ETROLOGIA E J'OWLOBI

•

set. 1919/eet. 1923

'

.

~ )V?

'llt.

a2.1,

~· Atl)~?J

~..!! ~- 1'

""''"''''"""'°'''''4f?

CCllOOlOOCQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOOCXX>OOOOOOOOOOOO
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
Offerecemos aos nossos leitores estes capifulos, ainda
inéditos, d e uma o b ra que s ob o tttulo "A Te rra Mi·
ne!ra" tem no prélo o professor N elson de Scnna, nosso
eminente colla borador.

Contribuições para a ethnologia
brasileira.
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Desde a penetração do territorio mineiro pelos sertanistas e
bandeirantes paulistanos, de Sul para Norte - e, já antes deUes,
com as <«entradas» que romperam da co3ta bahiana para os territorios
do Septemtrião e do Este e Nordéste do actual Estado dé Minas que se foram pondo em contacto os brancos de ·além-mar e os brancos e
mestiços já nascidos no país com o gentio dominante nesta parte do Brasil Central. Dds fins do seculo XVII, em deante, começa a esboçar-se a formação demographica, que aqui constituiria a população de Minas .. A mistura de raças foi intensa; mas, querendo reagir contra a fatalidade biologica do cruzamento, os tres elementos: luso-europeu, brasileiro (paulistas e
mamelucos) e gentilico, que aqui se iam caldear e mestiçar,, abriram
uma luta de vjvas hostilidades, ntr terra maravilhosa do ouro e das
pedrarias fulgentes.
Vamos passar revista a esses diversos elementos ethnicos, que,
a datar do nosso periodo colonial, formaram o povo montanhês.
Veremos, P.rimeiramente, o elemento metropolitano, que representava
o papel dominante pela primazia e força governativa, na terra por
f'lles conquistada, desde o anno de 1500.
PARAGRAPHO lo
Ü

PORTUGUÊS: ELEMEf"TOS REINÓES,

FORASTEIROS OU EMBOABAS

A partir da cruenta luta entre os descendentes dos bandeirantes
paulistanos e os portugueses forasteiros, vindos do antigo Reino,. o
nome de Emboabas passou a designar, nas Minas - primeiro descobertas pelos naturaes da
·
São Vicente os filhos de
~lém-mar, os lusos
começou à) ser
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.·
desde então enorme, na maioria dos ·__ primitivos arraiaes da Terra
do Ouro. Variam' as differentes interp-retações dà alcunha indfgena.
« Este nome Boaba quer dizer, na -lingua âos índios deste país,
gallinha ou gallo de .pernas _cobertas de pennas, ou calçudos; e,
paulistas
porque naquelle tempo (das .lutas civis de Minas, entre
e forasteiros, nos principios do seculo XVIII) todos os homens do
Reino usavam de calções chamados de rôlo, e descidos e~tes cobriam
a maior parte das pernas, chamavam-Jh·es, por este motivo, B<>ahas,
ou para melhor dizer,: « Pintos-Calçudos 1> (aos reinóes). » Tal a explícação constante de uma nota á pag. 77 do tomo 2o, de 1840,i da
N.ev. do lnst. Hist. Brasileiro.
BAPTISTA CAETANO escreveu, referiádo-se a um trabalho de Macedo Soares exhaustivà rnonographia (Revista Brasileira., tomo 11,
pags. 348-366 e tomo III, pags. 22-66), a pr9posito da etymologia:
de Emi/Joab.a,. a qual foi usada por Claudio M;inoel, no «Fundamento Historico » do seu poem.a Villa-Rica. Para Beaurepa.ire Rohan,
tal alcunha nada tinha de injuriosa e era o resulta.d<> -_de tradiçõe~
historicas, desde os primeiros tempos coloniaes.
_
TttEooono SAMPAIO (á pagina 215 da 2a ed. da sua· obra O Tupi na Geogr. Nacional) acha' P.rovavel que o tenno e1nb()(Jb{l,
dado ao português, nas Minas, tenha provindo ·de uma simples corruptela de amoaba ou am'boaba (o « estranho>), o « vindiço », ou o
« forasteiro », na língua tupi); pois que o indio assim chamaria ao
unico estranjeiro que elle conhecia, e era o português intruso, invasor
das te.rras delle gentio.
Outra hypothese admissível seria a de deriva·r o nome de outra.
voz tupi: emboaba, significando « vestido » ou « coberto >> (em allusão
ao modo por que, deante do indigena sempre nu, apparecia (} forasteiro, habitualn1ente, com vestuario e calçado desconhecidos do selvagem). Tambem se prestaria a alcunha a ser dada como provinda de
1n'boy-aba, isto é, literalmente:- o « homem-cobra» (e pronunciando-se
m'boy como e11tbú, á moda dos indios:). Seria a mesma allusão ao
uso de os reinóes andarem vestidos de calções listados -ou perneiras
escamosas de couro cru; e, por isso, teriam os gentios exp_riniido a
idéa, que, á priJneira vista, lhes acudià, ao verem aquelles homens
com as pernas revestidas como se de pelles de cobras e trajados por
forma que lhes era assim menos estranha. Seja como fôr, na tradição
historica de Minas, os Emboabas ou «pernas-vestidas» são os lusos~
aos quaes, em outras partes do Brasil coloniâl, tambem couberam
outras alcunhas, sendo cham'ados de Cúpês, no Maranhão; -de Mascates,
Pés-de-chunzho e 1Marinheiros, em Pernambuco; de Novatos, no extremo
Sul; e, geralmente, no .país, appellidados de Gallegos, pela furia jacobina, em varios periodos das -nossas agitações políticas e conflictos
nativistas.
Integrados, porém, na f amilia brasileira, pelos forHssimos laços
do sangue e da lingua, os filhos do Portugal moderno fazem esquecer
o pesado rigor do seu dominio colonial, em nossó Raís; e" tani!Q
em Minas, como noutros Esta
dão os colónós. pór-
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tugueses, 'd e preferencia ao commercio e á lavoura e industrià:1 a
sua grande ~ctividade e esforçado labor, para a conquista da fortun.a,
em' nossa t-erra) que os acolhe como descendentes do mesmo vigoros~
tronco lus0:-iberico,. a que devemos o descobrimento, a conquista' e ó
primitivo povoamento do solo patrio; e de Portugal, --- emb:ora radicalmente emancipados, como Nação ·autonoma que somos, .desde um seculo,
a partir de 1822 - guardamos reconhecida· lembrança historica, a.colhendo cordialmente, no territorio. mineiro, a varios milhares de portugueses oriundos do continente e das ilhas.

PAR.40RAPHO 2o.
Povos

ABORIOENES

EM

MINAS

(os

L~DIOS)

Principaes grupos e hordas da raça aborígene, em territorio mineiro.
Tribus de selvicolas ainda existentes neste Estado -· Sobrevivencia
da tingua indígena, eni muitas denominações locaes mineiras.

. ., -v<f1.).
~rimeiras entrU:~' ,,

Quando se fizeram, desde ·o seculo XVI, as
vindas da - .Bania par.a os sertões do territorio -- que de futuro
tinha de constituir Minas Oera1es - já elle era occupada P,Or m~lhares,
de selvagens e centenas de hordas barbaras, em todas as suas florestas virgens e grandes valles. fluviaes.
Depois; vieram as bandeirqs dos sertanistas paulistanos, e dos
fins do_ sectilo XVII em· deante soffreu o num·e roso géntio do pa1s
das Minas guel"ta porfiada e consta·nte, .até que foi na maior parte
aqui exterminado, emigrando outra grande -porção delle para Goyaz
e Mato G:rosso (no Brasil Central), emquanto um reduzidissimo
num-ero de tribus permaneceu nos valles mais cobertos de
matas
virgens e _em recantos mais afastados do nosso territorio, fora de
maior contacto com a· população civilizada existente nas ~tinas.
Tal- era o dominio de algum:as nações seivagens,, na terra mi~
neira, que a principio foi chamada de « Minas dos Cataguá », bravo
gentio, batido, definitivamente em 1675, pela bandeira do intrepido
sertanista Lourenço Castanho Tacques~ o Vellio, .. que os escorraçou
do Centre para o extremo Oéste mineiro e como que exterminou
de vez - os Caiaguá; e quando Fernão Dias veio- á «caça' das esmeraldas », elle - se intitulou o conquista-dor do « Reino dos Mapoxós »,
se lvagens que infestavam os sertões do Norté é Nordésté de M:inas,
na região das pedrarias e riquezas metallarias.
Assim, os Tupis e Tapuias tiveram erh Minas numerosas tribus,
principalmente nas .grandes bacias Franciscana e do jequitinhonha. O
gentiô Tupiniqtlini foi encontrado pela expedição - de Tourjnho, no
rio Arassua.hy; o T apajó chegou á região septemtrional mineira do
Jequitinhonha, do mesmo modo_
Cayapó. e o Kiriri,,, vindos do
Nordéste ·Bras.ileiro para
uarenses do São Francisco
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e U rucuya; o gentio Cataguá dominou o Sul e Sudoeste de Minas;
o Aymor'é acampou na Cordilheira do seu nome e dominou o . vallc
do Mucury; varias tribus de Tupis, Càrijós e Tam·oyos, expulsas
do litoral carioca e fluminense, no seculo XVI, pelos portugu,eses,
procuraram refugio nas matas da Mantiqueira e valle do Parahyba
e seus affluentes mineiros; o gentio Qoianá passou do A.raguaya,
através do territorio de Ooyaz, para o Noroeste Mineiro, chegando
assim aos sertões de São Francisco pelos rios Urucuya e Paracatú, e havendo mesmo subido o São Francisco até o Rio das Velhas, em cujo
fertil valle acampou. A bandeira de Fernão Dias com os Qoianá se
entendeu, no Uaimihy, por intermedio dos Ooiá, vindos como allíados
dos sertanistas, desde São Paulo.
Os Puris e Croatos dominaram· as matas dos rios Pomba,
Muriahé, Chopotó, Casca, Piranga, etc., na região oriental e de Suléste,
em' Minas.
A vasta nação· Botocuda imperou na fertilissima bacia do Rio
Doce, ramificando-se por todà a parte oriental de Minas.
Ainda hoje o nosso povo os denomina de Bagres; e, se bem'
que indistintamente chamemos Bugres, no t>UI do Brasil, aos aborig~nes bra~ios, qualquer
que seja a sua raça ou ,, tribu e língua,
desde que vivam~ ainda nas inatas, em estado selvagem (segundo já
o observara Machado de Oliveira), todavia em Minas, onde predominou
pelo numero e fereza o gentio Botocudo, de sangue tapuia e do
grupo ethnographico a que Martins e Ehrenreich acertaram em dar
o nome de grupo Oê - reservamos a especial denotninação de hugre
para o selvagem d<J. dita nação Botocuda. Em nosso já cit. livro Os lndios do Brasil (2a edição de 1908) e no capitulo conl\a-.
grado pelo referido autor da Hist. Antiga das Minas Oeraes (pags.
65 a 86 da ed. de 1904) aos povos indígenas, que habitaram o
territorio mineiro, comportou a materia outro desenvolvimento, que
seria incompativel com os limites deste nosso trabalho escripto ás
pressas para o Centenario da lndependencia! do Brasil, em· 7 de
setembro de 1922.
- Entretanto, investigações demoradas, que temos feito no assumpto, nos permittem;· desde já, apontar os seguintes nomes de
t~!bus, h2rdas
~ _~~.~a"!entos ~elvag~f!S, que viveram ou estacionaram· no territorio que veio a constituir, geographica e historicamente,
o actual Estado de Minas Oeraes.
Vamos relacioná-los,. por ordem alphabetica, !g.ça.1-ii!lndQ;Q.s, em
traços geraes, e accentuando desde logo que se trata de índio~ q!!..asi
de todo extintos, e de que apenas poucas centenas de indivíduos
afifda
enoontram,, ·em nossas matas de Léste e N.o,rdéste.

se

Abaetés

(No Oéste, valie do actual Abaeté, Alto-São f rancisco
e gentio de horrenda feição, que ahi outrora dominou).

Acroás-Mirins

(Ao Noroéste, valle do Urucuya, tendo vindo de
ero).
Ooyaz, em'

~~~/
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Abatirás

(No Norte de Minas, margens do São Francisco,
gentio da grimpa levantada ou · dos cabellos hispidos e crescidos).

Abatip(js

(Viviam· outrora no valle do rio hoje denominado
Matipo6, a Léste do Estado).

Aimbirés

(Ao indom'ito gentio Aymoré do Nordeste Mineiro
tambem davàm os antigos colonos portugueses os
nomes de Amorés, Aimbirés, Aimborés, Amborés e
Ambarés, numa confusão de designativos ethnicos para
a mesma nação selvagem).

Airuans

(Occuparam o valle do antigo Guarapiranga, desde
Piranga a Rio Branco).

Amoipíras

(Indios da « outra banda » do São Francisco e que
de Pernambuco e Bahia vieram ás fronteiras de
Minas, no valle do Carinhanha).

Aniorés

(São os mesmos selvagens Aymorés da Serra Geral,
que desde a Cordilhe.i ra do valle do Mucury ao
planalto oriental do Caparaó dominaram, sem contraste, em· accesa luta~· com os colonos e com as
tribus suas inimigas).

Abatinguáras

(Indios anthropophagos do valle do Sapucahy-Ouãssú,
e já extintos).

Abalzybas

(Esta horda selvagem, « gente ruim », v1v1a apartada
dos Croatos do Rio Pomba, na actual região dà1
Mata Mineira).

Aracis

(Indios mansos da Mantiqueira, no actual planalto
de Barbacena e serra da Ibitipoca. Desapparecidos
desde o seculo l 80).

Aranans
ou
Arananes

(O gentio Aranan viveu no sombrio valie do Urupuca,

entre os actuaes territorios da Capelinha, Malacachêta e Itambacury, até meados do seculo dezenove).

Ararís

(lndios das margens do Jequitinhonha e tambem ditos
Ariarys, na comarca do Arassuahy, _até fins do seettlo
passado).

Acoroás

(Gentio vindo de Goyaz para o Noroeste Mineiro,
valles do P
Urucuya, no seculo dezoito).
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Araxás

(Nome dos indios do taboleiro elevado- do extremo
Oéste de- Minas, e tambem denominados Arachás,
outrora) .

'.Araxués

(Parece que se trata do mesmo gentio do pfanaito
occidental do Araxá, na região eritre -a Mata da
Córda e Serra da Canastra. São índios já extintos).

'Are dês

(Viviam· na Cadeia do Espinhaço e o seu nome foi
alterado em Arêdes, que é um Iogar de Minas, no
valle -do Paraopeba da Mata).

r

t
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(Selv~gens

Ariarys

que do Itinga ao Rubim dominavam -parte
das_ matas marginaes do jequitinhonha, em territorio
da actual comarca de Arassuahy).

« Arripiados »

(Assim chamados os Jamosos índios da Serra do
Araponga, do actual municipio de Vi~sa, no- « Sertão
dos Arripiados », porque tinham cabellos em trunfa,
no alto da cabeça, e infundiam· grande pavor aos
colonos, rio seculo dezoito) .
·

Aym'orés

( Os descendentes da gra nde nàção Aymoré continuam a occupar, em reduzidissimo numero, a Cordilheira que separa Minas dos Estados dà Bahia e
Espírito Santo).

Bacum1ins

(Cabilda que teve representantes entre Rio -Preto
e -valen:ça, valle do Parahyba·,' entre os territorios
mineiro. e fluminense).

Batuns

(Horcta botocuda do valle do Rio Doce, antigamente).

Bavâs

(Outro gentio das matas do Mucury, no territorio
que hoje constitue a comarca de Theophilo Ottoni).

Berêns

(lndios botocudos, que outrora viveram· no Léste de
Minas) .

Bocoanis

(Deste gentio houve noticia outrora, e·n tre os rios
Turvo e Preto, nos contrafortes sulinos da Mantiqueira).

Bokués

(Selvagens que viveram, nas matas do Jequitinhonha, Norte de Minas, até fins do seculo deze.nove),.

Bonitós

(Destes hugres das matas do Suassuhy-O_rand~ ficou
conservado o nome, com pr.onuncia alterada, no ãntigo
(?ado e districto do « Bonito »,
Aldeamento ~
em terrií ·
do Peçanha).

-

~"' :J..
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Borôro~

(O gentio Bororó ou Borôro, -c..omo ho.je se diz"
dominou parte do valle do Rio Grande, entre Uberaba
e Frutal, no Triangulo Mineiro; e _até o seculd passado ali _ ainda havia indios de~sa nação indígena~
ora vivendo- _no_ Brasil Central, em Mato Grosso).

Boráns

(É o nomie oollectivo dos « va~ões ~>, nas tribus puras

Bororós

ou

de Botocudos do valle do Rio- Doce; e tambem
ditos Burungs).
Bucãns

( lndios da região fria do Espinhaço, entre o Funil
e o Itacolomy; e seu nome foi conservado no logarej o Bucan, hoj.e Bucão, perto de _Mariana. S.ó
comiam carnes de caça conservada's em fumeiro e
não eram anthropophagos).

Bagres

(Nome generico e designativo dos indios bravos,
em· Minas,. principalmente do gentio barbaro de origem
tapuia).

Barungs

(Ainda em 1915 o mallogrado explorador russo Manizer encontrou perto de Resplendõr índios Botocados do médio Rio - Doce e assim appellidados).

« Botocudos »

(É o nome tradicional da grande nação selvagem,
que outrora dominou parte do Sudeste, toda a região
oriental e o Nordeste de Minas Geraes).

Cachinés -_

(Destes indios -da Serra da Mantiqueira, etn Minas,
deu noticia Ayres do Casal, na sua Corographia
Brasilica de 1819).

.

.

Caeiés

fJndios da _ r egiãe do ./\\ato Denfro, entre o SabaráBussú e o Piracicaba, parecende-n_os antes um designativo de localização geographica, porque a nação
Caaetê viveu na costa, e longe de Minas, no Baixo
São Francisco)_.

Caniacâns

(Bravio selvagem que
Rio Pardo- ou _ Patipe
mineira, em correrias
dezoito e começos do

Camaraxós

(Gentio tapuia da região norte-mineira, entre o jequitinhonha e _Rio -Doce, antigamente). -

Candindés

d a Bahia subiu pelo valle do
até a extrema septemtrional
e assaltos, - durante o seculo
seculo p~ssado).

ltapecerica,_ no Oéste Mineiro,
num logar perto de Divi-
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Capochó.s

(foram selvagens tapuias da bacia do Rio - Doce,
que se pode chamar a « Botoculandia » do Brasil
Central).

Caramo1tãns

(Dominou este gentio os altos valles e fontãnaes
entre os Rios Doce e Pomba, tendo sido o seu
nome conservado, estropiadamente, na actual «Serra
das Caramônas », entre os municipios do Pomba', Cataguazes e Alto Rio Doce).

Caracatãns

(Valentes bugres da região oriental, entre os rios
Caratinga e Mâuhuassú, e hoje extintos).

Cariiós

(Alénf de designar, generican1ente, os escravos indigenas que tomavam parte nas expedições do descobrimento e conquista de Minas, o nome Carijós foi
conservado, outrora, no antigo « Arraial dos Carij ós » hoje cidade mineira de Queluz - região
essa até onde chegaram acossados os restos
de
tribus dessa grande nação, expulsos do Rio de Janeiro pelos portugueses, no seculo XVI).

Carirís

(lndios descidos do Ceará para os sertões do São
Francisco, onde outrora surgiram indios dessa na·ção
em territorio do actual município de '}anuaria', e ali
misturados com o gentio Cayapó).

Cataguás

(Nom·e da bellicosa nação selvagem com que primeiro se enfrentaram os paulistas, ao desscobrirem
o territorio das Minas, desde o Sul ao Centro e
Oéste, na vasta bacia fluvial do Rio Grande, tendo
sido afinal completamente batidos pela bandeira de
Lourenço Castanho, o Velho).

eatarãnlui.s

(Selvagens botocudos do Nordeste Mineiro, onde uma
« Serra do Catarãnha » ainda lhes recorda· o nome,
no municipio de Theophilo Ottoni).

Categuassiís
ou

.Catigaçús
Catolés

(Viveram estes _indios na vasta região septemtrional
mineira, entre o Jequitinhonha e São Francisco, e
ali dominaram pelo menos até o seculo dezeseis,
pois delles fala a relação de viágem do jesuita
Navarro, que acompanhou à expedição de Bruzza
de Spinosa, naquelle tempo) .
(Com este nome e~am conhecidos uns selvagens da
região dos valles dos rios Pardo e Verde, na actual
de
o e TremedaJ, fronteiràs com

~.5> J..- ·'"/
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Cayap6s

(Celebres indios não tupis e que levaram suas correrias desde os sertões do São Francisco aos do
Rio Grande, isto é, desde Januaria até Paracatú,
Uberaba e Frutal, durante o periodo colonial. Até
meados do seculo passado ainda viviam índios Cayap,ós
e Panarás, no extremo do Triangulo Mineiro) .

Clticriabás

(O gentio Chicriabá veio de Goyaz até o actual
municipio de Araguary, em terras de aquém-Paranahyba, e ali foi aldeado em· Santa Anna do Rio
das Y·elhas, durante os fins do seculo dezoito).

Choníns

(Tribu botocuda do antigo aldeamento de Dom Manoel, perto da Figueira do Rio Doce,, e o seu nome
ficou conservado no povoado e ribeirão do Chonin,
município do Peçanha).

Chopofós

(lndios de nação Botocuda, que viveram no valle
do rio Chopotó, bacia do Rio Doce, na região 01rientaJ
mineira).

eomonachós

(T apuias do sertão septemtrional mineiro, no Jequitinhonha, outrora, e que faziam correrias do Sul
da Bahia parà' o Norte da antiga Capitania de Minás).

«Coroados»

(Designativo aportuguesado dos valentes selvãgens que
dominavam as matas do Rio Pomba e ali foram catechizados, no seculo 180, pelo Padre Manoel Maria.
Tambem eram chamados Croatos).

Coro"tás

(É o mesmo designativo do gentio « Coroadó » óu
« Croato )>, isto é, o indio rijo como o crauá, por
allusão á força muscular desses tapuias, que tinham
a m·e sma resistencia das cordas de seus arcos, as
quaes eram tecidas com as fihràs da nossa Bromeliacea Crauá ou Oravatá).

Coropós

(Outra horda de Botocudos, que v1v1a na região
Oriental de Minas, em affluentes da bacia do Rio
Doce).

Cotoxés

(Gentio que occupou uma parte do nosso sertão de
Leste, cujas matas do Rio Casca e · Matipoó romperam até a região conhecida por «Abre-Campo».
Cotoxé quer mesmo dizer « o que desbrava o ca·m po >> .

ou
Cotoxós

Crenaks

(Ainda vivem' per IJl!li~iiiesplendor, na actual comarca
de Aymorés, .atas da margem espirito-

too.
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do

Crixás

(Destes indios vindos - de -Goyaz para _alguns ponlos
<lo Trtang:ulo e Oéste Mineiros enq:uitram·se
nossa nislori;r co1o.nial, princiP.almente nos
rios São Marcos, Paracatú_ e Urucuyar

Croâtos

(São os .m esmos «'€oroados » ou Croatás -0u -:Craafdá~
do vali e do - Pomba. Q_ no1.!Je· _«· C_oroaclos » ·nao. passa1
de · uma eorruptéla d~ _"'e xp-r essão incligeua Cr'(l..u;a tlj, âltera(á d,epo~-~~- em
e ~ Croat<!c}. · ---

GroºWa

.- Craualá.s

~

'
'

(Já vimos q_ue erà · es~-a a1~u11_ha }ftpi êle.§ignativã
-mu_sculosos . tapuias da M$1ta M_ineirâ . de "' · Sudeste;·
porque seus braços ~ corpo litiham~ a rijeza - das . - _- fibras do -Crauá ou Qrav.afá, - ·conhedd(f Bromeliacea.
~ilvestre. N.ada tem o -gentid Coroado ou -Gr~t9
dé Minas com - os verdadeiros ind-1.os « Coroados '>~

de Mato Grossô).
-

Craikmús

(Nom;e de itma· horda Botocudá_ das m:a·rgens do- Rio
_Doce ·e __já- extinta. O gent~o. ·craíktrt'ú ou Krajkmuti.chegou a _ ser aldeado _pôr Ouido Maliére; nos co-meços do. .secuf-? pas_s~do) . _
--

--

Dendys

(Selvagens que vive-ra:in na Serra Geral e Crondeúha, enti:e - Minas e· Bahia. O - nome -Dendj' - guarda: ·eerta
semelhança ·com -0 Q:a palmeira·· a·f rieana _Dendê)~
~

EngerêciJ·niungs

« F arranchos ~»- .

tapuia das margens do

-

Jequitinhonba~

e ·.já M-a r"

~ -V:.!'

,,:2 - '/
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·a anhãns

(Oraphia antiga com que apparecem designados os selvagens, que outrora viveram no valle do rio hoje denominado Ouanhães. O verdadeiro nome desse gentio
nomade é Oua-nhã, o « corredor », o << andejo »).

Oarútos

(Tambem assim foram chamàdos os Indios Ouarús
ou «comilões », no valle do Muriahé, até onde faziam
assaltos e correrias, vindos de Campos, no BaixoParahyba. São os mesmos indios « Ouarulhos »).

Oipor6cas

(Estes Botocudos dos contrafortes da Serra de Aymorés, Nordeste Mineiro, eram' tambem denominados liporocks ou Oyporoks. Ainda teem descendentes, no
valle do Mucury, ao lado dos Pojichás e Nacknanuks).

Oiruns

(Tambcm ditos liruns, os « vermelhos », porque estes
Botocudos pintavam todo o corpo com tinta do urucú
(a Rixa Orellana das margens do Rio Doce). Em
tupi, Jurunas são os «bocas-negras»; mas, em lingua
botocuda, jirun ou girun significa «vermelho»).

Goanhâns

(Os indios « corredores » porque eram muito nomades e occupavam todas as matas dos valles do
Guanhães, Correntes e Santo Antonio. Até no extremo
Sul de l\linas, na região de Ayuruoca, foi encontrado
o gentio Ouanluznhan, como o appellida um antigo tor
teiro de Bandeirante).

Ooianás

(Este gentio manso, oriundo da grande nação Ooiá,
viveu tambem no valle do Rio das Velhas e foi
alliado dos Paulistas, na' epoca das primeiras bandeiras descobridoras das Minas, no seculo dezesete).

Ouahibas

(lndios de nação Cayap6, no Rio São Francisco,. ao
Norte do Estado, onde viveram· na « Ilha dos Guàhibas », e perto de São Romão, e foram reduzidos,
no seculo dezoito, pelos descendentes do sertanista
paulistano Mathias Cardoso).

Qaanahãns

(Não só no valle do rio Guanhães, a Nordeste1
como na região de Ayuruoca, ao Sul, se encontraram
esses tapuias «andarilhos», nà epoca da conquista
das· Minas. O nome deste gentio occorre diversamente graphado: Ganhãn, Goanhãn, Guanhàn, Guananahan, Guanha:nbã .

R 11
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Ouarzíllws

ou
Ouarús

(Eram assim chamados os selvagens de uma tribu
de sangue Ooitacá e que da região de «Campos dos
Ooitacazes », no Baixo-Parahyba, subiram pelo Pomba
e Muriahé, fazendo correrias e estabelecendo ãldeias1
no Sudeste Mineiro. (Zona da « Mata Mineira »). Os
Ouarulhos, Ouarús ou Ouarutos são os indios « comilões », por causa da sua voracidade incrivel,: que
deu origem á alcunha).

Ouarachués

(lndios da região entre Ouro Preto, Mariana e
Piranga, occupavam os valles de alguns affluentes
dos rios Carmo e Ouarapiranga', tendo ligado os seus
nomes aos rios Oualacho do Sul e do Norte. No
extremo Sul do Brasil, tambem encontraram os paulistas outros indio's Ouarachos, no Rio Grande, bacia
do Uruguay. « Os que correm como o guará » (especie
de garça): eis o que significa Ouará-chué) .

Ooitacás

(Os indomitos Ooitacases da' viz.inha região fluminense de Campos e do Baixo-Parahyba: occuparam
tambem parte das matas mineiras do Pomba, Muriahé,
Carangola e Serra das Frecheiras, em luta com· os
Ouarús, Puris e Croátos, durante os s'eculos. dezesete
e dezoito ) .

ou
Ouaytacás

Oyporoks

(Os « arrebenta-machados » ou Oyporoks forãm os
dominadores da região entre a Serra dos Aymorés.
e os valles do Mucury, São Matheus e Itambacury.
Esses bugres eram tambem chamados Oiporocas).

Ouer~ns

( lndíos de Minas e eram tambem conhecidos por
Berêns e (Ju.eren.gs: Eram de raça tapuia e são bugres
extintos).

Oatkraks

(Os selvagens Qutkraks ou Outicraqties era:tn Botocudos da região dos valles dos Rios Doce e Mucury,
do mesmo modo que os Crenaks, os Nak-nanuks,,
os N ak-rehês e outros grupos, pela maioria já extintos.
Nas cabeceiras do rio Mutum~ entre Minas e EspiritoSanto, ainda existia um grupo do gentio guticrak, ha
poucos annos).

ou
Outicráques

Herêquerês

(Desses índios botocudos do jequitinhonha nos dá
noticia a correspondencia deixadét P,Or MARLIÉRE).

Jtacarãnhas

(lndios extintos e que viveram na Serra, que lhes
conserva o nome, entre Malacachêtéi e Theophilo Ottoni.
Outrora,
Catarãnluzs).

~>-: -~
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Imatós

(Designativo generico dos índios Botocudos, por causa
do enfeite, - imató ou « rodela » por elles usado
em· todo o Rio Doce, notadamente, em batoques ou
botoques nos labios e rolêtes de pau muito leve
nos lobulos da orelha e asas do nariz).

[nas

(Tribu já desapparecida ·e que viveu outrora nas
margens do Paranahyba, fronteira de Minas e Goyaz).

/mburús -

( Bugres do valle do Rio Doce e que tambem se
espalharam até as matas do Jequitinhonha).

Jiruns ou
lirúnas_

(Os índios Jiruns ou /irunas viviam nos sertões do
Jequitinhonha, e delles já anteriormente falámos).

Jurupis

. (Como os /irunas ou «vermelhos», os J urupis tambenr
dominavam os sertões do Jequitinhonha).

Katauás

(São os mesmos Cataguás, gentio bravo que a principio dominou todo o valle sul mineiro do SapucahyGuassú, donde foram sendo escorraçados pelos paulistas para os sertões do extremo Oéste Mineiro, até
serem exterminad<;>s nas margens do Rio Grande pelai
bandeira de Lourenço Castanho, 1675. Catauá, Cataguá, Katauá ve·m a ser o mesmo que Catú-auá" a
« gente boa»).

Ke;auruns
ou
Kejauris

(O gentio Kejauri, Ke;aurin ou Kejaurun era dà
nação Botocuda e confunde-se com• o mesmo bugre
Pejaurun, de que adeante falaremos).

1

Kirirís

(Os índios K iriris, descidos do Ceará para os sertões
meridionaes do São Francisco, vieram até a1 região
·mineira de Januaria e Urucuya', no periodo colonial).

Krangos

(Nome de um povo Botocudo, entre a Serra de
Aymorés e o j.equitinhonha, outrora).

Krafunós

(Desta tribu de origem tapuia se encontra à' tradição
de ter acampado na região do Noroeste Mineiro).

Kra6s

(Parece que se trata dos mesmos Krafunós, indios
de raça tapuia, vindos dos sertões d ai Bahia e Goyaz
até o valle do Urucuya).

Krakmuns

(Selvagens Botocudos das margens do Rio Doce e
que eram tambem chamados Kraikmús, segundo já
ficou dito).
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K.rcnaks

(São os mesmos Crenaks, ora alcteados entre Cuyeté
e Resplendor, .em pequeno numero, havendo o Posto
Marliére, nas cachoeiras do Einme, no Rio Doce,
para a catechese do gentio K.r-enak daquella região).

K.raikmús

(São os mesmos Krakmuns já mencionados, anteriormente, nesta relação).

Krichás

(O gentio Krichá ou Crixá, de Ooyazl chegou a
estabelecer-se com os Xicriabás, nas margens do Paranahyba e Urucuya, em territorio mineiro).

e Lôpos »

(Por corruptela, ficou denominando-se « Mo1ro do
Lôpo », entre Minas e São Paulo, uma das ínonta:nhas da Mantiqueira, .onde dominavam os índios Lôpos
ou R ôpos (com o pronunciado muito brandamente) e
que tambem foram encontrados na região oriental
das Serras de Abre-Campo. Donde se vê que nadai
temi o nome brasilico com o seu homoyymo português
«Lopo »).

Macuxís

(Bugres assim denominados, no Baixo-Mucury, havendo
na Amazonia outro povo tapuia: do mesmo nome).

Macaxans

(Selvagens tapuias do Baixo-Jequitinhonhà e tambem
ditos Macaxãns ou Macax6s, que vinham das florestas
dos rnunicipios bahianos de Belmonte e Cannavieiras
fazer incursões até o vizinho territorio de Arassuahy).

!1

li
\

ou
Macaxós

Machacalís
.fflachacaris

ou
'Machacalizes

Malacachis

ou
Malacachys
,,

Maconés

ou
Makuinis
Makoncugis

(Ainda restam descendentes puros da' nação Machacali
ou Machacari, entre as matas do J eqúitinhonha e a
Cordilheira dos Aymorés, na fronteira de Minas e
Bahia, onde ha um Posto parà a sua catechese e
aldeamento, na comarca de Arassuahy perto de Ribeirão do Cunha).
(No actual territorio do districto de « Malacàchêta »,
n1unicipio de Theophilo Ottoni, viviam outrora os
Malacachis ou Malacnchys, dominando aquella região
até Pontarate e as m:atas do Urupuca occup,adas pelos
Aranãns).
(O gentio Maconé, Macunin ou Makuini, da região
do valle do Mucury, desappareceu desde o seculo
dezoito).

(Este bugre
estatura,

ou Makocug~, de diminuta
ado abaixo de Santa Clara

~ ;.-:- ~
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do Mucury, até meados do seculo dezenove, onde
seus ult imos descendentes viviam nas matas bahianas.
da Serra dos Aymorés).

Malalis

(Numerosa tribu que dominou desde o « Descoberto»
do Peçanha até a região minas-novense do « Alto
dos Bôis », no período colonial. Esses bugres A-lalalis
chegaram a ser amansados e eram muito inclinados aos
labores da vida rural).

'A1anax6s

(Tapuias do Baixo-Jequitinhonha e que seriàm· os.
mesmos índios Monltoxós, que do sul da Bahia faziam
correrias até o norte de Minas).

Manlzás

(Povo indígena que primitivamente habitou as cabeceiras do actual rio Manhuassú, na região oriental
mineira).

Mangalôs

(Assim foram denominados ·os índios bravos das matas
entre os baixos Rio Pardo e jequitinhonha, e que
com os Camacãns e Mongoiós fizeram constantes correrias até os sertões fronteiros de Minas, outrora);..

Mapoclzós

(Botocudos da região do Suassuhy-Grande e que com
outros grupos Panhãmes, Malalis, Chonins, etc.
- dominaram as matas do Peçanha até princípios do
seculo dezenove).

Maquarys

(lndios assim chamados, antigamente, nas matas do
rio Mucury - onde dezenas de tribus viveram outrora
predominando entre· ellas o sangue tapuia: dos Botocudos).

~aripaquéres

(Selvagens da região da Mantiqueirã e valle do Parahyba do Sul, entre os territorios mineiro e fluminense).

Mariquitas »

(Vi viam no planalto da Mantiqueira e tambem nos
sertões de Oéste os indígenas conhecidos por Marikitas ou Mariquitas, alcunha de origem tupi, embora
o nome pela segunda forma graphica tenha apparencia

i<

ou
Marikitas

po~tuguesa).

'Maxacarís

(Assim tambem se escreve o nome desta tribu ainda
existente e em reduzido numero de indivíduos, entre
a Cordilheira dos Aymorés e as margens do rio
Jequitihhonha, no Nordeste Mineiro. São os mesmos
índios Machacalizcs ou Macliocaris, de Iingua Boto·
cuda).
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Maxapo~

(São os mesmos Mapoxós ou Mapochós de Minas e
cujo nom1e occorre tambem, sob a fórma de Maxapós,,
m·enos correcta aliás).

Monhoxos

(Sei vagens botocudos no sertão entre o J·e quitinhonha
e Rio Doce, antigamente, sendo de notar-se que os
documentos coloniaes deformam extraordinariamente
quasi todos os nomes das tribus e povos selva~ns,
que viviam' no territorio de Minas Geraes).

Mongoyós

(Terrivel gentio da costa do Sul da Bahiw e que
assolou por vezes a região da fronteira de Minàs,
vindo do Baixo Jequitinhonha e do Patipe para os
sertões do alto Rio Pardo e Tremedal. Eram alliados
do feroz gentio Camacan).

Mom'axós

(Momaxó ou Monaxó erá denominada uma horda
de bugres da r·e gião septemtrional mineira',. até pr:incipios do seculo passado. Elles e os PataxO.s ou Pata,dz6s viviam entr·e .os territorios fronteiros da Bahia
e de Minas).

ou
Monaxós

Morupaks
Molopaques

ou
Muyrapaques

(Na região sul-mineira do Sapucahy-Guassú é que
dominava este gentio esperto, de que nos dá noticia
a relação de viagem· do aventureiro inglês A. KNIVET,
graphando-se o nome de tal povo, sob as vanas
formas ora mencionadas. Em tupi, Myra-pac, significa a « gente atiladaJ »).

Muco ris

(Appellativo geral dos indios dominadores primitivos
do valle do Alto Mucury e abrangendo varias hordas
de bugres de sangue Aymoré ou Tapuia, naquellà
região de matas virgens).

Mucuinís

(Selvagens que se confundem com os proprios naturaes das matas do Mucury, e tambem chamados
Mukuinis).

Milirís

(Grupo de selvicolas do valle do rio Preto e Par:ahybuna, antigamente, e que se supP.õe uma hordâl
desgarrada da nação Puri ou Pury).

Miniá-Jiruns

(Tapuias das margens do Jequitinhonhà', e que eram·
appellidados os « bugres-vermelhos », por causa d~
sua côr acobreada mais avivada pelo uso das tintas
do urucum e genipapo, frutos da Bixa Orellana e
da Genipa br. 'liensis).

ou
Miniá-1 urinas

~ ,,, ~ p
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1Mo'xot6s

(Selvagens que dominaram, outrora, as matas do
Peçanha, nos valles do Suassuhy-Ora:nde e SuassuhyP equeno, juntamente com os Mapox6.s, Panh,ã,mes, Nla·
latis, Bonilós, Chonins, etc.).

Mutuns

( Bug res assim' denominados, no valle do rio Mutum,
entre .Minas e Espirlt:o Santo, e inimigos dos Crakmans
e Ouicraks da mesma região do Rio Doce).

~ukuinís

(São os mesmos Mucuinis do Baixo-Mucury e Serra
dos Aymorés, entre as grandes florestas do Sul da
Bahia e Nordeste Mineiro) .

Mirapaks

(Tribu já mencionada
o « povo esperto » - e
que vivia no territorio correspondente ao actual Sul
de Minas, entre os rios Sapucahy e o jaguary. Theodoro Sampaio menciona este povo indigena de Minas,
com o qual tratou Antonio Knivet).

N ac-rz.a núks

(O gentio N a_c-nanuk ou nenuk dominou uma parte
do valle do Rio Doce até a primeira metade do seculo dezenove, da barra do Piracicaba ao Cuyeté. Era
triba numerosa e com a qual Guido Marliére se pôs
em relações para chamá-la ao gremio da gente civilizada, naquella epoca. Veja-se a predominancia do thema
Nack ou Nak, nos nomes dessas hordas de bugres:
Naknanuk, Nakmá, Crenak, Nakrehê, etc.).

Nak-nenuks

(Ainda vivem na margem espirito-santense,. restos
destas tribus de Botocudos do Rio Doce, pois o
explorador russo MANIZER lá os encontrou, ha poucos
annos).

e
Nak-rehês

'Nom'inikins

(lndios de origem tupi e cruzados com tapuias, no
valle do Arassuahy, outrora. A expedição de Tourinho, no seculo dezeseis, já encontrara tribus tupis,
nessa região da bacia do jequitinhonha).

Noréks

(Nom·e de uma tribu de sangue Aymoré, no valle
do actual ribeirão Norek ou Noreth, municipio de
Theophilo Ottoni. ~ gentio extinto, do mesmo modo
que os Malacachis, Aranãns, Catarãnhas, Potons, Bavans, etc.).

Pajaurís

(Os Pa;aaris ou Pe;auris, tam·bem ditos Pejuruns,
já desappareceram' de todo, e viviam nos sertões entre
o Rio Doce e Jequitinhonha. Eram· excellentes assopradores de flech

\
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Pampãns

(Os chamados indios « Saltadores » v1v1am nas matas
do rio Pampan, que conserva o seu nome, em territorio do actual município de Theophilo Ottoni, bacia
do Mucury).

Panarás

(O g entio Panará ou Panariá dominou os sertões

ou
Panariás

de Uberaba,
l\1ineiro, e
Minas para
gentio Ooiá
o Sr. ALEX.

nas margens do Rio Grande,, Triangulo
a respeito desses índios, repellidos de
o Brasil Central, como aconteceu ao
e aos Cayap6s, escreveu ligeira Memoria
BARaosA).

«Pancas»

(Nome generico dado aos bugres ou Botocados, bravos
que se refugiaram, definitivamente, nas matas da mar- gem espirito-santense do Rio Doce; e lá ainda existe
um aldeamento com -essa denominação, que Braz Rubim
assevera não ser uma alcunha indígena e sim derivada
de um termo local lusitano).

Panhãmes

(Estes selvagens viveram até fins do seculo dezoito,
nas matas do Peçanha, onde chegaram a ser aldeados pelo celebre padre Angelo Peçanha. Eram bugres temiveis, inimigos dos Moxotós ou Monhoxós,
dos Malalis, dos Bonit6s e dos Chonins).

Pcdachós

(Tapuias da reg1ao entre o jequitinhonha e São
Francisco, e que faziam incursões e correrias até
o seculo dezoito, nos sertõ·es mineiros e bahianos).

ou
Patax6s
Pejaarís
Pajauris

ou
Pejurús

'

(Eram selvagens « assopradores de setas », devido
ao habito de atirarem as flechas, soprando-as fortemente por úm canudo de taquarussú, do mesmo modo
por que o faziam os tapuias amazonicos, com a
sua zarabataná. O gentio Pejurú de Minas deu que
fazer aos colonos do sertão norte-mineiro, nas matas do
Jequitinhonha, até p rincipios do seculo dezenove, pelas
lutas que contra os ultimos sustentou).

Piripirís

(Na região tremedalcnse dos rios Verde e Gorotuba,
perto da Serra-Geral, viveram índios de uma certa
tribu dos Piripiri, citada nas Memorias do sr. ANTONIO
NEVES sobre os municípios mineiros de Tremedai e
Rip Pardo).

Pltás

(Era ~

um· dos grupos em que se dividiam os selvagens do.minadores da região do Suleste Mineiro, entre
a Mantiqueira e o valle do Rio Preto, na: bacia do
Parahyb

~ ..!'
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Pojichás

(Este feiissimo e feroz gentio Botocudo, terrõr das
matas do Suassuhy-Grande e Mucury, era de sangue
Tapuia, e degenerou da primitiva nação T eremembé
ou Tremembé, vinda do Nordeste Brasileiro, a qual
em Minas se dividiu em Catuauás e Puxiauás).

Poris

(São os mesmos Purfs dos valles do Pomba, Muriahé, Chopotó e Piranga, e que tanto combateram
os Croatos da mesma região, sendo por sua vez
perseguidos pelos Ooitacás vindos da costa).

Poruntuns

(Hord.a já extinta de selvagens das matas do rio
Mucury e eram bugres de grande estatura e destros
manejadores de cacêtes. Dormiam no chão, desconheciam a arte de navegar e viviam mais de frutos
e caças silvestres).

Potés

(No actual districto do Poté, municipio de Theophilo
Ottoni, ficou a recorciação do nome do gentio Poté
ou Poton, tambem dito Potun, e que alguns interpretam como corruptela de Pitú (« camarão») ou
de Pitun («fumo », «tabaco »), pelo habito desses
selvicolas - ou de se alimentarem com os camarões
escuros do Mucury, ou de mascarem folhas de tabaco,
constantemente).

Poxichás

(Ou Puchichás, descendentes degenerados da valente
nação Aymoré, em que o sangue tapuia estiverà primitivamente .mesclado com gentes de origem tupi. Estes
bugres tambem se denominam •Pojlchás e teem ainda
sobreviventes, no Mucury).

Puriassús

(Eram tribus da Mata Oriental de Minas e da maior
estatura que o commum do gentio Puri ou Pury
em geral de pequeno porte).

Purim1ríns

(Os « Paris pequeninos », que viviam nas matas da
Mantiqueira, entre os territodos de Minas, Rio de
janeiro e São Paulo).

Puris

(Foram assim collectivamente designados, em· Minas,
durante o periodo colonial, todos os bugres da região
da Mata de J:ste e Sudoéste. Bugres, Puris e Caiap6s.
- foram designativos geraes de indios bravos, em
Minas, no periodo colonial, embora se referissem a
tribus de varia origem ethnica).

•

ou
Purys

Purupís

J
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(Indios de uma horda dos sertões do Jequitinhonha
e já extinta).
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Paxiauás

(Nome d ado pelo bellico.so gentio Catagaã do Sul e
Oéste de Minas, out rora, aos seus inimigos e degenerados irmãos de raça, que se haviam alliado aos
bandeirantes d e S. Paulo, cbmo os Tremembés de
além-1\\antiqueira, ou lhes faziam crua guerra, nas
matas de Léste, como os Pojichás ou Pochichós ).

« Rodelas »

(Alcunha por que eram· e ainda são conhecidos os
selvagens hoj·e mansos do São Francisco, pelo facto
de esse<> barbarQs usarem as orelhas, b'.eiçols e narires.
furados, trazendo pendentes botoqaes, il1Ult6,s e outros
ornatos feitos da m'adeira leve dà « Barriguda » ou
Chorisia venlr_icosa) .

Sa'nüxamás

(Tribu Botocuda do valle do Rio Doce, e já extinta,
desde o seculo passado. Era perito sagitario o gentio
Samixumá).

Tam6ios

(Vive ram muitas tribus de tamoios, na bàcia do Parahyba do Sul e seus valles mineiros, outrora).

Taiparús

(Selvagens que dominaram o valle do rio Preto e
matas da Mantiqueira', entre Minas e Rio).

Tapaj6s

(Esta bellicosa nação chegou a vir bàter os Aymorés,
nas matas do Je.quitinhonha, o .<<' rio da onça brava»).

T ambaquarís

(Algumas hordas tapuias eràm assim chamadas e
occuparam as matas do rio actualmente denominado
Tambacury, no Nordeste Mineiro).

ou
Tambacorís
Tapuias

ou
Tdpuyas

(Foram os povos da grande e barbàra nação tapuia
os que mais povoaram o sólo mineiro, onde ainda/
vivem em estado selvagem cerca de 5.000 de seus
descendentes degenerados do sangue Aymoré - os
Botocudos o u Bugres de certa parte das matas virgens
do Rio Doce, Mucury e Jequitinhonha).

Tesuks

(Horda botocuda que outrora viveu ás margens do
Rio Doce).

Tocoió,s

(Estes selvagens occupavam largo trecho do vàlle
do rio Arassuahy, confiecido por « Sertão dos Tocoyós », em territorio outrora sujeito á comarca de
Minas Novas do Fanado).

ou
Tocoyós
Trem'embés

ou
Teremembés

1

(Dessa nação Terem'emhé, vinda do Jaguaribe,. no
Nordéste Brasileiro, para o Sul do país, e cujàs
hordas afina se espalharam pelas bacias mineiras
do São
raná, occupando seus grandes
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valles, como o Paraopeba, Rio das Mortes, Rio Grande,
Paranahyba e Sapucahy, procede o bravo gentio Cataguá ou Catúauá, a « gente-boa », que bateu os Poiichá. ou Puxiauá, a « gente ruim »).
T onrelzê-Jikanas

ou
T oré-Oicanas

(Eram bugres do valle do Jequitinhonha, no antigo
territorio das Minas do Arassuahy e fa·nado, onde
viviam em luta com outras hordas Botocudas).
1

Tupinaens

(lndios desssa _tribu lupi encontraram-se, durante o periodo colonial, com os povos tapuias do valle mineiro
do São Francisco, nas fronteiras da Bahia).

Tupinambás

Na Serra Geral, valle do Rio Pa·rcto do Norte,. estabeleceram-se malócas do gentio Tapinambá, vindo dál
Bahia para aquella região do antigo « rio das Ourinas
ou Urinas », no seculo dezeseis).

Tupinakís

(Foram· as tribus desse povo de origem tupi occupantes de largo trecho dos sertões norte-mineiros confinantes com territorio bahiano, e de lá foram
expulsos os fupinakis ou tupiniquins por outros povos
invasores mais aguerridos, quaes os Tapa;6s e Aymorés).

Tupiniquíns

Tupís

(Fora1n encontradas tribus tupinakis ou tupiniquins,
nos valles do Arassuahy e Jequitinhonha, durante
o seculo 160, pelas expedições de TOURINHO e AooRNo,
' que da costa bahiana' foram até essa região).
(Povos da grande raça Tupi ou Tupy, «cabeça da
geração » de tantas tribus notaveis do Brasil selvagem, espalharam-se pelo actual territorio mineiro, durante os seculos XVI e XVII, através dos sertões
septemtrionaes da bacia do São Francisco, onde ainda
se encontram centenas de nomes locaes originados
da « lingua geral » ou N heengatú).

VDkoíns

(Viveram estes selvagens nas margens do jequitinhonha, comarca de Arassuahy, até meados · do seculo
passado).

Xcm'iníns

(Indios de sangue Pari, na região da Mantiqueira),, valle
do Rio Preto, a Sudeste de Minas, e já extintos).

Xicriabás

(Vieram de Goyaz; em pequeno numero, e aldearam·se outrora no valle do Parahyba, em Santa Anna
do Rio das Velhas, em· territorio do actual municipio
de Araguary,
·ro).

•
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Xopot6s

(Valente gentio, que deu nome ao rio ora denominado
Chopotó, nos altos valles do Rio Doce).

X 6p-xóps

(Bugres da margem do Rio Doce e cujos sobreviventes existem ainda no Espírito-Santo, no aldeamento dos Pãncas, costumando esse gentio saltar o
Rio Doce até Resplendor, em Minas. Tambem se
escreve Ch6p-ch6p).

'Xumet6s

{lndios que do Brasil Central teriam vindo ao Triangulo Mineiro, e delles tambem se encontraram descendentes, outrora, na região da Mantiqueira) valle
do Parahyba do Sul).

Zam'plãns

(Viviam estes selvagens nas margens do Rio Doce,
abaixo da foz do Piracicaba, onde até chegou a
aldeã-los o benemerito Coronel MARLIÉRE,. em prin·
cipios do seculo dezenove).

~) Nomes Locaes
indígenas, no
Estado
de f1!1inas

de notar-se a predominancia dà lingua desses barbaros, na composição dos nomes locaes indígenas, em
territorio mineiro, como o prova esta ligeira lista:
Anhonhecanhúva, Araguá, Araxá, Amerekãn, Aquidaban, Arêdes, Assuruá, Baú, Batun, Bitume, Botavíra', ,
Biribiry, Bidé, Bokuê, Bongy, Bogó, Banabuyú, Boquejune, Bororó, Buiéé, Brucutum, Burnhaén, Burungue,
Cabrobó, Capiá, Capiáu, Caparaó, Chabudé, Cochó,
Cobocó, Coxim, Cocós, Coxobum, Coxós, Caixiry, Calambáo, Cafunés, Cangoary, Cassú, Catolé, Chiá, Chopim, Chopotó, Coropó, Cofó, Co:tjê, Crunde_úba, Crauá,
_Camaraxó, Coitjuê, Cumbé, Candondê, Catoíga, Catiohá, Corumbá, Catarãnha, Catiringôngo, Cauê, Caprecfim, Chupé, Catáque, Cutucfim, Cajambo, Catimbó,
Cauassú, Cayapó, Cfixás, Choró, Croatá, Croáto, Cricaré, Caporanga, Curicó, Carinhanha e Curunhãnha,
Coromandê e Coromandel, Cutão, Cubatá, Dendy,
Dwnbá, Erê, Ererê, Enxu, Estuêto, Exú, Eiró, Oagé,
Oaibú, Oangaypá, Gerêma, Oeremoabo, Garambéo,
Oargaú, Ooitaráca, Oessuranga, Oessurana,
Oirum,
Oondó, Ooyó, Oorotuba, Oiporok, Outkrák, Ororás,
Orogotó, Ouayaná, Ouanhães, Oororós, Imburú, Itacokãna, Imató, Imbiú, Imbutáias, ltamunhéc, Itagirftm,
ltajaó, Itapanhoacãnga, lnhapim, Inhotim, Jacoré, Jacroá, Jamprúca, Jequié, Jeriquití, Jiwatú, Jeribá, Jeribuê, Jequitinhonha, Joahyma, joíma, Kaprúke, Kijême,
Kraikmún, Kitóte, Krãng, Kupãnja, Kirikí, · Krenáck,
Kererá, Krafunó, Kejaurin, Landim, Macumbé, lvlacambir
anhabih1m, Manhuassú, N\:achacaliÉ
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zes, Malalí, Makuinin, Maiambá, Makongugê, Malacachy, Marombá, Manaiá, Mandêmbe e Mandêmbo,
Munhãnga, Mantíblé, Manjôngue, Map-Map-Crack, Mapoxó, Matipoó, Mondehú, Micaitjáb, Miroró, Morubáo,
Mombó, Monhoxó, Macáia, Norék, Náck, Nackmá, NackNanúk, Natipá-0', Obó, Oró, Orobó, O rocuyá, Paquejú,
Pãntas, Pajahú, Piató, Pury, Puxirum, Pojichá, Poté,
Potun, P araokêna, Paraupaba, Patióba, Pokaíne, Pockrãne, Quaimbé, Quiá, Quetê, Quiricó, Quixoá, Piancó,
Pataxó, Pejaurun, Quipá, Quijême, Quixába, R.asoaguipe, Rolemãn, Sbiró, Sabará,Satuba, Quixeló, Quixerá, Sincor á, Sengó, Sucãnga, Sitiá, Sanharó, Urandy,
Tacruc-Ambrúk, Tamunhéc, Taipurú, Tapyjú, Tachy,
T acanhóba, Ticôrorô, Taivó, Urufú, Umbú, Tapanhoacãnga, Tapixé, Tapanhú, T apanhúna, Vokoim, Xangó,
Taperobú, Tapiocanga, Tanhá, T aparôca, Uwatú-Gikãna,
Xoró, Xicáca, Xopotó, Xupé, Zabelê, Zamplãn, Ygoava}
Yvituruhy, etc.

..

*
*

•

Desde o anno de 1873 que aos missiona rios franciscanos italianos foi incumbida a missão de fundar aldeamentos ind(genas, no~
valles do Rio Doce e Mucury, tendo elles conseguido aldear _varias·
tribus, nu Itamhácury, e ·outrora na Poaya, Chonin e figueira do Rio
Doce (antigo « Aldeameqto de Dom Manoel »), hoje extintos os tres
.,.
ultimos nucleos citados.
Pc decreto estadual n. 5.774, de 24 de setembro de 1921,
o Governo Mineiro declarou emancipada à « Colonia lndigena do Itam;bacury », que hoje constitue adeantado nudeo de população civilizada,
no vasto municipio de Theophilo Ottoni, attestando a proficuidade dos
serviços ali prestados á civilização dos indios pelo benemerito missionario e;)
~
frei SERAFINO DE GoRIZIA, lá fallecido, em d ezembro d e 1918, depois de ~
45 annos d e intenso apostolado, entre as tribus dos Aranãns11 CatoléS,.~,#'

Oiporoks, Malacaclzís, Nacnanuks, Pontarates, Potés, Potôns, Po;ichás, ~ ·
Tam.baqaarys e outras, já quasi de todo desapparecidas.
~

A-ctualmente, na confluencia do rio do Eme, cdm' o rio
Doce (entre Cuyeté e Aymorés), existe o «Posto Indígena Gmoo
MARLIÉRE », fundado pelo Serviço Federal de Protecção aos lndios
e destinado ao aldeamento dos selvagens Crenaks, que vagueiam' n as
florestas virgens desse grande rio, entre ,.Minas Geraes e Espírito Santo,
A m aior parte, porém·,1 dos índios bravos de Minas (cerca de
5.000 g~ntios, se tanto) vive nas matas do · Alto-Mucury das cabeceiras
do São Matheus ou Cricaré
do
no Cuyeté (J at~hy, .
Bananal, Queiroga, Pégà-Bem);
endor (entre Aymorés
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e Caratinga); nas matas" do Baixo Suassuhy...Orande; no valle do
rio Mutum; na Cordilheira dos Aymorés, entre as baciàs do Rio.
Doce e jeq\uitinhonha, na região Oriental e na do Nordéste de Minas;
e na extrema occidental do Triang ulo .Mineirio (na•s matas de entre
:Rio Grande
Paranahyba, em territorio do municipio do Frutal,
districto de São Francisco de Salles, divisas com o Estado de Mato
Grosso, na bacia do Paraná).
A catechese leiga fundou, tambem; ha pouco, um « Posto dos.
Machacalis », perto da Serra dos Aymorés, entre Minas e Bàhia, e ali
concentrou os bugres puros, que viviam, em estado selvagem, até o
anno de 1916, nas matas do Ribeirão do Cunha, uma legua distante
do Salto Grande d.o Jequitinhonha. Mas, é justo consignar que foi
por effeito da catechese religiosa dos abnega'd os frades Capuchinhos
que 1.500 selvageQS (Botocudos puros) chegaram a ser localizados,
desde 1873, no referido Al<leame~nto de Conceição do ltambacury,
onde, lentamente, se tem vindb cruzando o. sangue desse gentio com
a população civilizada, ali residente. O deshumano processo das « calçadas de bugres » já ~ão é tolerado pelos nossos. costumes, como
outrora se dava, nas matas da antiga Colonia de Philadelphia (Mucury)
e do Peçanha (Rio Doce). Dentro de poucos annos estará fatalm.e nte
desapparecido no país o elem·e nto aborígene puro, já reduzidissimo
em Minas Oeraes, como vimos acima. Melhor synthetizando, sob
o ponto de vista ethnographico, o ·e studo do elem·e nto indigena~ no
territo rio mineiro, diremos que -0 elemento aborigene não sé cruzou, nêste
Estado, tão intensivamente, como em outras partes do Brasil Central e
J:;eptemtrional, com as outras raças povoadoras (a européa e a africana).
Os índios mansos, ·q ue formavam o grosso das bandeiras paulistas, dos
fine; Ido seculo XlVII aos começos, do éei.c uló. XVIII, não se fixaram na terra
de Minas, de modo que nella determinassem decisiva modificaçãQ no sangue, costumes e tradições do povo aqui formado. -Como elemento ethnico,
a ser apreciado sob o ponto de vista da formação da gente mineira, .o
indio apenas teve aq~1e1le mom·e nto historico da penetração e cónquista
do sólo de Minas. Os milhares de selvicolas bravos, que occupàv,am
então o actual territorio mineiro, foram ou exterminados pelos bandeirantes e peJos proprios mamelucos ·e indios mansos alliados aos
conquistadores, ou expellidos de cá para as bàndas occidentaes do país,
rumo de Ooyaz e Mato-Grosso. O extermínio do bravo gentio Cataguá
foi quasi com'pleto, e das Minas foram outrora1 expulsos o gentio
Cayapó e o Bororó; em'qua·n to uma guerra c<mstante se fez,
at~ meados do seculo dezenove, contra os Botocudos da regiãó óriental
e contra o gentio de sángue Aym'oré, no Nordéste Mineiro.
·
Ourante o período colonial, e ainda nos primeiros tempos da
lndependencia, os fazendeiros da Mata de Sudeste e do Leste 'se
utilizaram do trabalho dos Puris, quasi então reduzidos á escravidão
agraria. Nos sertões do São Frandsco, do Jequitinhonha' e do Paranahyba, é que se notou wn1 mais pronunciado mestiçámento do indio
com os moradores
scravos africanos, donde resultou que,

e
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nessas regiões de Minas, não é raro vér-se o typo mongoloide d~
indio bem accentuado nas feições da gente nativa. Os bugres do
Rio Doce foram sempre indomaveis e pouco se cruzaram, de modo
apreciavel, com os civilizados, depois de morto o benemerito coronel
MARLIÉRE, cuja obra naquelle sentido foi realmente notàvel~ nos doisprim1eiros decennios do seculo XIX.
No Itambacury, entretanto, os esforços dos missionarios Càpuchinhos conseguiram aldear numeroso gentio Aymoré, promovendo o
seu cruzamento com os nacionaes civilizados; e dahi o existir; naquelle
recanto do Nordeste do Estado, muito mestiço que reproduz os traços
do typo indígena puro das màtas de Theophilo Ottoni.
No recenseamento de 1872, era de 1.58 per centum a proporcionalidade do sangue cabôclo ou india'n.o, na população de Minas Oeraes;
e, no censo geral de 1890, subiu ella a 6,15º/o.
Todavia, na massa: da população rustica de Minas ficou um rema,""
nescente atavico do indio, na formação supersticiosa e triste da alma
e .do genio do povo, que, se não tem' grande dosagem de sangue aborígene americano, nas veias, conserva inapagaveis tradições dos usos, mythos, costumes, alimentos, remedios, vocabulos, etc., de incontestavel fundo indigena. Basta ligeira observação de muitas praticas roceiras e de
certos tiques da linguagem; basta verificar certa morbidez indolente
de uma camada das populações mestiças ruraes de Minas, e o seu
espírito de altiva insubmissão e irrequieto nomadismo-, parai se poder
asseverar a' sobrevivencia da índole e da mentalidade do índio no
subconsciente de wna grande parte da população de Minas Oeraes.
Aliás, tal phenomeno de feição ethnologica se observa por todo o
Brasil e, notadamiente,. m'ais pàra o Norte que para o Sul do país.
•
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•
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(Vid. o n. 21 desta Revista..)

4lf

•

Contribuições para a eth~ologia brasileira

PARAGRAPHO 3•

Os

NEGROS

(ELEMENTOS

DE

ORIGEM

AFRICANA

E

SEUS

DESCENDENTES)

Compulsando varias fontes de estudo da historia de Minas, chegâmos e:!')
n, conclusão de que os elementos de raça negra foram factor poderoso e
resistente, no po~oamento e formação social das Minas, desde os primordios da organização administrativa da Capitania.
Em 1716, já. havia nos 8 termos, de que então se compunha ella (Villa
do Carmo ou Mariana, Villa Rica ou Ouro Preto, Villa Real ou Sabarâ,
São João d'El-Rey, São José do Rio das Mortes, Villa da Rainha ou
Caethê, Villa do Príncipe ou Serro-Frio, Villa do Infante ou Pitanguy),
o numero exacto de 27 .009 negros, conforme o mappa estatístico levantado
sob o governo de Don BRAZ BAI..iTHASAR. Dois annos depois, em 1718,
jâ o novo Governador CONDE DE ASSUl\.fAR apurava ser de 35.991
o numero de negros na Capitania, onde então era a população preta muito
superior ao algarismo da gente branca. Num biennio, crescera de 8.082
negros a população escrava das 1\-Iinas, compreendidos, não só os nascidos
na Colonia, mas os importados d'Africa. Para o pesado trabalho das la~
vras de ouro e diamantes, e para os cuidados então menos absorventes da
'
lavoura
agrícola, e para o serviço domestico, o negro se tornou o elemento
indispensavel, desde o período inicial do povoamento e exploração da
Terra .?tJineira. Foi com justeza de observação que um escriptor patrio
asseverou: . "Entre nõs, o élemento português fez do africano e sua descendencia a machina inconsciente do trabalho, um instrumento de producção,
sem lhe retribuir o esfor~o, sem lbe dar instrucção, antes torturando-o
com toda a sorte de vexames."
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E a nrnssa demographica negra, embrutecida pelo captiveiro duro,
continuou a crescer, na Capitània das Minas, ministrando braços robustos
para arrancar das entranhas e da superficie do solo as riquezas metallarias, as pedras preciosas, e os frutos e product9s da agricultura.
Em 1776, pelo 1° censo regularmente feito em l\1inas e abrangendo os
districtos das 4 comarcas existentes (Villa-Rica, Rio-dns-~lortes, Rio-dasVelhas e Serro-Frio), verificou-se haver na Capitania 117 .171 homens
pretos, 40. 793 pardos e apenas 41. 677 brancos, sommando um totill de
199.641 indivíduos do sexo masculino; e 49.824 mulheres negras e 41.317
pardas contra 28. 987 brancas, o que dava ao todo 120 .128 individuos do
sexo feminino. Assim, numa população total de 319. 769 habitantes, em
Minas Geracs, no referido anno de 1776, eram de raça neura pura 166.995
pessoas ( 117 .171 homens e 49. 824 mulheres), sem levar em conta 82 .110
indivíduos de côr parda.
No anno de 1786 (um decennio apôs o censo anterior), toda a população da Capitania .M:ineira andava em 396.286 habitantes, dos quaes 190
mil eram escravos negros, pardos e cabras. Em regra, o elemento servil
era representado quasi en1 totalidade pela gente de côr, africanos puros
ou seus descendentes directos; por isso, sabendo-se o censo da população ·
captiva, conhece-se em consequencia o elemento negro existente na Capitnnia, com os seus mestiços.
Em 1805, jâ era calculada a população escrava, toda de côr, em 188.781
indivi,duos, para um total de 407 .004 habitantes de Minas.
Incrementado o trafico de africanos negros para a escravatura, até
1850, veio o 1 º recenseamento official do Im,perio Brasileiro, em 1 º de
agosto de 1872, comprovar a existencia, na Província de Minas, de 356.574
captivos pretos e iuestiços, numa população total de 2. 098. 512 habitantes; e, quatro annos depois, em 1876, dados officiaes, aliá.s incompletos,
apuravam haver 365.861 escravos (negros, pardos, cafusos, cabras e mu·
latoa), no territorio mineiro.
Alguns autores, entre outros XAVIER DA VEIGA, jâ computavam
no algarismo de 400. 000 indivíduos o elemento servil, existente na provlncia de ~Unas, ao ser· votada a libertação do ventre escravo, pela lei de 28
de setembro de 1872, embora sõ tivessem sido matriculados 353.134 captivos, naquelle anno, em toda a provincia; e esse algarismo veio baixando, no anno de 1883, a 311. 666, e, no anno de 1885, a 298. 272 indivíduos;
pelo que, quando da lei aurea da Abolição, em 13 de maio de 1888, jâ. estava reduzido, em minas, a 230.000 o algarismo representativo da gente
escrava, alforriada para sempre, naquelle anno que precedeu ao advento
da Republica..
Os coefficientes indicadores da presença do elemento negro, na massa
global do Povo Mineiro, só os conhecemos atra vês dos dois recenseamentos do Brasil, em 1872 e 1890; porquanto a Constituição Republicana de
1891, tendo estatuido a absoluta igualdade civil de todos os filhos do pars
perante a lei (art. 72, paragrapho 2.º), por isso mesmo não admitte privilegio de nascimento, casta ou raça; e assim . foram supprimidos, de então
por deante, nos inqueritos censitarios, quaesquer investigações sobre a raça
ou côr dos habitantes do Br

,
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Em 1872, sob o Imperio, era de 23,14 a proporcionalidade dos .p retos
ou negros, na população mineira, e de 34,54 a de pardos e mulatos; já, no
recenseamento de 1890, sob a Republica, a proporcionalidade da gente
negra baixava a 18,31 e a dos seus mestiços se fixava em 34,93; donde
resultou que, confrontados os algarismos apurados nesses dois censos demographicos, o coefficiente da raça negra diminuiu de 4,83 e o dos mestiços ou pardos teve um accrescimo de 0,39 o/o, no Estado de Minas.

•

•

• •
Desde a primeira metade do seculo XVIII ( 1733) que a metropole se
arreceava do elevado numero de negros e mulatos, captivos e fôrros, jâ
existentes em Minas; e em algumas localidades coloniaes mais importantes
chegava o zelo do Governo Régio a obrigar os pretos e mestiços fôrros ou
libertos a habitarem bairros separados do convívio dos brancos. Dahi, o
facto de ainda se conhecerem pelo nome de "Arraial-dos-Fôrros" certos
suburbios do antigo Teju.co (Diamantina), Serro, Ouro Preto, Sabarâ,
Paracatt1, etc.
~ legislação draconiana do Districto Diamantino (Norte de Minas)
era severisssima contra a gente de côr ; e os pardos e negros livres da
Capitania, se chamados ao serviço das armas, tinham os seus Regimentos
de Milícias especialmente organizados, tendo ficado celebres os H enriquea
(soldados negros as~im chamados em recordação do valoroso HENRIQUE
DIAS, na guerra de expulsão dos hollandeses, em Pernambuco).
Para provar " como aqui viviam os negros intimamente ligados, no
exílio, basta recordar a lenda do Xiéo-Rei, um sóba ou regulo africano
aprisionado com toda a sua tribu e que veio para Vílla-Rica, onde elle
chegou a explorar, nos princípios do seculo XVIII, a lavra riquíssima da
Encardiàeira ou Palacio Velho, no bairro de Antonio-Dias, e della tirou
ouro pastante para ir alforriando, um a um, todos os seus subditos, que
eram escravos nas Minas.
Em 1721 e 1725, por exemplo, houve levantes dos negros de Minas
contra o feroz e barbaro captiveiro que então padeciam; e muitas centenas de escravos buscavam refugio em quilombos e niocambos, que se tornaram celebres, e dahi resistiam os chamados quilombólas ás pei:segui~ões
das autoridades encarregadas de aprisioná-los (os celebres "capitães-domato", pegadores de negros fugidos das senzalas).
Aos indígenas do Brasil foi tomada · a expressão can-himbóra para designar o "negro fujão" (literalmente, canhi-m-bóra: "o que tem por habito
fugir''). O nome foi completamente estropiado, na linguagem dos colonos,
dando Oanhambóra- e a forma extravagante - Oalham.b óla; e, como os
escravos pretos fugiam para o quilombo (nome africano desse arraial ou
valhacouto de captivos negros), veio a formar-se o hybridismo africotupi qui'tombóla, fusão do termo africano quilo1nbo e do suffixo tupi póra
ou bóra (alterado em bola), que
dor". Aliás, assim horri-
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velmente deformado em Oaiambóla, Oaianibôra, Oalhanib6Za ou Oaçambóla, como se achava o termo indigena Oanhambóra, foi melhor que fi. easse prevalecendo o hybridismo Quilomb6la, aproveitado até na literatura
m1J1.eira pelo romancista BERNARDO GUIMARÃES, na conhecida novela tTma lenda de Quilombólas.

Nem sempre se conservaram puros, racialmente falando, esses africanos fugidos para o mato ; pois, ligando-se a varias tribus indígenas, deram
origem a um typo misto de selvagens ou semi-barbaros quasi pretos, verdadeiros euxino-mongoloides, pela coloração da epiderme escura, como
mesmo em Minas occorreu, nas tribus dos Oroatos e Puri8 do rio Pomba,
nas tribus A.ymorés do rio Mucury e nas tribus Orenaks e Botocudas do
Rio Doce, entre as quaes AUG. DE SAINT-HILAIBE e MARLIÉRE observaram
muito sangue negro cruzado com esses bugres de origem :cantho-nwngoZica
e de côr acobreada, tirante a vermelho escuro.
Ficaram famosos, nas . tradições coloniaes, alguns quiZombos de Minas :
o do Camipo-Grande, nas margens do Rio Grande; o dos Bateêiros, na
actual região de Tres-Pontas; o do Arnbrosio, na região do Oêste; o do
Grunga, nos sertões uberabenses da "Farinha-Pôdre"; os da Mantiqueira
e do Rio das Mortes (entre Barbacena e lbiturúna) ; os das margens do
Guanhães, Serro-Frio e Jequitinhonha (ao Norte); o do Mocambo (margens do .São l!'rancisco) ; tendo-se tornado tristemente celebre o extermínio praticado, no anno de 1756, dos Quilombólas do Campo Grande e Serra
do J acuhy (Sul de Minas) , em que pereceram 3. 900 negros, cujas 7. 800
orelhas foram cortadas e trazidas embarriladas em salmoura ao Governador da Capitania, general Jost ANTONIO (irmão de (BOBADELLA) e que encarregara BARTHOLOMEU BuENO dessa atroz expedição. Desde 1722 que fôra
instituido, na Capitania Mineira, o celebre Regimento dos Capitães-do.Mato, que caçavam a tiro e laço os pobres negros e índios captivos, quando
fugidos, como se fossem féras e não criaturas humanas !

•

O trafico dos africanos para as Mitnas: principaes eiementos ethnicos da
raça negra, entre nós
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Até 1850, ainda vieram muitos africanos para Minas, cessando, de
então por deante, o trafico negreiro, que havia sido intenso entre nós, desde
os primeiros decennios do seculo dezoito, quando a exploração intensa das
minas de ouro e lavras· .de diamante requeria o concurso poderoso do braço
escravo, sendo os pretos a unica gente resistente e capaz de supportar. os
penosos trabalhos da mineração aurífera e diamantina, feitos dentro
d'agua, as mais das vezes, e num labor continuo de 2 a 14 horas por dia,
prolongando-se não raro em serões até alta noite ! Milhares de captivos
negros para as Minas vieram, desde aquelles tempos, como o provam os
dados estatisticos já anteriormente mencionados; e por duas vias penetra·
vam, na Capitania, os combóios dos traficantes negreiros: os que se desti·
navam ao Districto Diamantino vinham sempre da Capital bahiana, subindo de São Salvador pelo sertão a dentro até Grão-~iogol e o Tejuco e
Serro-1!'rio; e os que entravam
as lavras auriferas da Campanha do
Rio Verde, Rio-das-1\'Iortes
"abarâ, Pitanguy, etc., vinham do

~_,
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Sul, em Iévas conduzidas desde o porto do Rio de Janeiro pela Serra do
Mar até chegarem ao interior de ?tfinas.
Da Africa Occidental vinham os negros melhores, de indole mais submissa, os de Guiné e Reino de Angola, passando os escravos ..4.ng6Zaa · por
serem os mais intelligentes e mais facilmente adaptaveis aos nossos costumes ; e por essa razão foram sempre o maior elemento africano introduzido
na Capitania Mineira, desde 1700 a 1850. Mas tambem da A!rica Central
e da Africa Oriental nos vieram milhares de pretos escravos; e dessas
tribus africanas (jâ muito bem estudadas no Brasil pelos professores NINA
RODRIGUES e BRAZ do AMARAL, pelo dr. AFFONSO CLAUDIO, por
DELGADO de CARVALHO e pelo sr. MANOEL QUIRINO) lembraremos
que tiveram representantes, em Minas Geraes, durante o longo e ominoso
período do trafico, as seguintes :
Agoína (Negros de .raça "mina" e muito indolentes, irasciveis e dados
â embriaguez) .
Angólaa (Esses negros laboriosos, vivos e pacificos, e bastante sensuaes, vieram nos milhares para Minas-Geraes, juntamente com os OongaZeses, MoçambiqueB, Oabinàas e Nag6s).
Balantos (Negros originarios da Senegambia, muito turbulentos e
parecidos no typo com os M andingas).
Bambás (Assim chamados porque vinham de uma região de Benguela, no antigo Reino de Angola, e conhecida por Bambo ou Bamba).
Bantúa (Designativo ethnograpbico e genérico de povos africanos da
Guiné, Congo, Angola, etc., pertencentes â mesma família liuguistica denominada Bantú).
Bechuanoa (Negros da nação Oafre e eram de côr baça ou pretos
Oafusoa, oriundos do· interior da Africa do Sul).
Bengaa (Etam os negros Bengaa ou Benuues trazidos da região de
Angola, na costa occidental africana) .
Benguelaa (Eram da nação angolense e tinham o habito de arrancar os dentes da frente, donde o nome de Banuuelos, tão usado entre nós
para designar indivíduos desdentados. Os negros Benguelas e Oaturnbélas
vinham de Angola, aos milhares, para o Brasil).
Benf,na (Negros da região africana de Benim, no Baixo-Niger, e que
tinham um grau de intelligencia superior ao dos demais pretos da Costa
Occidental).
Oabindas (Negros robuEtos, doceis e muito bem conformados, eram
oriundos da Africa Occidental; e em Minas Geraes se empregavam de preferencia os escravos de raça Cabinda em serviços domesticos, sendo as
mulheres excellentes amas e cozinheiras).
Oacimbaa (Nome pelo qual eram conhecidos uns negros vindos da
Africa Occidental) .
Oacondaa (Tambem ditos Oacundas, eram negro!! angolenses muito
valentes e bons carregadores, de natureza humilde e muito resistentes ao
trabalho. Entre nós, ficaram o termo local Oaconde e os conhecidos voca~
bulos cacunda e cacundeiro) .
Oacumboa (Designativo por que eram conhecidos os escravos de certa
dos cacumbús e trabalha~
tribu da costa Congolesa ; eram
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Tam nas

eoni. ferramentas quasi imprestaveis. Dahi, o nome de
cacumbú dado, entre nós, â enxada estragada).
C-afres (Ou Cafusos, eram infieis, detestavam os christãos e provi·
nham da Africa Meridional. Muito guerreiros, os Cafres eram rebeldes â
escravidão, pelo que o trafico a muito poucos desses negros aba~anados
trouxe ao Brasil).
Oalabares (Negros provindos da Costa do Calabar, na Africa Occi·
dental, e que o trafico introduziu mais para o norte do que para o sul
da Bahia).
Conuos (Ou Oongaleses, negros da Africa Occidental e que vieram
aos milhares como escravos 11s Minas, trazidos pelo trafico; eram muito
amigos de festas e dansas, donde o nome de congaàos ainda usado para
designar entre nós essas festas de negros).
Dah01ne11anos (Negros indomaveis da Guinê Septemtrional e dos
quaes muito raros foram os apanhad~s como escravos e trazidos pelo trafico até o nosso pais).
Egbás (Os Egbá.s ou Egbanos eram muito babeis e intelligentes, e
chamados entre nós de R ebôlos, por terem o rosto todo lanhado a golpes de
gilvazes, segun.do o costume de sua tribu, que era do povo
Abbeokuta, no
,,
pats dos Yorubas) .
Eff d-ns (Os negros Efft1ns ou Effôns eram muito vingativos e co·
nhecidos pela alcunha de "Caras-queimadas", devido ao habito de, em
crianças, fazerem cicatrizes a fogo no proprio rosto).
F elanins (Eram de côr baça ou azeitonada esses negros sudaneses,
bons agricultores).
J?óUahs (Tambem chamados Fulas, FuUahs ou Fellahs, eram secta~
rios ardentes do islamismo esses negros violentos e altivos, natur~es da
Africa Central. Os Fellahins ou Felanins eram da mesma familia que os
Fóllahs, entre o Níger e o Sudão).
Géges (Os Gegis ou Géges, de côr pouco retinta, eram muito bons
tral!alhadores agricolas).
Gingas (Negros muito dançadores e que andavam sempre gingando,
num passo cadenciado, aos boleios; dahi, o verbo brasileiro gingar, tão
usado ainda pelo nosso povo).
G1ü.nés (Excellentes escravos, muito submissos e bons agricultores,
e que vinham da Costa Occidenta.l africana, onde os traficantes de negros
os iam buscar em Bissáu, Bolama, Cacbéu e Geba, na Guiné Portuguesa).
Haussás (Eram os unicos negros judeus, que do centro da Africa
vieram até nós, e muito valentes e dados ao commercio. A nação Haussá
ficava no centro do Sudão, valle do Alto Niger).
Kissamas (Ou Quissarnãns, como ficaram sendo chamados no Brasil;
e eram negros sempre empregados na lavoura e engenhos de canna de
açucar. O nome ficou ligado a uma região fluminense, na zona açucareira
do Baixo-Parahyba).
Kr'U:mãnos (Eram negros muito crueis e estupidos, embora trabalhadores, e confundia1n-se com os Kissãmas. Os Krurnãnos eram da Africa.
beria).
Occidental, na região hoje d
1
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(Eram muito sobrios e economicos estes negros da região
septemptrional de Moçambique, na Afrioa Oriental. Ainda existe certa
moeda, a maouta, relacionada com o nome dessa tribu negra).
Maguwa8 (Appellido dado a certos negros angolenses, na Costa, onde
eram vendidos aos traficantes pelos mercadores de escravos).
Malés (Negros muçulmanos, muito n1ais cultos que todos os outros
pretos ; e delles vieram pouquíssimos escravos a Minas Geraes).
Manàingas (Negros dados á.s praticas da feitiçaria, embora quasi
todos fossem sectarios do islamismo; e provinham da Costa da Guiné esses
negros conhecidos por Manàingueiros, na Capitania de Minas, onde o nosso
povo rustico conserva o nome de manàinga para qualq~r pratica ou sorttlegio de feiticeiros).
Manjonguea (Ou Manjangas, negros musculosos e de alta estatura,
parentes dos Manjungas da ilha de M.adagascar, onde ·eram comprados
pelos traficantes portugueses da Costa Oriental Africana) .
"Minas" (Assim chamados, porque eram da valente nação "Mina",
• na Costa Occidental Africana, e eram muito altivos e entendidos em forjas e fundições metallurgicas, sendo empregados taes escravos como bons
ferreiros, entre nós, antigamente).
Moçambiques (Negros da Costa Oriental, de bello typo retinto, gostavam muito de danças, musicas e enfeites ou joias, usando grandes argolões, missangas e cordões de ouro, ainda hoje chamados cordões e brincos
"moçambiques", no interior de Minas Geraes. Eram os escravos denominados A.ngolas, Cabindas, Gongos, Moçambiques e Nag6s os preferidos câ
nas Minas, durante o período do trafico africano) .
Mus8ocongos ( Negros congaleses de religião muçulmana e com uma
f
lingua misturada de arabe).
Munj6los .,; (Ou Munjojos, negros de sangue arabe e da costa de Moçambique, no país dos Namarraes. Delles aprenderam os colonos portugueses o rustico apparelho do m;u.nj6lo, tão usado pelos pequenos lavradores
do interior de Minas Geraes).
N agôs (Os legitimos N agôs eram negros muito fortes e intelligentes, e
provinham da Costa africana de Angola).
QuiZôas (Assim conhecidos porque vinham de Quilôa, no Zanzibar,
costa oriental africana ).
Quillêtigue8 (Tambem chamados Quillengas, eram negros audazes e
de alta estatura, muito inclinados aos trabalhos da industria pastoril).
Quirnbunàas (Os Quimbunàos ou Kimbun<los eram assim chamados
pelo seu idioma e vinham do Kuango, em Angola).
Quissarnãns (Eram negros do valle do Cuanza, onde exploravam minas
de sal e a cultura de cereaes e canoa. 'l'ambem chamados Kissãrnas).
S1tdaneses (Eram os Ji ulas ou l 0Zlahs do Sudão, ne.g ros mahometanos e valentíssimos, dos quaes vieram muito poucos como escravos ao
nosso país) .
Tápas (Negros da Costa d'Africa, que nunca entenderam a nossa língua, no Brasil, donde nasceu a expressão: "muito tapados" ou broncos,
quando alguem se referia entre ~~s TAPAS ).
Maoúas
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(Negros orgulhosos e muito guerreiros da Costa Oriental, na
possessão de Moçambique ( pafs de Gaza), e delles foram raríssimos os
escravos vindos ao Brasil, pois se deixavam morrer de ba-nzo, isto é, de
fome e nostalgia, para nã o supporta rem o captiveiro) .
YaZôfos (Eram mahometanos estes negros sudaneses e dos quaes mui. to poucos vieram tra zidos pelo trafico ao nosso pais).
Yürúbas (Negros muit o vi'ros e industriosos do Baixo-Niger, perto da
Costa dos Escravos, na Africa Equatorial, e que tiveram entre nós poucos
representantes trazidos durante o trafico).
Por esta relação, vemos que, das antigas possessões portuguesas
em Africa (Ambâca, Angola , Benguela, Benim, Bombaça, Cabinda, CaboVerde, Caconda, Cafraria, Cambambe, Congo, Dahomey, Dombe, Guiné,
Inhambane, Kissãma, Loanda, Massambarâ, Massangano, Maximbo, Moça mbiq ue, Mombaça, Quillimãne, Quilôa, Quindongo, Sudão, etc.) , nos vieram milhares de negros puros, cujos descendentes se foram aqui cruzando
com as raças branca e indigena, atravês dos tempos e das gerações successivas, de maneira que seu sangue viesse sendo diluido, ao contacto de
outros typos ethnicamente superiores, na massa geral do nosso povo.
A raça preta já não tem representantes puros, em Minas, onde os ultimos e poucos sobreviventes africanos jâ são alguns raros macrobios,
mais do que centenarios.
•
Não havendo em Minas, como em todo o Brasil não ha, a odiosa sepa ração racial entre brancos e negros, como acontece na America do Norte,
chegou-se á realidade da f ormação de um poderoso a mâlgama ethnico,
como nestas palavras vaticinara BOBERT souTHEY, em sua H i stor i a do
Brasii, escripta ha mais de um seculo:
" ... e índios, negros e portugueses se irão fundindo gradualmente
num só povo, que terá por herança uma das mais formosas porções da
terra. Bella perspectiva, e um futuro de glorias se abre aos brasileiros,
se escaparem ao flagello da revolução, que destruiria a felicidade de toda
a geração actual, arrastando comsigo a anarchia e a guerra civil, e acabando por dividir o país numa multidão de Estados mesquinhos e hostis.
que teriam de atravessar seculos de mise:c.ia e de sangue derramado, antes
que pudessem reerguer-se da condição de barbarismo em que se veriam
mergulhados ...
Praza a Deus, na sua misericordia, proteger o Brasil e dar-lhe que
ali se estabeleçam a ordem, a. liberdade, a sciencia e a verdadeira piedade,
florescendo por todas as gerações."
Os nobres sentimentos do historiador inglês, em relação ao Brasil, ora
se traduzem numa consoladora realidade, neste momento historico em que
celebramos a primeira centuria de vida política, como Nação soberana,
cujo povo resultou da mais forte liga de tres raças fortes.
Vatúas

'
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PA:RAGRAPHO 4°
0 ITALIAN O (ELE MENTOS ITA.LICOS CONTINENTAEB E INSULABEB)

E' principalmente da Alta e Baixa-ltalia que recebemos os nossos
melhores operarios e agricultores; mas, ao lado dos lombardos e piemonteses, dos calabreses e napolitanos, tan1hem recebemos os insulares (como
os sardinh6los e sicilianos) e outros excellentes camponeses da Península
Italica, vindos para Minas Geraes.
Da massa de 1.213.167 immigrantes italianos entrados no Brasil, no
periodo de 88 annos (entre 1820 e 1907), conforme a estatistica official
brasileira, localizaram-se, neste Estado, segundo os melhores calculos, não
menos de 150 mil filhos do bello Reino da Europa Meridional
Dos 300 a 350 mil estranjeiros que ·h a em Minas, estão em maioria
os italianos (lavradores, operarios, artistas), que jâ o padre PEDRO
MALDOTTI (commissario do Governo da Italia) calculava, quando aqui
veio, em 1892, attingirem a 40 mil colonos, numero hoje muito augmentado
pelas grandes lévas de immigrantes posteriormente introduzidos no Estado. De 1888 a 1918, s6 pudemos verificar o algarismo total de 83.662
immigrantes entrados em Minas, numero esse, porém, inferior â realidade
dos factos.
Falando do elemento italiano, neste Estado, o sr. F!LIPPO GRossr (â
pagina 94 do seu livro de 1911 -· Lo Stato àe Mi-nas), diz que razões de
clima, salubridade e economia teem contribuído para que os filhos da !ta.lia procurem os Estados ,Sul-Brasileiros, o que não os impediu de se encaminharem para o vasto territorio Central de Minas Geraes, onde se
acham um pouco disseminados por toda parte, se bem que em massa mais
densa no Sul e nà Mata, e em menor porção no Triangulo, Oêste e ~orte
do Estado.
Calcula esse autor que, a partir da formação official de colonias italianas, em Minas, no anno de 1892, foram introduzidos 55 mil immigrantes italicos no Estado, no decurso de 12 annos (até 1904). Dispersos em
nucleos, fazendas, sitios, arraiaes e cidades, calculam as autoridades consulares da Italia que existem hoje não menos de 150 mil italianos, em
territorio mine iro, occupando varias profissões,· na vida rural e urbana.
Os maiores centros urbanos, onde se concentraram alguns milhares dos
subditos do Reino da ltalia, são: Juiz de Fora, Bello-Horizonte, Uberaba,
Villa Nova de Lima (minas do Morro Velho), Ouro Preto (onde ê mais
antiga a colonia), São João d'El-Rey, Ouro Fino, Musambinho, Guaxupê,
São Sebastião do Paraiso, Barbacena, Guaranesia, Cataguazes, Ubli, Monte
Santo, Passos, Mariana (minas da Passagem) , etc.
Artesãos e operarios (pedreiros, carpinteiros, pintores, estucadores,
·marmoristas, carroceiros, lavradores, fabricantes, oleiros, jardineiros, barbeiros, engraxates, etc.) ; empreiteiros e constructores, negociantes e proprietarios, professores e artistas, medicos e sacerdotes, caixeiros e viajantes, industriaes e hoteleiros: eis como se desdobra a actividade desses laboriosos elementos de origem italiana radicados no Estado, onde se fundem
com o elemento nacional, no mais ·
pos ethnicos que preparam
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a sub-raça brasileira do futuro, e de que são exemplos, no país, o typo
italo-paulista, no vizinho Estado de São Paulo, e o typo italo-mineiro, na
cidade de Bello Horizonte, a qual conta cerca de 10 mil italianos natos,
fora os seus descendentes já. brasileiros.
PARAGRAPHO 5°
0

ALEMÃO

(ELEMENTO

GERMANICO)

Datam dos annos de 1856 e 1858, respectivamente, as primeiras colonias alemãs fundadas, em Minas Geraes, uma no valle do Mucury (Nordeste M1neiro), sob o nome de Philadelphia, por iniciativa do senador
THEOPHILO ÜTTONI, e a outra no valle do Parahybuna, onde boje se levanta a cidade de Jµiz de Fora, por iniciativa do commendador MARIANO
PBOCOPIO.
Num espaço de quasi 90 annos (1820 a 1907), o Brasil recebeu 93.075
immigrantes
alemães, e desses milhares de colonos germanicos os - primei.
ros que vieram para o territorio mineiro foram os povoadores e fundadores dos ditos nucleos, que, mais tarde, se transformaram- nas ricas cidades
hoje denominadas Theophilo Ott<>ni (ex-Philadelphia) e Juiz-de-Fora, esta
na região meridional da M·a ta e aquella nas matas e contrafortes da Serra
dos Aymorés.
A Oorwpanhia União e Industria, sob a presidencia do benemerito mineiro Mariano Procopio Ferreira r"'age, promoveu a abertura de estradas
de rodagem rnacadamizadas e a colonização inicial das terras marginaes
do Parahybuna, com turmas de immigrantes alemães localizados em nucleos ao redor da actual Juiz de Fora (onde, jâ em 1870, estavam lnstallados 1.147 alemães); e a Oom.panMa de TerraB e OoZoniz.ação do Mucury,
sob a direcção do illustre democrata senador Tbeophilo Benedicto Ottoni,
tambem filho de Minas, se encarregou da tarefa ingente de implantar no
longínquo nordéste de nosso Estado as primeiras colonias européas, A
margem do Todos-os-Santos, af.fluente do rio Mucury, e onde se formou a
povoação logo denominada Philadelphia. Mais tarde, ainda no Imperio, se
espalharam pequenos grupos de alemães no Alto J equitibá ( Manhuassü) ;
mas foi já no período republicano que o Estado incrementou a vinda de
immigrantes de origem germanica para o nosso territorio, principalmente
nestes ultimos annos. As colonias federaes João Pinheiro e Inconfidentes
e os nucleos coloniaes do Estado (em Barreiro, Guidowal, .A.lva1·0-Silvwa,
Julio Rueno e David-Oampista, sobretudo) possuem varias centenas de lavradores ali installados e emigrados da Alemanha. Elemento laborioso,
intelligente, prolifico, o alemão nos tem trazido apreciavel contingente
para o enriquecimento de Minas, em cuja historia se guardam com carinho
os nomes de ESCHWEGE, HALFELD, GERBER, SCHUCH, BELZER,
KRAUSS, SCHWAKE, SPERLING, MEYER, UTSCH, e outros alemães
amigos da nossa terra,
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PARAGRAPHO 6°
Ü

S YJUO

( ELEMENTO

SEMITA)

Das costas meridionaes da As ia M-enor, lá. das faldas do Li bano e do
país encantador onde foi a Phenicia, nos tem vindo a população semita
dos syrios, maronitas e libaneses - conhecidos vulgarmente entre nós sob
a erronea denominação de "turcos", porque de facto elles se achavam atê
ha pouco sob a dominação política dos ottomanos e eram encarados como
um povo turco-arabe. Nas nossas estatisticas de entradas em portos brasileiros, elles jll figuravam com um contingente de 11. 731 immigrantes (até
o anno de 1907), elevados para 58.973 (até 1920).
Não ha quasi póvoação, arraial, villa ou cidade, em ~finas-Geraes,
onde se não encontrem estabelecidos commerciantes syrios, alguns jã casados e tendo constituido família em nosso país. O "mascate turco", como
o appellidava o povo, anda com suas caixas, latas e babus de mercadorias
(principalmente, com armarinho e fazendas) por todos os pontos do nosso
territorio. E' um mercador ambulante, paciente e habil, que penetra pelo
mais longinquo dos sertões mineiros. O instintivo pendor para o commercio é nelles um ata vismo historieo, herdeiros que são dos antigos mercadores
semitas e punicos. Humildes, ordeiros, laboriosos, economicos, jâ alguns
se entregam â lavoura e a outras profissões, artes e officios, embora o
grosso da immigração syrio-libanesa viva do commecrio a retalho e a varejo. Até pelo typo physico, esses trigueiros filhos da Syria se parecem
com a gente brasileira, da qual, entretanto, diverge, profundamente, a sua
Jingua tão gutura), que os obriga a assimilar o idioma português, numa
verdadeira algaravía prosodica e originalíssima ...
E' um elemento ethnico já ben1 apreciavel esse povo asiatico, representado em Minas por milhares de individuos.
PARAGRAPHO 7°
lNDIVIDUOS

DE

OUT.R.A.S

NACIONALIDADES,

EM

'fERBA

MINEIRA

Hoje, sabemos, por estatística rigorosameµte levantada, que, ilestes
cem annos de vida independente, o nosso país recebeo 3.648.382 immigrantos, sendo 131.441 alemães; 80.059 austríacos; 5.421 belgas; 30.503
franceses ; 510.514 espanhoes; 19.456 ingleses; 1.388.881 italianos;
1.055.154 portugueses ; 105.470 russos ; 5.540 suecos; 11.780 suissos;
58. 973 turco-arabes ; 245 .190 diversos. E assim temos de attender a esses
düferentes factores do nosso povoamento.
Portanto, no estudo dos diversos elementos alienígenas, que para
Minas Geraes teem emigrado, trazendo a este Estado, não só o contingente
de seus braços e intelligencia para a constituição de nossas riquezas e fo·
mento economico do país, mas ainda o seu sangue para o cruzamento
e f orma~ão ethnica do nosso povo, temos o dever de enumerar estes outros
elementos europeus, de fundo r~ ~..: entre os "latinos", o espa-
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nhoZ e o francéa, e entre os "germanos" e "eslavos", tanto o austríaco
como o russo, juntando-se ainda os belgas (latino-flamengos), os hoZZanàeaes e outros povos "anglo-saxões", quaes o ingl~s e o norte-americano;

pois que de todas essas nacionalidades existem numerosos representantes,
em territorio mineiro. Nas explorações da industria extractiva mineral,
para o ouro, estão subditos britannicos; para o manganez e ferro, estão os
filhos da Belgica; para os diamantes, encontram-se os americanos do
Norte, alguns franceses e alemães. Como colonos agrícolas e operarios,
principalmente de minas e estradas de ferro, ha milhares de portugueses,
espanhoes e austriacos.
Nos nucleos coloniaes do Estado e da União, em territorio mi·neiro,
existem localizadas muitas familias de immigrantes alemães, hollandeses,
russos, polacos, teuto-suissos, etc.
As industrias e as profissões liberaes teem attratdo a ~finas muitos
subditos desses patses europeus.
Até mesmo outro elemento colonizador, de origem "asiatico-mongolica ", os nippões ou japoneses, tem vindo do poderoso e longínquo Imperio do Sol-Levante para uma parte do nosso Estado (o Triangulo Mineiro), onde se dedicam â cultura, especialmente do arroz, entre Uberaba,
Sacramento e Conquista, nas margens do Rio Grande. ,.
Nesse fermento de raças e povos tão diversos se estâ elaborando lenta,
mas sensivelmente, a definitiva fixação ethnica do povo montanhês, guarda
das mais vivas tradições do Brasil.
CAPITULO III
~.

ELEMENTOS

-

DE

OUTRAS

- - -- _- - -:=-

RAÇAS

INTERMEDIARIAS,

..:...:..._=:·..:....·.:;:::::~

EM

MINAS

Examinados os elementos geraes componentes da formação do nosso
povo, pela contribuição do sangue das tres raças : branca, negra e amarela, devemos agora analysar, ligeiramente, os typos intermediarios, que
se teem consUtuido mesmo dentro do que se poderia chamar a "subraça brasileira", e dos quaes ê forçoso dizer que caracterizam do modo
mais vivo e interessante a nossa jovem nacionalidade. Atravês da evolução historica de ~finas Geraes, observa-se que a formação do seu povo,
ethnica e sociologicamente falando, tem recebido a mais intensa contribuição de sangue e de mentalidade por parte destes typos intermediarios : o
pauUsta (.producto do elemento iberico e americano, descendente de lusocastelhanos e de indios, na velha Capitania de São Vicente) ; o mameluco
(resultante do branco e do cabôclo) ; o mulato (provindo do branco e do
negro) ; o caribóca (mesclado de sangue indígena e africano) ; e os submeatiçoa, em geral, oriundos do variado cruzamento e recruzamento das
tres ra~as puras, de que o português, o indio e o africano foram aqui os
principaes representantes, durante o periodo colonial. Apreciados esses
diversos elementos ou typos intermediarios, cada um de per si, finalizaremos esta parte do nosso trabalho com o ultimo titulo consagrado ao estudo do typo representativo do m eiro actual, directo descendente dos
outrora chamados GeraUstas
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PARAGRAPHO 1°
Os PAULISTAS (SEBTANISTAS E BANDEIRANTES)
, Na prospera Capitania doada a MARTIM AFFoNso, começou a constituir-se desde a primeira metade do seculo dezeseis uma gente de bom
sangue, ousada, destemida e afeita A aventura e â. luta. Dos nucleos sociaes
das suas villas mais notaveis, uma â beira-mar, em .São Vicente, outra
nos campos salubres de Piratininga, hoje São Paulo, procederam os primeiramente denominados Vicentistas e Paulistas, mais tarde - nomes esses
dados aos naturaes daquella Capitania do sul do Brasil.
O designativo - Paulistas - applicou-se, desde logo, a todos os seus
habitantes, quer aos brancos de origem européa e prosapia fidalga, quer
aos valentes mestiços de portugueses e índios, isto é, aos ma.meZucos, que
se tornaram os fieis a uxiliares dos paulistanos em suas arriscadas expedições e conquistas pelo sertão remoto do interior da America Portuguesa.
Durante o domínio castelhano (1580-1640), juntaram-se muitos elementos de sangue espanhol ás melhores famílias de São Paulo; e combinadas as qualidades e defeitos do luso, do indio e do hispanico, na formação do caracter e do typo dessa gente paulistana, influenciada ainda
pelo clima temperado e demais condições mesologicas do pafs, que . habitava, resultou um povo dos mais interessantes da Sul America, conforme
os estudos especiaes que delle teem feito tantos escriptores patrios e estranjeiros.
Em Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, PEDRO TACQUES, JoÃo MENDES
DE ALMEIDA, Aµ;VEDO MABQUES, SOUTlIEY, V.ARNHAGEN, ÂRINOS, XAVIER
DA VEIGA, SYLVIO ROMERO, JOÃO RIBEmo, DIOGO DE VASCONCELLOS, GENTIL
DE MOURA, ANTONIO PISA, 0BVILLE DERBY, Wi.ASHINTON LUIZ, MFONSO DE
TAUNAY, BASILIO DE MAGALHÃES, entre outros autores, estão bem traçados
o perfil moral, a bravura indiscutivel, a robustez physica, o animo aventureiro dos intrepidos banàeirantea, aos quaes devemos o devassamento
dos sertões e a fundação dos primitivos lares mineiros, como troncos que
foram esses filhos de S. Paulo das mais antigas farnilias do nosso Estado.
Aqui, consumiram vidas e cabedaes, rasgaram estradas, abriram lavouras,
exploraram minas auriferas, construiram povoações e arraiaes, deixaram
próle e transmittiram seus nomes á posteridade. Elemento poderoso, no
povoamento inicial da terra de Minas Geraes, foram por conseguinte os
naturaes de São Paulo, que ficaram entrelaçados pelo sangue de tantas
gerações á. m6r parte da população mineira, desde os fins do seculo dezesete aos nossos dias.
PARAGRAPHO 2°
Os MESTIÇOS, EM GERAL: MAMELUCOS E CARIBÓCAS, PARDOS E MULATOS
Chamavam-se mamelucos, nos primeiros tres seculos da. vida colonial
dos do cruzamento do sangue
brasileira, os indivíduos mestiços,
branco dos colonos europeus
A expre.s são mãmã-

•
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rttca, niernbiruca ou mamibyruca significa, exactamente, na Ungua tupi, o

•

"tirado da mistura" ou "filho tirado", isto é, individuo resultante de
dois sangues, branco e indigena, tudo de acôrdo com o modo por que o
indio concebe a idêa da geração, que é toda do pae, não passando o
ventre materno de simples receptaculo do gerado. Todos os primitivos
chronistas escreveram mwmalucos ~· e a forma actual - mameiucos - tem
levado muitos escriptores á confusão desse puro termo brasilico com os
l!elebres soldados mameliikos do Egypto, sob o dominio turco-arabe, e lá
exterminados, em 1811, por ):fEHEMET-ALI. Se bem que não faltam os
apologistas da procedencia levantina do vocabulo, tomando-o na accepção
de "encostados", ":governados" ou "possuidos" (pois outra cousa não
eram esses mestiços rnamelucos, sob a dependencia directa dos colonos .da
Capitania de São Vicente, e que papel tão notavel desempenharam, como
auxiliares fieis das bandeiras, na conquista dos sertões, â caça de indios
e de riquezas naturaes). A sociedade mineira dos dois primeiros seculos
(o XVII e o XVIII), no período do descobrimento, ·conquista e povoamento das Minas, era uma forte e desordenada mistura ethnica de homens
livres e escravos; de brancos, mestiços, índios e negros; de reinóes-europeus e de filhos do país, formando estes ultimos a "gente creoula ", constituida pelos "mulatos, cabras, mestiços e bastardões" (no dizer de um
cbronista coévo), dentre os quaes vinham a ser os marnelucos os '~índios
bastardos"; e ao lado delles a grande massa capth~a dos naturaes genericamente appellidados de caribócas e carijós, de tapuios e cabôclos, além
dos rnulatos, pardos e negros, todos reduzidos á condição servil. E os
brancos oriundos da Europa, ou já nascidos em São Paulo, Rio e Bahia,
assentavam por sobre o matiz variadíssimo dessa mestiçagem brasileira
o predomínio do seu sangue aryano, bem disso~vido, aliâs, pelas reacções
pbysiologicas de anteriores caldeamentos, cá nas M1nus Geraes.
Os Manielucos, mestiços mais claros, de côr menos abaçanada, e ~om
apparencia de raça européa, tan1bem foram chamados brancarãnos ou brancarãnas ( bybridismo luso-tu pi, significando o "falso branco") ; e assim
t ambem para outros typos alienígenas ou de raça estranjeira reservou o
nosso· povo, com a sua proverbial e fertil imaginativa, alcunhas um tanto
pittorescas : os italianos são os carcarnanos, latáchos ou rnacarõnes; os
ingleses, os godêmes ou 11iisters ; os alemães, os bóches ou loraços; os
tranceses, os mérengues ou m1tSsiú B; os castelhanos e pla tinos, oarácos e
gringos; os arabes e syrios são sempre os turcos; e gualquer bando de
gente do Oriente ou Levante, ciganos e judeus; etc.
Não r aro, a prosodia caipira altera em táliâno e alamâo e a.lamôa o
designativo de filhos da Peninsula Italica ou das terras germanicas.
Quanto ás alcunhas dadas aos portugueses, jâ as vimos, em parte, num
paragr apho do capitulo anterior, cumprindo accrescentar as de marôtos,
mon,dronfJos, pés-de-chumbo, labrêgos, chumbinhos, purtúgas. . • com que
o zé-povinho, e não as classes cultas do Brasil, os appellida, pejorativamente.
Oa1>6colJ, como ê a rude pronuncia vulgar - ou Oab6olos, segundo a
proso<lia erudita - representam o ~mento indigenf\, amansado e que das
selvas viéra cohabitar com ~
civtt~a; mas o legitimo cabôco (do

ritte

,
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tupi caá-boc, "tirado ou pr~edente do mato") é tambem o mestiço de
índio, e, no sentido figurado, o typo de homem valente e bem disposto,
além de indicar o gentio que veio bravo do mato e, depois de manso,
passou a viver no meio dos brancos.. Oaribócas ou curibócaa, caburéa e
carijóa, puría e caiapós, tapuios e bugrea: teem sido igualmente designativos
genericos, usados em Minas, para indicar os índios das nossas florestas;
muitos desses appellativos não teem nenhum criterio ethnographico, pois
apenas indicam, conectivamente, o gentio de qualquer raça ou grupo. Os
antigos escravos indios, que acompanhavam as bandeiras, eram, via de
regra, enumerados como tantas "peças de c~rijôs". Assim como do branco
e do negro resulta o mulato, jâ do indio e do negro, ou do mestiço de
negro com selvagem, procede o cafttso ou curibóca; e do negro e do mulato nasce o pardo, ftUa ou cabra. E, como esses, muitos outros typos anthropologicos devem ser apreciados, na nossa historia colonial, como elementos de formação da nacionalidade.
Não se podem esquecer : o cariba (este é sempre o "estranjeiro" para
o indigena, sendo que, para os nossos bugres do Rio Doce, os brancos eram
os carantonhas, corruptela da chretongs - os "christãos"); o quilombóla
ou calhambóla ( corruptela de ca1'thembóra, o "negro fugido", o negro do
mato, que vive homisiado nos quilombos) ; o car111ía, que é sempre o
"branco puro", assim como o tocáio é o amigo do peito e irmão do sangue
tão affeiçoado a outrem que até lhe toma o nome e vira o seu xará; e o
niarabá, que é o renegado, filho da india com o prisioneiro inimigo, seja
este de qualquer raça, etc. Jâ. salientámos, igualmente, a importancia decisiva que para o estudo social do Brasil contemporaneo exerce a fixação
desses curiosos typos1 ethnicos, productos do meio- americano, e entre os
quaes o Estado de Minas offerece uma série inte1·essantissima, com os
seus caipíraa e cap'taus, tabaréua e tapiooanos; com os seus roceiros e sertanefos, garimpeiros e vaqueanos, rnatutos e campeiros, g1·ote,iros e chapaàeiros; com os seus baétas e geraZistaa, biribas e gorutubanos; com os seus
tropeiroa e tocadores, boiadei,r os e muladeiros, gineteiros e peões (estes são
os "amansadores" de animaes bravos) ; com os seus jagunços e capangueiros, bate-paus e curimbabas; além da humilde legião rustica dos fieis
"camaradas", ou' trabalhadores da roça e do campo, que vivem ao jornal
ou salario de cada dia, nos mais rudes trabalhos da terra ...
Esperemos que espíritos brilhantes, como o de OLIVEIRA VIANNA, dediquem ao assumpto a attenção, que nesta Memoria lhe não podemos consagrar, á mingua de tempo, espaço e competencia.
CAPITULO IV
ÜS

ANTIGOS

- -

"GERALISTAS" -

0

MINEIROJ,Ç'._f_U.,AJ,

---

No "Diccionario de Vocabulos Brasileiros" (pag. 68), por BEAlffiEPAI•
RE-ROHAN, vem definido Geralista: "nome q'µe, muitas vezes, dão ao natural da província de Minas Geraes, em logar de Mineiro; e, segundo
EusÉE REcLus (op. cit., pag. 217) .~~":0s--Jll~[OS ou GeraUstas, isto ê,
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os filhos de Minas Geraes,. descendem, parte de paulistas puros e mesti~ados, parte de portugueses imnligrados, vindos pelo Rio de Janeiro: os
outros elemenb)S de origem európêa sô tiveram diminuta parte no povoamento do pafs das Minas". Para se ter idêa do typo physico desses velhos
habitantes das Minas bastará que se conte.mplem as estampas tão curiosas
appensas ás conhecidas obras de MAWE, CASTELNAU E DEBRET, por exemplo.
Esses "Geralistas" (os mineiros de agora) , pelo feitio acanhado de
seu genio pouco expansivo, retraídos e sisudos; gente de falar pausado e
commedido, e de habitos modestos, a começar dos trajos caracteristic<;>s,
que outrora usavam, com o infallivel capotão de baêta azul, nas viagens,
durante o tempo frio, nublado ou chuvoso, através das estradas montanhosas de sua terra natal : esses habitantes dos Geraes receberam dos litoraneos algumas alcunhas expressivas, que jâ agora os não molestam, transformados que, em parte, se acham o typo e os habitos tradicionaes da
gente de Minas, com a fatal reforma da sua mentalidade e dos seus usos
e costumes - reforma produzida pela immigração estranjeira, pelo influxo
das idêas novas e p~los melhoramentos materiaes e sociaes trazidos pela
civilização (caminho de ferro, telegrapho, imprensa, electricidade, telephonio, cinema, a utomovel, cyclisnio e outros desportos physicos, etc;).
Eram então alcunhados de ba,êtas, .porque andavam encapotados; de
peludos, porque eram rudes e desconfiados ; de biribas, porque no physico
se mostravam pesados e robustos. Foram sempre gente conservadora de,
tradições e de habitos, aferrada â terra e ao lar, "temente a Deus e li lei",
de poucas e descansadas falas e nenhun.s amores pela exhibição e patacoaàas. como diziam os nossos avoengos.
No meio dessa apparencia molleirona e apathica, repassada de uma
certa astucia innata, são os mineiros, em geral, escravos fieis da palavra
empenhada, destemerosos oppositores ao despotismo, amigos leaes da
ordem, extremados na defesa de sua fé religiosa, da honra de seus lares:
e da independencia de suas crenças politicas, no seio das "montanhas al'":
terosas" ..•
Desdenhando a zombeteira irreverencia com que são alvejados, nas
desfrutaveis revistas theatraes e na insulsa critica !iteraria dos que só
vivem nas capitaes e desconhecem por inteiro a gente boa e forte que moireja no interior do Brasil, arroteando campos, pastoreando rebanhos, plantando e cultivando a terra, vivem alguns milhões de mineiros presos â.
gleba em que nasceram, amigos das suas roças e gados, contentes da mo-·
destia folgada de seus haveres, que lhes garantem tecto, roupa, lume e
pão para si mesmos e para quantos, e são muitos, os rodeiam e vivem
sob a sua autoridade e cuidados. Sempre que melhor estudados e compreendidos, esses filhos da Terra Mineira desde logo se imp~em ao geral
respeito e estima de quantos os tentam cobrir de epigrammas facetos;
pois que ê dessa nossa gente rustica ou roceira, sempre tímida e desconfiada, quando apparece nos grandes centros, que se constitue a massa dos
melhores e mais resistentes trabalhadores ruraes, os "camaradas" e aggregados, que lavram a terra e garantem a abundancia dos celleiros for•
necedores dos mercados, não
o seu Estado, mas até da populosa metropole brasileira e de PQ
' ras terras vi~inhas a Minas.
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Já ha pouco vimos que são elles os caipiras e capiaus, os matuto1 e
Jécas, os piócas e babaquáras, os tabaréus e tapioca.nos. . • como dentro e

fora de Minas os designa a giria popular.
Nesses mestiços resistentes, o seu sangue confunde os sangues do
eelvicola, do africano e do colono luso de outrora; por isso, participam,
physica e espiritualmente, tanto da robustez e energia indomita do cab6clo gentio, ou da bondade resignada da raça preta, quanto da intrepidez
aventureira e orgulhosa do paulista, ou da pertinacia honesta e genio economi.co do reinói pesadão e rotineiro.
Os laboriosos "roceiros" das ma tas do Rio Doce ; os "groteiros" das
bibócas e brenbas do Mucury e Itambacury; os vaqueiros uorutubanos dos
sertões nortistas da Jahyba; os sertanejos franzinos e musculosos das
margens do São Francisco ou Jequitinhonha; os boiadeiros do Oêste e
Triangulo, entre o Paranahyba e o Rio Grande : formam typos caldeados
da nossa melhor mestiçagem ethnica, com os defeitos e qualidades dos
seus antepassados.
Um tanto indolentes, nos dias de prosperidade; crêdulos e supersticiosos; irritadiços em pontos de seu pundonor pessoal; avezados a punir a
faca e tiro as offensas á honra do lar e os assaltos a seus gados e bens ;
são, todavia1 hospitaleiros e serviçaes, se bem tratados; e não raro desprendidos de cupidez e contentes apenas do mais modico salario, que lhes
baste para a compra indispensaveí do panno grosso de algodão, do sal e
da aguardente, da polvora e do chumbo, porque do mais se supprem parcamente pela propria iniciativa. Conseguem o alimento frugal da carne
pela caca e pesca; as rapadura$ e a farinha, tiram-nas do plantio da canna
de açucar e do milho ou mandioca, â beira de cada casinha de roça e na
"coroa" fertil ou na "vasante" humosa .do rio vizinho. Dos seis milhões
de mineiros, a métade pelo menos é oriunda desse cruzamento de brancos
com descendentes de indigenas e de africanos ; e nas veias lhes corre sangue
de portugueses e "carijós" e caribócas, jâ reduzidos em mamelucos, que,
por sua vez, se intercruzaram com pardos, fulas, cabras, rM.datos e creoulos,
no transcurso dos tempos e atravês de dezenas de gerações, a contar
para a terra de Minas Geraes - dos fins do seculo XVII em deante.

NELSON DE SENNA.
Bello Horizonte,
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