Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

"

1

r

,

-.

'
'

.

·'

('
~-

.:'
~

.

....

1, •

'

~

~

t-~ .•.

."

1,

.
.

~

~

,

•

•
'

r

·-----

...

..

•

w

r
'

Vl 'T Ó 'RIA

I

•

'

1
1

''

• 1l

E S TADO DO ESPÍRITO SANTO

..

•

-•

lltc

t

..

-·

~'
.
..

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

,.

•

lndios do Espírito Santo
Judith Freitas de Almeida Mello

Primeiros contatos entre índios e colonizadores

Quando Vasco Fernandes Coutinho recebeu, no seu
solar de Alenquer, a nova régia de que seria donatário de
uma das capitanias da costa brasileira, ficou surpreendido.
Não solicitara tal empreendimento, mas tratou de desimcumbir-se da tarefa que lhe impunha, como já houvera desempenhado antes - na Africa e .na índia - os feitos que
o tomaram merecedor da confiança real .
Mais admirado ficaria, entretanto, se previsse qual
seria a recepção que iria ter por parte dos primitivos habitantes das cinquenta léguas - tanto de litoral, como para
o interior - da conquista portuguêsa.
Rumando para a nova colônia lusa, alcançou a costa
de seus domínios em 23 de maio de 1535, num radioso domingo de luz e de calor, dizem velhas crónicas. Encontrou
accessível enseada no sopé do atual Morro da Penha, e pretendia pisar terra firme, logo, quando sentiu as primeiras
hostilidades dos "brasis". Flecha·d as miraram a caravela
"Gloria'', pr.ocurando impedir o desembarque. Foi preciso
fazer funcionar a artilharia de bordo, para que os índios ·debandassem, permitindo a formalidade da posse da terra por
Vas~o Fernandes Coutinho.
As mensagenp recíprocas, de flechas e de tiros, signi·
... ficaram, sem dúvida, que haveria luta, porque ''a terra tinha
dono belicoso e bárbaro - era do índio" - como diz Pedro
Calmon em sua História do Brasil( 1). O donatário compreendia, daí por diante, que uma contenda com os índios
teria lugar, por certo·, mas não a esperaria tão tenaz, .anos
a fio, nem os imaginaria tãQ numerosos, temíveis e traiçoeiros, abrindo logo muitos claros nas fileiras do colonizador.
Ainda assim, apesar dos reveses, chegou a prosperar,
nos primeiros tempos, mas estava escrito que Coutinho não
alcançaria o objetivo a que visara, apesar de seu reconheci(1) Calmon, Pedro - História do Brasil, 1959, vol. II, pag. 231
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do valor, de sua comp·r eensão e bondade, pessoa de quem
jamais partiu, malgrado as circunstâncias em que tantas
vêzes se encontrou, moesmo em relação aos do seu grupo -uma violência, qualquer ato que o desabonasse. Permaneceu
um nobre fidalgo português, vencido e pobre, porém sincero, moderado e leal.
Os habitantes do litoral e do sertão (*)
Por êsse tempo, segundo a maioria dos autores, os
índios do litoral espírito-santense, do rio Cricaré (S. Mat eus) para o sul, eram O·s Goitacás - da antiga camada étnica da América do Sul; para o norte, havia os Tupiniquins.
Pertenciam também ao grupo Tupi os Guaranis e os Temiminós, cujo Tibiricá foi o Araribóia dos espírito-santenses.
Informações imprecisas e antiquadas se referem a uma tribo que ai viveu.: a dos Papanazes, de língua desconhecida.
Aliás, os grupos linguísticos diferiam muito, mesmo em relação ao tronco Tupil, existindo ainda diversificações dialetais. No interior havia uma vultosa indiada que falava língua diferente da ' Geral ou Tupi, também conhecida pelo nome de Lh1gua tr~vada. Numerosas tribos e sub-tribos se
espalhavam em todos os sentidos, cobrindo a zona sertaneja.
Poder-se-ia pergu.n tar, sôbre êsses habitanhes da área espírito-santense, como Roquette Pinto na Amazônia (2) : Que
gen-c-e serla essa que falava idioma tão diferente da língua
dos seus mais próximos vizinhos; que tinha costumes tão
estranhos a.os que viviam perto; que não conhecia os objetos
essenciais à vida C' os seus companheiros de sertã.o.? De onde
viria essa g·e nte? :i?or onde passaria, sem deixar rastros? E'
certo, porém, que t ais índios já tinham experimentado vários
contatos hostis. Conheciam a opressão e procuravam livrarse dela, sentindo-se usurpados em seus domínios.
1

De 1500 ao tempo das donatarias, muita mudança te·

ria havido, e o Sª11gue manchara aquelas plagas, para lembrar ao gentio. o que significava abrir os braços ou erguê-los
- em sinal de franca hospitalidade - receber presentes.
depor flechas e arcos no· chão, como ao tempo
,dos relatos
.
'
'

( *)

(2)

Os nomes das tribos, bem como os têrmos de origem
índia, estão escritos de acôrd·o com o Vocabulário que
regula a vigente ortografia oficial, sem co.n siderar con.
venções de et nólogos a respeito da grafia de certas le.
tras e formas do plural, porque êste não é um trabalho
científico.
Pinto, Edgard Roquette - Rondônia, 1938.
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de Caminha ... Fôra-se a primitiva candura. De ariscas que
eram, os índios tornaram-se agressivos, oom rodeios. Durante trinta anos a orla do mar teria sido ·visitada por ·g ente
aventureira, enquanto Portugal, fascinado pelo ganho fácil,
na índia, proporcionou campo aberto à compulsão e ao sa que, em detrimento dos silvícolas. O "esquecimentio'' luso
pela ·n ova descoberta figurara até nas letras portuguêsas da
época . Ainda é Pedro Calmon quem relata, citando Gil Vicente:
''Com ilhas mil,
Deixai a terra do Brasil ... "
Acreditava-se, então na "Ilha de Vera Cruz", da Car.
ta de Caminha .
1

Por out!r o lado, 11á quem afirme que os primitivos ha·
bitantes ·do litoral - os Tapuias1- que haviam sido com·
pelidos pelos Tupis a se refugiarem além das serras, ·embrenhando-se na mata espírito-santense, foram operan do -'descimentos" paulatinas, inst alando-se à beira dos rios, tomando conta dos vales, através de choq1les intert.ribais.
Observadores dos Tupis e dos n ão Tupls são acorde8
em dizer que os dois grupos jamais se entenderam , e tão
pouco as tribos dêles diferenciadas, de sorte que, h avendo
na região expressivo número de representan tes de ambos os
troncos, a hostilidade era generalizada, m uito dificultando
a ação dos que viveram na Capitania. no Espírit o Santo, fôs.
sem coloniza·dooos ou silvícolas .
Ao fim de anos de intensa luta, velb 0 , empobrecido e
doente, descansou afinal Vasco Fem:lndes Coutinho~ morrendo em 1561 . Teve a desventura de , se saber perseguido
não sômente pelos ''bugres'', mas ainda, por alguns de seu
grupo, na urdidura de descomeclida a mbição .
1

2

A Capitania, não obstante, sobreviveu, tendo h avido
quem a considerasse ressurgida da~ desven turas de Couti ..
nho, ao tempo de seu filho . Assim relata o Padre Fernão
Cardim, embora Frei Vicente do Salvador discorde . Mas os
silvícolas .n unca deram trégua, promovendo frequentes cor.
rerias, numa arrasadora e violenta ofensiva, contra colonos
e índios pacificados, nas ''reduções'' adjacentes às t erras
ocupadas pelos civilizados.
Os índios ao tempo da catequese jesuítica
Com a era dos governos-gerais, começaram os t rabalhos do "amansamento" dos índios, sob moldes baseados n a

-52compreensão e na tolerância , através da catequese religio-

sa.

No Espírito Santo, a Companhia de Jesus promoveu,
logo, o aldeamento· de índios ao longo do litoral, tendo sido
notável o número de representantes jesuítas empenhados
nesse misDer, realizando impossíveis . Apaziguaram discórdias intertribais e desavenças entre índios e colonos, atraindo
os silvícolas do ser tão, onde os iam buscar, par;:i catequizá.
los. Daí resultou a fundação das primitivas unidades sociais - as aldeias - mais tarde transformadas €·m vilas e
cidades. O número· ·de· índios, .n a r egião, era tão grande, que
o primeiro missionário jesuíta que chegou ao Espírito Santo
- o Padre Afonso Brás - assim opinou: ''São t antos e a
terra é t ão grande, e· vão em tanto crescimento que, se não
tivessem contínua guerra, e se não se comessem uns aos
ot1tros. não poderiam caber'' ...
Os jesqítas tinham como pon;to de honra a defesa do
índio. Nada possuíam, mas supriam tudo, prodigalizando
benefícios incontáveis à região ( na difusão da fé, arquitetura, cul~~ura das terras; na divulgação de práticas curativas e
defensivas; na aquisição de conhecimentos culturais) elevando o padrão de vida social, coibindo abusos, colaborando
com o govêrno da í Capitania para o progresso da mesma.
Vérd~dairos .sertanistas, realizaran1 "·entradas''~, percorrendo o inospit o sertãn, vencendo. muitas dezenas de léguasi
através de penosos caminhos, enfrentando dificuld.ades, a
fim de ·c hamar o gentio . à civilização - sem armas, fôrça
ou qualquer forma d.e pressionamento.
Tornaram-se florescentes os aldeamentos de Brás
Lourenço e de ·o ut ros padres que, em poucos anos de traba,.
lho, tinham índios aldeados em Conceição, São João, Re·is
Magos, Guarapari, Reri~iba ... Esta última foi a mais famo·
sa aldeia indígena do Espírito· Santo, por se achar ligada ao
nome de Anchieta, que aí findou os dias de sua preciosa existência. Lo·go de início se irmanou aos índios.
Reritiba é minha terra,
Aldeia mui virtuosa ... ''
Inteligente, ativo, bom, paciente, dotado de qualidades
literárias, tendo dominado a língua dos índios - o tupi nela falava, escrevia , pr egava sermões admiráveis que a tQ.
dos encantavam.
Desde os primeiros contatos, tendo verificado o inte.
rêsse dos silvícolas pela música e pequenas representações
teatrais, compôs várias delas, muitas das quais para os seu~
índios ·de Reritibm. Produziu composições lítero-musicadas

9

-

•
'

•

53-

em tupi, portt1guês e castelhano . As observações de Anchieta em relação aos índios, no século XVI, são consideradas de
alto valor etnológico.
No di~er do Padre Serafim Leite, foi o missionário je·
suíta mais popular e venerado no Brasil, no século XVI, e
para quem se esperam as honras do altar. Salienta o autori·
zado historiador, que a bibliografia anchietana é vastíssima,
e está escrita em oito línguas diferentes. Sua primeira biografia foi redigida um ano depois do seu falecimento, pelo
Padre, Quirício Caxa.
Ao contrário do que de início pensaram os coloniza.
dores e missionários, os índios do Espírito Santo eram difí·
ceis de ser manejados. As cartas ·dos jesuít as estão cheias de
comentários sôbre a inconstância do gentio, ''desgotando-se
por .tudo e por nada'', sendo not ável a fa.cilidade com que
mudavam comportamentos que teriam parecido - an tes f irrne1nc11tc adql1ir idos . ... rão fôsse a compreensividade dos pa-·

dres - entre os ,quais se destacava A11chieta pela bondade,
tolerância, inigualável paciência e grande humanismo, mostrando-se sempre brilhante discípulo de Nóbrega - diferentes teriam sido os resu:ttados obtidos.
A vida nas aldeias indígenas girava em tôrno de pie.
dade, trabalho, fo,l guedos. Decorria, pois, de uma atividade
adequada aos índios, que a apreciavam. Mas o instinto tribal era tão forte, nêles, que nunca permit'.iu sua perfeita adaptação a diverso tipo de vida. Quanto ,a o Irmão José - An·
chieta - amaram-no tanto, que a repercussão de sua morte
se tornot1 um

acontec~ 1nenlo

sem precedentes na hist ór ia mis-

sionãria. (3)
Enquanto a catequese operava prodígios, o colonizador,
com a arrogância de sua presumida civilização, sempre via
no índio apenas um instrumento de escravatura. Dai novas
contendas surgiram, para agravar, ainda mais, as já existen.
oos. Em vão os jesuítas clamavam contra o cativeiro dos silvícolas. Leis protetoras foram alcançadas, porém jamais cumpridas. Os índios, também, não se acomodavam com os colo.
nos, realizando os chamados "alevantamentos". De:ixaram

•

•

(3)

O, Instituto Nacional do Cinema Educativo - do Ministério da Educação e Cult ura - possui diafilmes para
profiessôres e estudantes que desejem instruir-se sôbre
assu~tos relacionados ao silvícolas. São temas visualiza.
dos de História do Brasil. A propósito de Reritiba, há
u1n crua dr o ql1e cxil)e a antiga aldeia, onde se vê a. Igre-

ja da Assunção. Também pode ser observada a pia ba
tismal ___.onde Anchieta realizou vultoso número de batizados - verdadeiro monumento histórico.

fama as incursões dos Botocudos - em que os índios depre.
davam, matavam. incendiavam - numa desesperada e fran.
ea hostilidade.
Para sufocar um grave -'alevantamento'' de índios, ao
tempo de Mem de Sá, organizou êste uma .expedição chefia·
da pelo próprio filho Fernão de Sá, que foi morto a flechadas, n1.Jma emboscada no1 Cricaré. em 1558.
No prin cípio do século XIX , quando Saint-Hilaire estêve no Espírito Santo, disse que os índios seriam como as
formigas da r egião: ambos, da noite para o dia, arrasariam:
estas - os laran jais e algodoais; aquêles - a lavoura, casas,
homens, mulheres e crianças.
Proteção aos índios, com amparo do Estado
Ao ·oompo da Independência, o veemente apêlo de Jo.
sé Bonifácio de Andrade e Silva, no sentido de amparar o
índio, também não logrou êxito.
SÓ na República houve o lançamento das bases de
uma campanha, com a efetiva ajuda do Estado, quando foí
'
criado o Serviço de Proteção aos tndios, em 1910,
sob a chefia
dia Cândido Mariano da Silva Rondon.
:Espalharam-se os agen tes do Serviço pelo Brasil afora, em missão pacificadora , rendo por lema: "Morrtlr se pre.
ciso fôr; matar, nunca". Meios persuasórios e brandos permitiram que as tribos indígenas co·m eçassem a se aproximar,
ainda que desconfiadas e temerosas, fazendo alian ça com
os m ensageiros do Govêrno, salvo raras e lamentáveis exce

-

GOes.

Tal obra republicana f0i de grande significação, qua11·
to aos altos objetivos a atingir e, se não tem produzido maiores e satisfatórios r~sultados, vem sendo mantida até os dias
que correm , contando com abnegados colaboradores, que
lutam contra um sem número de dificuldades, especialmente
de origem financ~ira, e no que concerne· à posse das terras
a que têm direito os índios, ainda que amparados pela Constituição!
Apesar da Lei, o esbulho continua até o presente, pelo
Brasil afora ...
Antes de 1910, entretanto, algu1nas iniciativas já vinham, com êxito, atraindo silvícolas - pela cor dura, bons propósitos, elevado espírito de humanidade - conseguindo apa.
ztg·uar cor1tend.as e resolver velhas mal-querenças.
Nos antigos Jomínios Espírito Santo-Minas, houve realizações apreciáveis, algumas das quais muito se destacaram
i)elos resultados alcançados.
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f:·UIDO TO::\!ÃS DE i\i!l~Rl,IÊRE - f rancês - que foi
Diretor Ge::-.:t l d os fnàios de ~.1inas Ger ais, conseguiu vários
aldea n1entos dos Botocudos, Coroados, Coropós, Puris. . . habit.a!1tes :los vales dos r ios São l\1:a ~eus Doce n as prox imidad es
<i:i Ser ra do Sonz.a e dos A imorés.
TEóF ILO OTONI - político m ineirt - d.ota do de qualidades persuasivas , pacjf icou ín dios do Iviucuri, a ldeando-os
cr!de s:J1:giu, mais t arde, a cidade de Filadélfia, que at ualmente
t ~'m o non1c de seu fun dador.
l\1TSSÃ 0 FRANCI SCA N A TERCEIRA MENOR - taml:.:·én1 desempenhou t rabalho p rofícuo. atr a indo, pacificando e
integrando, à comunidade sertan e j a, os Coroados , conhecidoi:;
na r egião pe.lo nome de Poj ich ás, e q ue viviam na zona dos
rios lVl ucuri e Doce.

A pr in1itiva aldela se t !'ansforn1ou na atua l cidade d.e
I tam bacuri. F oi um a admirável r ealização, indes t rutível ( 4).

Hostiiidarles rcsuJtantes de g·en f!ra lizati;t

A ·ambiçáo de::> poderosos

in~omr,reensâo

d a época, en t r etant o, semprt

in ::io, chegando ao po11to de levá-lo a entregar
jr1nãos, com o e8cravos , er11 t roca de sórdidas bugigangas ou
urn.3. garraf a de aguardent e.
l~ão f oi en1 vã.o que o P adre Anchieta d eixou escrito,
sern rodeios, tJ.Ue os colonos m altrat avam os silvícolas, e que
a Jru erra contra êstes só se a ca ba ria com a extinção dos me8-

prejudicou

0

Dois sécu!os depois, nas Íazen j as espírito-santenses, co..
n10 n r..s Hemai::; de t odo o B r as il, de um modo g eral, os índios
q ue se aprox1ma ssen1 delas er a m sumàriament e dispersados a
b21a. F azendeiros 11un1anitários j a r iam bom trata1nent o aos
~s\!ravo8 ner,ros, o ~serva IV1aria Gra ha r1 como em parte a1.
gl~lr)u dei 1nun.10 -- mas, em relação aos ínàios, est a vam sem!Jre r:.1 uniciados para os ''espa ntar". Até aonde iria êsse ''es-pantarn po~!e prever -Se, de vez que a eliminação do ''bugre" era
no11to pacífico, inco:rpora.:lo às idéias da época.
:S?r ei Vic211'~c do Salvador em s ua ve tusta História do
H1·asil, d iz que, ao te:-npo á ur eo da m ineração, os colonos portuguêses preferiam c1ar caça aos índios , par.:i, cat ivá-los , a
explorar ou den1arcar n1inas encontrada~.

" Quan do vão ao sertão é a buscar índios
(4) Palazzolo, F rei J acinto Doce - 1945.

forro~,

tra..

Nas Selvas do JVIucuri e ào Rio

•
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, zendo-os ~ f ôrça e com enganos, para se servirem dêles e os
. v.ender en1 com muite encarg·o de suas consciências" . . .
O Serviço de Prot eção aos f ndtos

•

0 8 po:;tos in<lígenas do Serviço de Proteção ao~ fnd10~
vêm .sen do mant idos há mais de quatro décadas e possuerr1
normas protetoras. em relação aos silvícolas, no sent ido dü
a traí-los, p acificá-los e integrá-los à comunidade nacional. Mas
os problemas encontrados, nesse caminho a per correr, são
m uitos, e os meios para solvê-los, em ger al def icientes. Não
obstante, há resultados anima :lores, positivos, que o S'Brviço
alcança , procurando sempr e adotar melhores técnicas de ação.
A 1noderna política indigenista, baseada na aculturaçãü progressiva, procura integrar o índio na população na~ional, apelando sempre para adequada transferência de traços c 1ltnrais.
Assim diz Darei Ribeir o (5) em p ublica ções f eitas no Brasil
e ·TIO exterior, tendo r eafirmado tais conceit os no recent e Congresso de Antropologia, reunido em Belo Hor izont e, no ano
em cur so ( 1961) .
1

••

..

Na zona do E spír ito Sant o-Min as, ~té pcuco~ ano~ atrás,
ainda havia os postos lndígenas de Teófilo Ot 0ni , a o norte do
r io J) oce ; Pancas, à margem do r io do mesmo nome ; Guido
Marlie.r e, ent r é os municípios de Resplendor e Lajão junto à
serr a dos Aimorés. ÊSt es •últimos postos reuniram vs r emanescentes da popula çã o in dígena local , limitada pelos rios Doce·,
· São Mat eus e outros das adja cências - cujos r epresentantes
ofereciam características dif e:rentes das do grupo tupi,. sendo
conheci·dos p'elos nome~ de Bot ocudos, Coroados, Aimorés
Purls .. .
1

Atualmente, o S. P. I . inf orma, através do Museu do
fndio, que t ais silvícolas for am consider a dos extintos. Em
1957 sobr evivia em Resplendor um grupo inferior a dez (6).
Os últimos r epr esentantes índios da r egião Leste brasileira sào,
r10 presen t e, os l\1a xacalis (Maxacaris), na fronteira MinasBahia, cujos a ncestrais já habitaram a zona da foz do rio
Mucur i (séc. XVIII).
No Museu do índio do Rio de Janeiro (Guanabara) funcionam vários setores informativos sôbre índios que a inda vivem no seio da flor esta brasileir a ou nos post os indígenas do
S. P . I. Aí h á exposições r otativa s, biblioteca especializada,
exibição de filmes documentando at uais realizações, cursos

- ·-- -- ·- - - (5 ) Ribeiro, Darei - O Serviço de Pr oteçã o aos índios - 1954.
(6) Ribeir o, Darei - Línguas e culturas in j íg·enas do Brasil
- 1957.
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periódicos relacionados .ao silvícola, técnicois que fornecem
informações ao visitante, quando solicitados para isso, e que
acompanham levas de estudantes que transitam pelo estabelecimento, e1n visitas previament e marcadas, servindo j e guia.
Logo à ent rada, um mapa mural esclarece a situação
exata de cada pôsto, com cifras elucidativas, relacionadas aos
vários agrupament os in :lígena s em ação, nnm t ota l superior a
cem postos.
Relativamente à área espírito-santense, l1á ausência de
representantes índios, informando o Museu que êstes desde
1911, f oram considerados pacificados pelo Serviço.
1

Quanto aos motivos dessa a usência na aludida região,
há un1a expressi''ª litcratt1ra i1n pressa, sendo m uit o divulgadas
as observações de viajantes que percorreram a área em quest ão1 desde o século XVI, até o present~ . }1jssa literatura é mais
ou menos homogênea e deixa transpar ecer , direta ou indiretamente, o desajustamento dos in compreendidos e primitivos
habitant es da Capitania, da Província e do Estado do Espírito
Santo, qua,n do em cont ato com os brancos. E, não resistindo
às hos tilidades (o saque, a usurpação de suas terras, o de~
membramento de suas famí1ias, a s ufoca ção violenta de suas
crenças tribais) perderam a confiança e1n ~i próprios, passaram a viver uma vi j a de pária s, falsa e de imitação à do civilizado e, perdendo o prazer pela vida, desintegraram-se, extinguindo-se. O contágio de doenças, sob forrna endêmica ou epidêmica, t ambém concorreu para abreviar a despopulação tribal.
Reconforta saber que, noutro~ pontos do Brasil, o S.P.l.
está coll1endo res ult a dos promissores, como ê o caso do Paranâ,
onde os Caingangues se acham integrados à comuniçlade regional, possuindo máquinas agrícolas por êles próprios compradas, tomando parte em exposições e~ta.Juais, tendo sido até
premiados.
cur ioso notar que em Mat0 Gros~o ocorre o maior
número de postos iridígenas, num total superior a vinte. Na
zona do Xi11gu, onde h á ainda muitas tribos hostis - as bra,
vh:i s hordas Caiapós - o trabalho de atração e pacificaçã o do
í.u j io cont inua inten~o , t endo há pouco ternpo sido pacificada
urna t ribo n umerosa: rrxueahamãi (cuja autodenominaçã.o é
Metotire), fazendo-s~ n ecessário abrir mais um pôsto indígena.
para reunir êsses habitantes do médio Xingu, nas proximidac~es da Cachoeira V vn ~1artius (7) . Tal ttabalho durou mai~
É

t

(7) Foi descober t a em 1884, pe1a expedição de Von der1 Steinen. É uma das mais belas do ..Brasil situada na h;ge111á'
ria ~ imensa solidão do Xí11gu.
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de dois anos de luta~, sacrifício, paciê11cia e abnegação, tendo
~ítlo relatado pelos s eus autores (8).
São índios d~ fala J~, ótin1os caçadores, excelentes cole~
tores, manejando t o:n espant osa a g·ilidade pesados tacapes.
São nômajes e usan1 batoques ~ algun~ co1n doze centímecros de diâmetro.
fndios do Esptrito Santo, segundo obs~rvações feitas,
desde e. século XVl
A opressãv svfrida pelo índio provocou desde o século
XVI, uma violenta regressáo ern sua culttlra, tornan jo.se im possívs l saber qual sua real capacida ::le, não só ele assin1ilaçã0
à civilização dos colontzadores, como de expressar reais e. norrnais hábitos d~ conduta tendências e ir1terêsses.
Todos aquêlcs que ' 8e têrrt preocupado com o assunto estu :liosos e vtajar1tes de variada espécie (dos m eros aventu~
reiros aos cr~denciados cientistasJ repararam que os índios
do Espírito Santo viviam um pad1ão de vida elementar, incipiente, não n1ostrando possuir técnicas ~orno as de outros sil.
~ícolas ame.rícanos do Peru, do México ou mesmo ·da Amazônia -- onde a arqueologia deh.1onstrou t erern os ·prim1t1V08
!Htbltantes po~suí J.o elevado grau cultural, expresso no::, uct1ajo~ de cerâmica do Ma:tajó ou de 8antarém.
Alberto Lameg0, entretanto, situa os Uoitac~ entre os
-~ llví.colas mais ·evoluíaos do Bra~ül (9).
D~ um mod0 geral, os índios do Esp11·ito :::,anto eram
nõmades, viviam aa caça e da pesca, de trutas, raiz~s, água.
'~omiarn rnandíoca em grande escala, e alguns praticavam a
d.ntropofagia. Suas arm~s eram grandes a1 cos, flecl1as - per.
{uratrize~ oli contundentes pesados tacapes, machados de
pedra (de ·diorito, dia básico e de gnais~e ). 1'eriam sido excelentes caçadores, err1'brenhando-se na mata - en1 grupos i mítando vozes de a11imais, para atraí-lvs. Grandes corrt::dores,
perseguiam suas prêsa~. cansando-a~, e depois golpea11do.as
com o tacape.
Gostavam de us.ar sua fôrça, a batendo árvores ,. mostrando-se excelentes cortadores e serradores - quando em contato
com inS1trumen tos de metal. dos civilizados .
.t\.lgun s consideraram' que 0s Botucudos possuíam meH1ar aparência física que os Tupiniquins, atribuindo o fato a
t.erem sido ê,'1 tes 1nais rechaçados ·da civilização a q_ue haviam
chegado. Entretanto, todos se mostrava1n temíveis, ariscos,
t

(8) Vilas-Boas, Cláudio e Orlando - A atração dos 'l'·x ucal1arnãi - Metot ire - 1954 (Anuário <lo S. P. l. do
Mi11istêrio da Agricultura).
(9) I .an1ego, Alberto Ribei.ro - O Ro1nen1 e o Brejo, 19415.
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desconfiados, iln pacientl::S, inconst a n te& e irr<::solutos, adiando
sentprt~ Q que tivessem de fazer, como q ue assaltajos por i11úmeros tt:!nor~s. Freqüentemente da.varri a impressão de serem
tnc~nlen tes. B<!ldus ( 10) disco1·da, l*.-:vant&ndo a tese de que o
~-ndio em su~ t ribo, não influenciada pelo civiliza :!o, possui
pr<i:er em viver e é dot ado de fôrça vital. Arrancado de sua
ruitura par~ nos sa civilização, ter11 de exaurir-se, dando a
irr1r~\ressão de preguiçoso.
Mostrávam-se rancorosos, vingativo& nãG esquecenjo
antigos Bofr!rrH::n tos. In1previdentes, pareciam não preocuparse nunca, com o dia <ie a manhã, sem l1ábitos de poupança ou
previdência. Há quem tenha percebido nêles, uma organização civil incip)ente: que- foi in t errompida antes de evoluir.
TUP Ã para a ma1or1a das tribos era um ser superior.
1

Alguns au t ores acham que êste têrmo - TUP Ã - não seja
originàriamente silvícola, mas irnpôst0 pelo civilizado, já que
é empregado pela gen er~tlidad e das tribos, i10 Brasil (mesmo
r.s de línguas dif er entes). Cultuavam a ln.a e acredit avam nos
pajés, submetendo-se à i)aj€l.a11ça. E os Gui.!.ran!s, em suas .migrações míticas, tambén1 vieram ter ao Espírito Sant o, na
eterna per eg·r inaçâo ern bi:sc.a da "Terra ~em Males" de sua
crença tribal.
A :lot avam a poHgamla vive11do em habitaç&es t osC'.as isoladas ou em ranchar1a - feitas• com à ajuda de t roncos
resisten tes, cobertas de fôlhas de pahneirn.. J)ormiam n o chão,
geralmente em P.Steiras. entretanto, alg,xmas tribos usavam
catres ou r edes, e11mo os Tupis . Numa cabana podiam encont rar-se un1a ou várias famílias, mas n u seu interior pouco
havia como pertences ou peças de uso: singelos e rud imentares
r ecipientes de arg·ila cinzenta, cozida ao fogo, cabaça s , cest os
trança ~ os , armas, entre as qua1s se er1co11trava, sempre, um
f acão de crigen1 civilizada. naturalmente, mas adaptado à moda
dos antjgos machados de pedra (a lâmina ajustada entre dois
pe ]aços de inadeira sólida, e amarraàos com f ibras resistentes ).

•·

opinião geral que, qua11do os Botocuclos ·s urgiram no
litoral com o nome de Aimorés. não co11heciam canoas (ubás).
Há quem conteste entretanto, t enham aprendido a nadar com
o civilizado consideran l o-os até ex celentes nadadores, de~de
'
r emotos t en1pos. As ubás seriam t rabalhadas a inacha do de
É

(10) Baldus , Herbert -- E nsaios Je E tnologia Brasileira,
1937.
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pedra e a fogo, res ult antes de laboriosa feitura tupi (11).
Machados Je ferro s empre foram raros.
Fabr icava.1n uma bebida for te, fermentada, com o suco
de mandioca, milho - ca uim, chicha - e se tornaram grandes aprecia~ores da ag uardente e àos licor es d1Js civilizajos.
E squent a dos pelo álcool, r évela varr1 sentime11to de animosidade
em r elação aos brancos , eomo refer e Rugendas, em 1835.

'

Saint -H ilair e relata r a , antes, que "índios de Benevente,
Nova Almeida e além", tinham o tr~balho dividido par.a homens e mulheres. o~ primetros eram caçadores e coletores de
r a5zes e de f r utos. E stas cozinha vam e, no litoral, possní.am
r ocinhas, plant ando e colhendo. Considerou-a~ maltratadas pelos ín dios, " podendo ver~se em seu corpo sinttis de violências".
Ma.nipulavam a mandioca , usanjo-a de variada forma. Ralador e ºtipiti" não serian1 estranlios a algumas dessas tribos
regionais. Fabricavam beij us , n1uito apreciados.
Andavam nus, mas alguns cobriam os ór gãos sexuais
com um entretecido de fôlhas de palm~ira. Gostavam de enfeites - colares - sementes, dentes de bugio, ossos, pedrinhas;
tembetás e batoques (auriculares e labiais, de tamanho variável) e pintavam o corpo com urueu, jenipapo e suco de outros
vegetais. Enfeit~s com p enas ele variadas côres também seriam
apreciados, por én1, a partir do século XVII, usados em rnenor
<:scala que out ros adornos. Alguns se depilavam e os Coroados
raspavam a cabeça , deixando uma mecha no alto , ma:::5, desde
o século passado, já se notava uma tendê11cia em abandonar
essa prática. Os observadores dêss~s in:lios não se referem
própriamente ao cult o dos mortos ou à iniciaçã,o dos jovens
guerreiros, em bora f alen.1 na flagela ção dos adolescentes, ou
mencionem deta lhes afins aos cerimoniais de grande estilo,
observados nou tros indígP-na$ brasileiros. Mas j izem que êles
gostavam muito da dança e da música. Cantavam emitindo
vozes fortes, violentas . 1\iart ius e Spix verificaram que a dança
i~os Puris, ao t empu de sua excursão pelo Vale do Rio Doce,
obedecia à mesma caJência observada por Léry, tio século XVI,
fazendo lem brar o batuque etíope. Conta u Padre Antunes de
(11) N o Bolet im j o Museu I>aràense Erni1io Goeldi, n.0 4 ,

(1905-1906) , pág. 766, declara Goeldi qu~ os índios jamais
abateram árvores secul.ares somente com machado de
pedra, como dizem, 1nas sempre apelaram para o fogo,
como ajuda. Descreve o processo usado, em que o ma.
chado t ritura e o fogo carboniza ca1nadas ca'j a vez mais
pr ofundas do caule, ~ôbre um sulco circular feito no
tron co.

•
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Sequeira, no seu livro sôbre cos t urnes do povo espírit o-sa11tense,
que vira os índio::! Motuns dançando, em 1863, com t ambores,
maracás, " cas::;acos" (canzás) numa gritaria ensurdecedora,
batendo as pés no chão as mãos no corpo ou uma 11a outra,
pro:luzindo fortes estalos.
Oistribuição geográfica das

tribo~ i1tdfg~nas

do

E~pirito

Santo

Qu.ando Nin1uendaju (12) ob8ervou o leste brasileiro,
í-Jercorreu a região espírito-sa11ter1se e colheu indicações sôbre
us tribos aí dorninarltes, desde os mals remotos tempos: Conseguiu diRtribuí-las pelo mapa do Espírito Santo. divulgando
seu trabalho, t.!Jteriormente, quando já se achava radicado à
Amazônia, faia.n do parte do Museu Goeldi, em Belém do Pará.
Por es pecia l cortesia ~ alt o epíri-to de colaboração do Conselho
Nacional de Proteção aos índios, dirigido por Heloísa Alberto
Torres, uma cópia d~ t al mana fig ura neste trabalho, permit indo uma visão geral, bastante sugestiva. da aglomeração
in dígena qne cunstituiu a primit ivà população humana local.
A companha-o uma bibliografia orga11izada pelo citado etnólogo,
a qual permite maiores iüVe8t igações sôbre as mencionadas
t ribos.
Os últimos índios da região Espírito Santo-Minas
:IDsses últimos índios regionais t erian. s ido observados
em 1926, por Fróes Abreu; em 1939 por Nimuendaju, e em
1944, por Mansur GuérioH. Fróes Abreu visitou os Crenaques
- do Pôsto Guido lVIarliere consijerando-os
descen de11tes dos
•
Aimorés. Encollt rou-os com aparência doentia, parecendo-lhe
apáticos, indifer entes a tudo, completamen te exauridos. 1-Iavia,
110 grupo, r epresentantes de t rês gerações: os velhos, filhos da
f ioresta, com batoques; os jovens, alia11do velhos e novos hábi-

•

(12) Nimuendaju, Curt - etnólogo alerrüio, viveu no Brasil
mais de quarent a ar1os, ten :1o sido grande conhecedor do
índio bra8ileiro. Trabalhou no Museu Paulist a e no Serviço de Proteção aos fndio8, sob a chefia de Rondon. A
partir de 1931 permaneceu na Amazônia, est udando e
pacificando t ribos hostis. Defendeu os ·direitos dos índios,
cont ra ex plorações e eebulhos de que foram vítimas, mostrando-se um grande humanista. Morreu em 1945, na
zona do Solimões, numh aldeia Tucuna (Tecuna) - entre os qu~ considerava seus maiores amigos, os índios.
R ealizou mais de trinta expedições, publicando muitas
monografjas e ensaios. tendo sua fama, como cientista,
corrido m11ndo. Colaborou com as mais altas instituições
científica...q estrangeiras.
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tos - usan ~ o cole ~c e grh vata ; e as crianças, inteiramente
alheias aos costun1ei:i dos ancest rais. Falavam língua diferente
da "GeraJ''. Chamavam os brat1cos df\ "car aí" e os não brancos
de "b0rum". Ü [; j ovens índios sempre .arriscavam alguma coisa
em português, mas 0>) velhu::>, nada. Com propriedade e malícia lembr:\ o tlutor d0 livro de on je forarr1 colhidas esta8 notas
que "papagaio velho não sabe falar''. . . (13)
Arco e fltcha estariam em desuso, tendo s tcto substituídos pela esping·arda. Revólver não lhes era permitido t~sar
no Pôsto.
A propó~ito de flechas. o.inda confecc1onavam algumas,
rnuito fantasiosas, desenvoJv~h Jo uma indústria - evidentetnente fals ificada para vender aos "caraí E assim, alguns
colecionadores devem te-las conseguido. como autênticas, · de
belicosas triho~.
Tamhélll na zonM. do .2Cing u, nos <lias que corre·m, um
mü~sionário rel_igioBo católico r elatou que: índv ao encontro de
ín :iios pacifica.dos, era con1ttn1 oferecerem-lhe, para comprar,
peàrinhas quatsquer, apanhadas n•J chão como se fôssem verdadeiros "muiraquitãs". . . q ue davam sorte!
Nas lojas de curio~idades, pelo Brasil aíora, há também inúmera~ bonecas car:.tjás, vendidas corno e>..pressão real
da arte cerâmica da zona do Ar aguaia - mas feitas j e qualquer n1aneira, com m ero intuito comercial.
Nen1 se pude pens'1r que estas prát.ír.as sejam novas.
pois o Principe de V/ied em sua "\"iagem ao Brasil", em 1815,
conta (i ue os índios dos rios Doce, São Mateus e Belmonte
vendia1n batoques tiem relutância, por patacas - que seriam,
para êles, quaisquer n1oedas redonda~.
De um modo geral, tais ín j ios demonstraram certa inclinação cornercial, mas, para alcançar os fins serviam-se de
meios pouco reco1nendáveis . .. Entretanto, ai estaria caminho
abe1·to a uma favorável t:r.&.nsferência de cultura - com o
aproveitC;tn1e11to dessa tendencia con1ercial - .. desde que orientada num bom scnticio.
li'inalmen te, en1 1944, R . F . Mar1~u.r Guérios estêve no
Pôsto Guido Marlier e ·j urante seis dia~. cvlhendo observações
que publicou nu Paraná - na "Gazeta do Povo", de Curitiba
- destacando a aculturação de 59 Botocudos ali encontrados.
Faz referênci&s. também, a 18 Guaranis e 1 Camacã, os quais,
na época, moravar.n a dois quiJômetros do Pôsto. (14)
1

' .

1

( 1.3) Abreu , gjlvio I;'róes - Os índios Crenaques, 1929.
( 14.) Baldus publicou um resumo dêste trabalho na Revista do
Arquivo do Museu Municipal de São Paulo, em 1944
(Volume XCVI) .
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CONCLUSÃO

•
•

Eni oeu traJJa1110 "Af:ti três raças na sociedaJe colo}1ialc011t.r-1buiçâo de cadit uma", Afonso Cláudio cogita, no terceiro
chpítulo, úo fator indígena, de um modo geral. (15)

Ref-crindo-se ao aspecto f ísico dos índios, transporta-se
às úbsnrv~çôei:; j e Caminha -- que são ainda agora consideradas das mais valiosas do século XVl - o qual achou os prirr1it ivos l1abitante:, do litoral "pardo-avern1elhados, com bons
1·osto~ ~ bons narizes, bt1n feitos". Tinl1am, r10 dizer de Frei
Vicente do Salvador, aparêneia n1or1gólica - - "essa gente veio
de outra parte, r1ão se sabe :le onde".
l!osteriormente, muít<JS nbservadore.:5 consideraram os
ínaiCJ:.> f eios) atribuindo aos batoquei:s a origem da f eiura. Mas
c,s desenhos de Rugendas não os apresentan1 como feios . e
c~1oinha (J~ julgou "belo~, 1'ôr viverem ao natural" .. .
i'~cssc

seu es ludo d iv11lgado há 1r12.is de trin ta anos,
Afonso Cláudio disse, ainJa , que o índio fôra um conviva forçado na comu11hâo colonial. Mas considera sua colaboração
efet1va - coin o braço - no trabalho dos colonizadores; no
~011heein1ento dos cursos d'água e dos recantos florestais, sendo
:->empre o g·uia nas explora.ções industriais, científicas ou religiosas. Os índios tornaram conhecidos os vegetais, ensinando
a maneira de os preparar e usar não só na alimentação,
'!las a inda na medicina e na indústria. Divulgaram o manejo
do arco e da f lecha, os laços e ar1nadilhas para a captura dos
pt.:ixes e da caç.~ : o mundéo, o jequiá, o ti~gtti ...
Forneceran1 seu vocabulário para desig·nar fatos de linguagem sem expressões correspondentes n.a língua àos brancos
ou dos negros. Introduziram a prática do mutirum, de origem
lupi, como a t ividade de ajuda, a trôco de folguedos acompanhados de bebidas e comestíveis. Ensinaram a manipular o
fogo, na coivara; a usar canoas nos rios, lagoas - s uperando
rápidos e cachoeiras. Contribuíram, por fim, para a mestiçagem, que concorreu para a formação da nacionalida :le brasileira.
'ferminando: os índios do Espírito Santo, observados
através de séculos (basta11te d~slocados de sua primitiva cultura, e influenciados por múltiplos conta tos) pareceram sempre J esajust ados, regredindo. Eis um melancólico depoimento
atinente aos civilizados que os manejaram . .. Mas , se a lei da
herança é uma fatalidade biológica em relação ao equipamento pri1nitivo, não adquirido, é de esperar Q.ue o í11dio tenha
1

(15; Cláudio, Afoneo Crít ictl - 1931 -

Ensaios de Sociol0g-ia, E t nografia e
págs. 134 - 194.

aquinhoado o povo espírito-santense com uma esplêndida parcela de seu primordial vigor humano. do ponto de vista físico,
moral e mental.
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De.nominação

Observações

Anket (1911)
Aran ã
B ot ocudo (1758)

Extinto

Minyã-Yirugn -

Nyepnyep
( 1886)
Extinto

EX tinto
S ede a banàonada

(1938 +)
Nakn yanu k
Nakr ebé ( 1886)
Poyicá (1912) (1942)
Yiporok

Extinto

Sede abandonada
Extinto
Extinto

l·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~---

Masakari

Ma.sakari (1786)

Sede abandonada

Puri

Püri
Puri (1831 )
Pu11 (1849)

Extintos

G uarani (1938)

Atual

"
"
T up i

,,

,,
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"
Waitaká
(Ling. i_olad a )

T emininó
T em ininó
Teminin ó
Tupinaki

(1584)
(1759)
(1759)
(1587)

Wai taká (1587)

Descon hecida

Papa.ná
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