque estão fortes (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15,
32 nº 04, Data: 08 de setembro de 1769, não grifado no original).

Antonio Gonçalves Agostim pertencia à parcela mais abastada da Vila de Jacarehy,
ocupando um cargo de alta patente militar como capitão de ordenanças e um cargo
burocrático52, fatores que lhe agregavam influência e poder local.
De acordo com José de Araújo Portes, as contendas devido às invasões de terras e
apossamentos na região da Pernambucana foi o estopim para que o filho de Antonio
Gonçalves Agostim executasse o capitão mor José de Araújo Coimbra em uma emboscada
forjada em 15 de novembro de 1767:
Tambem dou parte a V. Ex.ª que um dos matadores do defunto (refere-se à José de
Araújo Coimbra) filho Bastardo de Antonio Gonçalves Agostim disse perante
alguns sete Indios desta V.ª que se retornasse a roçar nos matos da pernambucana, que
havera de ferver o chumbo, e tambem tem dito os da parcialidade, que se suceder
algum mal a Antonio Gonçalves Agostim, com a vinda do Doutor ouvidor, que

51

Ver em: Cap. III – Desentendimentos, ameaças e emboscadas: os conflitos nos Campos da Pernambucana e o
assassinato do capitão mor José de Araújo Coimbra.
52
Em Apesp: Ordem C00233 - Documento 7-4-29, um pasto vago é dividido entre os oficiais da Vila de
Jacarehy e Antonio Gonçalves Agostim é citado no documento como Capitão de Ordenança. Em Arquivo
Público Municipal de Jacareí: Caixa 179, Lote C – Em inventários datados de 1758 e 1759 constam assinaturas
de Antonio Gonçalves Agostim em todos os documentos como inventariante.
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me hão de fazer em pecados (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº
01, Data: 08 de julho de 1768, não grifado no original).

Este documento demonstra que o diretor da Vila de São José, José de Araújo Portes
(sucessor do capitão mor José de Araújo Coimbra), continuou a receber ameaças não apenas
de Antonio Gonçalves Agostim, sua família e agregados, mas também dos da parcialidade,
em uma alusão aos “homens bons” que provavelmente possuíam desavenças contra o capitão
mor José de Araújo Coimbra e que permaneceram ao lado de Agostim após o crime.
Ao analisar documentos posteriores à morte de José de Araújo Coimbra53 constata-se
que Antonio Gonçalves Agostim, ou seu filho, não sofreram nenhum tipo de penalidade
judicial devido ao crime contra o capitão mor. Ao contrário, os documentos mostram que
Agostim se fortaleceu, aumentando sua esfera de influência e ampliando suas terras por meio
de invasões aos campos pertencentes a V. de São José, principalmente as terras da
Pernambucana.
Mesmo com a visita do Dr. Ouvidor Salvador Pereira da Silva entre fins de 1768 e
início de 1769 54 , não aparece nos documentos disponíveis informações sobre o processo
crime do capitão mor José de Araújo Coimbra, nem menção se alguém foi de fato acusado e
preso pelo assassinato contra o capitão mor. Se as denúncias feitas por José de Araújo Portes
foram congruentes com o fato ocorrido, provavelmente Antonio Gonçalves Agostim foi
protegido pela “elite” jacariense, os da parcialidade, que o apoiava.

53

Para este trabalho foram analisados, entre outras fontes, documentos da Coleção Morgado de Mateus de 1766
a 1771.
54
No documento de ereção de São José do Parahyba à Nova Vila não consta a data específica da visita do Dr.
Ouvidor Salvador Pereira da Silva. O período em que Salvador Pereira da Silva visitou a Nova Vila de São José
e as mediações, foi estimado com base em carta escrita pelo Tenente Manuel Alves de A. Fonseca, datada de 08
de janeiro de 1769 (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 9, 9 nº 10). No referido documento o tenente
menciona a visita do Dr. Ouvidor Salvador Pereira da Silva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Este trabalho procurou analisar por meio de um assassinato aparentemente não
resolvido em fins do século XVIII (1766 a 1771) entre as Vilas de Jacarehy e São José do
Parahyba, como se constituíam e se davam as relações de poder e a dinâmica social da região,
hoje atuais cidades de Jacareí e São José dos Campos.
Os principais documentos analisados, e que são as bases desta pesquisa, advêm da
Coleção Morgado de Mateus. Entretanto, para responder as questões que surgiram ao longo
deste estudo foram utilizadas diversas fontes como as atas da Câmara da Vila de Jacarehy e as
Listas Nominativas das Populações das Vilas de Jacarehy e São José em 1767, ambas
disponíveis no Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp), e alguns documentos
disponíveis no Arquivo Municipal de Jacareí.
Sobre as pesquisas realizadas referente às políticas indigenistas e suas relações com a
Aldeia de São José do Parahyba, foram utilizadas como principais fontes o Diretório dos
Índios (Directorio, que se deve observar nas Povoaçoens dos Indios do Pará, e Maranhaõ
Em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrario) datado de 1758, e o relatório de inspeção
dos aldeamentos da Capitania de São Paulo (Memória Sobre as Aldeias de Índios da
Província de S. Paulo, Segundo as Observações Feitas no Ano de 1798) escrito por José
Arouche de Toledo Rendon em 1798 e publicado na Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1823.
Em relação ao Diretório dos Índios, foi verificado que seu intento de padronizar os
aldeamentos coloniais foi, em essência, falho. Cada povoação contou com suas
particularidades uma vez que seus moradores, administrados e tutores (diretores) foram os
principais atores no palco desse processo histórico.
Ademais, vislumbraram-se as políticas metropolitanas intentadas no interior dos
aldeamentos, por meio de análises dos documentos da Coleção Morgado de Mateus, que
contam um pouco da administração da Aldeia de São José do Parahyba pelo capitão mor José
de Araújo Coimbra. São José, apesar de ter se tornado vila em 1767, continuou a ser
designada como aldeia e a ser administrada por um diretor, como constatou Rendon em sua
inspeção a Vila Nova (Aldeia) de São José, em 1798 (Rendon, 1798: 39). Seria incorreto,
portanto, afirmar que a padronização delegada pelo Diretório pombalino às aldeias de fato se
concretizou. Igualmente incorreto seria pensar que as mudanças administrativas nas
povoações, principalmente as que não dispunham de muitos recursos, ocorriam rapidamente.
Um exemplo dessa dinâmica “lenta” – comparada às transformações na contemporaneidade –,

75

é a Vila de São José que 30 anos após sua ereção à condição de vila, continuava ser designada
como Aldeia e a ser administrada por um diretor, sobre os mesmos moldes do Diretório.
Contudo, verificou-se que as políticas indigenistas aplicadas na América portuguesa
em meados do século XVIII intentavam, na verdade, um projeto metropolitano muito maior,
que visava manter ou aumentar as possessões portuguesas na América, arregimentar homens
para as frentes de batalha nos conflitos da região da Prata e aquecer o mercado interno por
meio do fomento da produção agrícola, sobretudo com produtos de vulto comercial para
exportação e gêneros para engendrar o comércio colonial e alimentar as tropas contra os
castelhanos na Repartição do Sul.
As leis indigenistas promulgadas em 1758 e a busca por uma maior afirmação do
poder central em terras brasis pela Coroa portuguesa, durante parte do século XVII e século
XVIII, tiveram importante contribuição no quadro político, econômico e social da Colônia.
Entretanto, não se pode analisar tal processo sob uma generalização do poder metropolitano
sobre a sociedade colonial, na idéia de que a América portuguesa era totalmente inoperante
quanto às ordens régias e à formatação lusitana da organização burocrático-institucional,
implantada na administração da Colônia.
Como foi discutido pela historiadora Laura de Mello e Souza, houve uma
centralização do poder português, mas a Colônia continuou a ter suas particularidades,
sobretudo em instância local, em relação à dinâmica social e à política. Pode-se verificar tal
questão principalmente nas formas de clientelismo que ocorreram no Brasil Colônia, o que
Faoro chamou de “mandonismo local”.
Neste trabalho verificaram-se elementos que remeteram às relações de poder e esferas
de influência entre os “homens bons” das Vilas de Jacarehy e São José do Parahyba: os
meandros dessas relações de poder, os conflitos por posses de terras e o mando local, que
Laima Mesgravis em A Sociedade Brasileira e a Historiografia Colonial chamou de “relação
feudalizante” entre senhores de terras e lavradores pobres (1998: 43). Nesse sentido, eram
comuns as relações de trocas de favores onde, logicamente, o senhor das terras era o maior
beneficiado.
O clientelismo, ou mando local, constituiu uma das bases das relações sociais
brasileiras, principalmente no meio rural onde, de acordo com Mesgravis sobre essas relações
entre senhores de terras e lavradores: (...) Ultrapassando as meras relações econômicas
percebe-se esperarem os senhores de engenho apoio político e militar nas disputas, e jurídico
perante os tribunais (1998: 43).
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De fato, esse mandonismo ocorreu em instâncias menores na região em que pautou
este trabalho – uma vez que a “elite” que constituía as Vilas de Jacarehy e São José não era
composta, na segunda metade do séc. XVIII, de latifundiários e grandes produtores ou
senhores de engenho, mas de homens rudes com um pouco mais de recursos e posses do que a
maioria, e ocupantes de cargos públicos, considerados abastados em relação ao restante da
população empobrecida.
Nos documentos foi constatado que, aparentemente, a forma mais comum de aumentar
o prestígio social e a influência local na região das Vilas de Jacarehy e São José do Parahyba
era a obtenção de posses de terras e de agregados, como ocorreu com o capitão de ordenanças
Antonio Gonçalves Agostim após o assassinato do capitão mor José de Araújo Coimbra
(segundo denúncias de José de Araújo Portes).
Relativo ao poder local entre as Vilas de Jacarehy e São José, este estudo procurou
descortinar uma série de elementos que auxiliaram na compreensão da dinâmica social,
baseadas, sobretudo, no poder e no protecionismo que os donos de terras conquistavam
através do fortalecimento de sua influência no grupo que atuavam. Ocorrência que,
localmente, era medida pela posse de terras e pelo número de agregados que o “senhor” de
terras possuía. As casaz de agregadoz (como citou Portes em uma das emendas ao
governador) eram grupos constituídos, em geral, de lavradores sem muitos recursos que se
relacionavam com donos de terras a fim de terem uma data cultivável para o plantio de uma
pequena produção, geralmente de subsistência.
O capitão mor José de Araújo Coimbra e demais “homens bons” analisados neste
trabalho pertenciam a uma parcela abastada da população jacariense composta, em sua
maioria, por pequenos produtores, e que possuíam patentes militares e/ou cargos
administrativos locais. A posse de terras, importante fator que denotava poder e influência em
um “mundo” basicamente rural como a região das Vilas de Jacarehy e São José no século
XVIII, tornou-se a contenda final enfrentada por Coimbra.
Em desavenças e ameaças, sua influência e seu cargo como capitão mor, alta patente
militar, não foram suficientes nas contendas com seus rivais, os quais também pertenciam às
“elites” locais, que desejavam sua posição social, seu cargo ou “suas” 55 terras.
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De acordo com denúncia do padre Antonio Luis Mendes ao governador da Capitania de São Paulo, o Morgado
de Mateus, o diretor José de Araújo Coimbra tratava os índios como escravos e agia no aldeamento como se as
terras e a produção da Aldeia de São José pertencessem a ele: (...) não posso deixar de dizer a V. Ex.a q. estou
Recolhido na Igr.a por deixar o Diretor de todo a sua vontade porq. se tem feito de tudo absoluto Snór. dizendo
q. tudo El Rei lhe deu, quero agora ver se lhe deu também a Igr.a (I – 30, 14, 8, Data: 29 de novembro de 1766).
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Devido aos atritos com a população mais abastada, principalmente com o capitão de
ordenanças Antonio Gonçalves Agostim, o qual avançava com seus agregados nas terras
pertencentes a São José e conquistava a proteção dos “homens bons” de Jacarehy, Coimbra
teve seu fim em uma emboscada aos 15 dias de novembro de 1767, de acordo com as
denúncias de seu filho e sucessor na direção da V. de São José, José de Araújo Portes.
No entanto, para Agostim, sua família e sua “trupe” de agregados, nada aconteceu em
relação ao suposto crime. O assassinato do capitão mor não foi solucionado, pois de acordo
com os relatos de Portes, o criminoso tinha como aparato a proteção e o concílio da “elite”
jacariense, os da parcialidade.
Para José de Araújo Portes, o padre Antonio Luis Mendes, o capitão Francisco Soares
da Silva, o juiz regente Fernando de Sousa Pouzado, entre outros membros do Concelho da
Câmara da Vila de Jacarehy, mancomunavam contra José de Araújo Coimbra, e por essa
razão protegeram Antonio G. Agostim e seu filho (que, segundo Portes, foi quem atirou em
Coimbra) das penalidades pelo crime cometido contra o capitão mor.
Portes, o qual assumiu a sucessão de seu pai, José de Araújo Coimbra, no cargo de
diretor da Vila Nova de São José, efetuou uma série de denúncias referentes ao assassinato do
capitão mor e os problemas de posses de terras, principalmente, na região da Pernambucana,
cujas invasões de Antonio Gonçalves Agostim e seus agregados continuaram e tornaram-se
“perigosas” a quem os intimidassem.
Verifica-se, portanto, que mesmo após a morte do capitão mor e as delações de Portes
a esse respeito, os conflitos territoriais e os avanços de Agostim sobre as terras de São José do
Parahyba continuaram a ocorrer, evidenciando que Antonio Gonçalves Agostim não sofreu
nenhuma penalidade judicial ou teve sua influência local enfraquecida. Pelo contrário, Portes
afirma em uma das emendas ao governador da capitania que o capitão de ordenanças se
fortalecia à medida que agrega mais lavradores à sua casa, agindo sob a proteção dos “homens
bons” de Jacarehy.
Apesar de haver diversos documentos coerentes que denunciam certos “detalhes” do
suposto crime e do provável conluio formado contra o capitão mor, não se pode mensurar até
que ponto Portes foi totalmente fiel nas descrições das denúncias. É fato apenas que José de
Araújo Coimbra foi morto devido aos conflitos contra os apossamentos ilegais das terras
pertencentes à Vila Nova de São José do Parahyba, mais especificamente aos avanços de
Agostim sobre o Campo da Pernambucana.
As denúncias de José de Araújo Portes mostram as relações de clientela na região das
Vilas de Jacarehy e São José e como o “mandonismo local” era utilizado como ferramenta
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para o fortalecimento do poder e controle, principalmente, da parcela mais pobre da
população na região.
(...) porque estão fortes, com quatro moradas de agregados, dos que concorrerão para
a dita morte, tudo gente levantada que não obedecem a Igreja nem as justiças, de sorte
que nem o Cappam mor os obriga se quer a mostras gerais, que me parece e é certo
que é pellos temer (Catalogação da Biblioteca Nacional: I – 30, 15, 32 nº 4, Data: 08
de setembro de 1769).

O trecho citado da carta escrita por José de Araújo Portes ao governador da Capitania
de São Paulo demonstra os meios que os donos de terras pertencentes às camadas mais
abastadas das Vilas de São José e Jacarehy, utilizavam para adquirirem maior força política e
status social na região.
Segundo Portes, Antonio Gonçalves Agostim aumentou o número de lavradores
agregados em seu círculo de influência para se fortalecer e garantir seu controle sobre a região.
Nesse caso Agostim, com quatro moradas de agregados, possuía igual ou maior poder
político do que a administração local, representada pelo capitão mor e a Igreja entre 1766 e
1771 (período analisado neste trabalho). O documento demonstra que, na região das Vilas de
Jacarehy e São José em fins do século XVIII, possuir agregados, mão de obra e terras conferia,
ao menos localmente, valor, prestígio social e poder.
Além de conferir fortalecimento político e social, a posse de terras vinculada a uma
pequena produção (que não fosse o cultivo para subsistência apenas) também era um fator que
garantia status na região. De acordo com as Listas Nominativas da Vila de São José, verificase que alguns moradores, a maioria pertencentes à administração local ou que possuíam
patentes militares ("homens bons"), possuíam algum vulto na produção em suas terras do que
os outros fogos. O que se vê ao analisar os Maços de População é que, nas regiões das Vilas
de Jacarehy e São José durante o século XVIII e início do XIX, grande parte da população
cultivava as terras para subsistência: possui seu mandiocal.
O juiz regente da V. de São José Fernando de S. Pouzado, por exemplo, produzia em
seu sítio 50 alqueires de milho, 25 alqueires de farinha de mandioca, 12 alqueires de feijão, 09
alqueires de arroz e 10 arrobas de algodão. Também possuía 04 porcos e 12 cabeças de gado
vacum. Em comparação com os bens listados de grande parte dos fogos de São José,
Fernando possuía uma produção considerada abastada, o que lhe conferia status social e
influência local (Maços de População da Vila de São José, Catalogação da Biblioteca
Nacional: I - 30, 28, 16 nº 1, sem data).
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Portanto, este trabalho também procurou apresentar o clientelismo praticado nas
regiões das Vilas de São José do Parahyba e Jacarehy em fins do século XVIII (mais
especificamente entre 1766 e 1771), o qual foi uma ferramenta de controle utilizada em
detrimento da maioria da população local que possuía pouco ou nenhum recurso, e também
para garantir poder político, status social e influência local.
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