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Análise de nomes de 

localidades ajuda a contar  

a história da Estrada Real

MeMória

Os naturalistas que visitavam o Brasil 
desde o século XVI vinham atraídos 
tanto pela natureza exótica quanto 

pela curiosidade científica. A partir da 
abertura dos portos, em 1808, o fluxo  
de viajantes se tornou mais frequente.  
De volta aos países de origem, eles 
escreviam e publicavam relatos que hoje  
são lidos e analisados por historiadores para 
tentar preencher lacunas de informação 
sobre o passado brasileiro. Descritivos e 
impressionistas, os textos auxiliam também 
pesquisadores de outras áreas. Ao estudar 
os nomes das cidades que compõem  
o roteiro da Estrada Real – os vários 
caminhos que levavam às minas de ouro  
e diamantes e foram basais na formação  
de Minas Gerais –, os linguistas viram nas 
observações dos viajantes naturalistas  
uma rica fonte de dados que ajuda a 
recuperar a memória daquelas localidades 
(ver exemplos nestas páginas).

A Estrada Real é um conjunto de  
quatro vias: Caminho Velho, Caminho 
Novo, Caminho de Sabarabuçu e Caminho 
dos Diamantes. Todos foram abertos entre  
os séculos XVII e XVIII para penetrar 
sertão adentro numa época em que o Brasil 
era ocupado praticamente só no litoral.  

O valor  
da língua

São João del Rei
A vila de São João del-Rei, 
anteriormente Rio das 
Mortes, cabeça de comarca, 
é uma das maiores e a mais 
alegre e abastada da 
província; assentada em 
terreno plano, e meia légua 
distante da margem 
esquerda do rio, que lhe deu 
o nome primitivo até o ano 
de 1712, quando El-Rei  
D. João V lhe deu o título.

Manuel Aires de Casal
Corografia brazílica (1817)

Barbacena
Barbacena não era, há cem 
anos, mais que uma aldeia 
miserável de seis ou oito casas 
chamada Arraial da Igreja 
Nova da Borda do Campo.  
Só em 1791, quando o marquês 
de Barbacena permitiu que 
lhe dessem seu nome, passou 
ela a ter o título de vila, 
anexando ao seu patrimônio 
grandes propriedades, cedidas 
por um rico morador.

Francis de Castelnau 
Expedição às regiões centrais da América  
do Sul (1850-1857)
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Sabará
(...) Bem fornecida de 
mercadorias, e ruas em parte 
bem calçadas, atestam a 
riqueza dos habitantes. Monta 
a 800 o número de casas e  
a 5 mil o de habitantes. A 
fundição de ouro daqui produz 
atualmente maior quantidade 
de barras de ouro do que 
qualquer uma das outras três 
que existem na província.

Spix e Martius
Viagem pelo Brasil (1823, 1828, 1831)

Diamantina

Catas Altas
O arraial de Catas Altas de 
Mato Dentro recebeu esse 
nome das profundas catas 
feitas na serra, as quais são 
o único vestígio da antiga 
extração de ouro. (...) 
Atualmente, o meio de vida 
dos moradores reside 
geralmente mais no 
comércio, na lavoura e na 
criação de gado do que  
na busca de ouro que há 
muitos anos se encontra 
bastante diminuída.

Johann Emanuel Pohl 
Viagem no interior do Brasil (1832)

Mariana
Uma jornada de 3 léguas por 
uma região montanhosa e 
escassa de matas levou-me  
à cidade de Mariana, cujo 
aspecto e situação muito  
me agradaram (...). É de 
edificações mais compactas 
que eu havia geralmente visto 
no Brasil; e, como tem diversas 
formosas e finas igrejas e as 
casas são em maioria amplas  
e caiadas, é no todo de 
aparência muito nobre.

George Gardner 
Viagem ao interior do Brasil (1846)
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Antes, ainda no século XVI,  
a busca pela riqueza que se 
acreditava existir no sertão 
foi um empreendimento 
iniciado a partir da então  
São Paulo de Piratininga  
por Fernão Dias Paes, 
Manuel Borba Gato e 
Antônio Rodrigues de  
Arzão, entre outros,  
os primeiros a desbravar  
as terras do interior.

Até meados do século 
XVII não havia uma ligação 
terrestre do Rio de Janeiro 
com os territórios paulista  
e mineiro. Era preciso ir  
até Santos por mar e subir  
a serra até São Paulo. Na 
segunda metade do século 
XVII, passou-se a utilizar  
um caminho misto: ia-se  
até Parati com barcos para 
depois alcançar por terra a 
vila paulistana. Essa via 
ganhou o nome de Caminho 
Velho, descrita pela primeira 
vez pelo padre André João 
Antonil no livro Cultura  
e opulência do Brasil,  
de 1711, publicado e depois 
censurado em Lisboa.

Com os ataques de piratas 
na travessia marítima,  
dom João V determinou  
a abertura de um novo 
trecho em 1728, que saía  
da fazenda de Santa Cruz  
e margeava a baía de Angra 
até a vila de Nossa Senhora 
da Piedade e, depois, 
Guaratinguetá. O Caminho 
Novo tornou-se a primeira 
estrada oficial brasileira e 
encurtou de cerca de 60 
para 25 dias a chegada  
à região das minas.  
Os outros dois caminhos  
são prolongamentos.  
O de Sabarabuçu é uma 
continuação do Caminho 
Velho e o dos Diamantes foi 
aberto depois da descoberta 
de pedras preciosas no que 
era chamado de arraial  
do Tijuco. Vai de Ouro  
Preto a Diamantina.

Ao longo de cada um 
desses traçados foram 
surgindo vilas e cidades.  
As que não estavam nas 
margens dos riachos,  
onde o minério era bateado, 
cresceram nas encostas  

Ouro Preto
Vila Rica é, talvez,  
um dos lugares mais 
estranhamente situados 
no mundo todo e somente 
mesmo o poderoso amor 
do ouro poderia ter dado 
origem a uma cidade 
grande em tal posição. 
Todavia, a aparência  
de suas ruas é digna  
e mais ainda o de seu 
calçamento.

John Luccock
Notas sobre o Rio de Janeiro e partes 
meridionais do Brasil (1820)

Fonte: Francisco de assis Carvalho/FFlCH/usP

Naturalistas e artistas estrangeiros que 
visitaram localidades na Estrada Real

Caminhos do ouro

Viajante Período no Brasil

John Luccock 1808-1818

John Mawe 1808-1818

Wilhelm von Eschwege 1810-1821

Georg W. Freireyss 1813-1825

Auguste de Saint-Hilaire 1816-1822

Jean Baptiste Debret 1816-1831

Manuel Aires de Casal 1817

J.B. von Spix e K. von Martius 1817-1820

Johann E. Pohl 1817-1821

Robert Walsh 1818-1829

G. H. von Langsdorff 1822-1829

Johann Moritz Rugendas 1822-1829

Alcide D’Orbigny 1833-1834

Charles Buermeister 1833-1835

George Gardner 1836-1841

La Porte, conde de Castelnau 1843-1847

Hermann Bunbury 1850-1852

Augusto E. Zaluar 1860-1861

Jean Louis Agassiz 1865-1866

Richard Francis Burton 1865-1868
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foi o francês Auguste de 
Saint-Hilaire, que registrou 
58 topônimos nos quatro 
caminhos. Manuel Aires de 
Casal, Spix e Martius, Georg 
Langsdorff, John Mawe,  
La Porte (conde de 
Castelnau) e Hernann 
Burbury são outros 
naturalistas que também 
percorreram todas as quatro 
vias, com fartos registros do 
que observaram. 

“O que fiz foi integrar 
fatores linguísticos aos 
históricos”, diz Carvalho, 
que além de pesquisador é 
também padre, natural de 
Aiuruoca, cidade próxima 
ao eixo principal da Estrada 
Real. Sua orientadora  
na USP foi a linguista Maria 
Vicentina Dick, criadora  
e coordenadora do Atlas 
toponímico do estado  
de São Paulo, que analisou  
a nomenclatura geográfica 
paulista, e do Atlas 
Toponímico do Brasil.  
“O trabalho de pesquisa  
que o Francisco fez  
é o que chamo de 
historiografia toponímica”, 
observa ela. “Sem fazer 
exatamente história, 
acabamos por fazer 
história”, conclui.

das montanhas onde eram 
escavadas as minas. Com  
a intensa exploração de 
ouro e diamante durante 
todo o século XVIII, o eixo 
de circulação da Colônia 
mudou do litoral para o 
sertão brasileiro.

O pesquisador de 
linguística Francisco de 
Assis Carvalho, da 
Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São 
Paulo, concluiu um extenso 
trabalho de doutorado em 
outubro sobre a memória 
toponímica dos municípios, 
distritos e vilas que 
compõem os quatro 
caminhos da Estrada Real. 
A toponímia trata dos 
nomes dados pelo homem 
ao espaço habitado por ele. 
“A nomeação de um lugar 
não ocorre de forma 
aleatória. Basta investigar 
para descobrir informações 
referentes à língua em uso  
e aos costumes e valores,  
o que ajuda no melhor 
conhecimento da cultura  
da região.” Embora a 
toponímia esteja quase 
sempre ligada à geografia  
e à história, ela também é 
utilizada na linguística pelo fo
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fato de o nome de lugar  
ser um signo linguístico.

Carvalho estudou 242 
topônimos (200 municípios, 
37 distritos e 5 povoados) 
dos três estados onde se 
situa a Estrada Real (Minas, 
São Paulo e Rio) e contou  
20 viajantes naturalistas ou 
artistas estrangeiros que 
deixaram relatos sobre as 
localidades. “Eles 
ressurgem, nesse estudo, 
como verdadeiros 
memorialistas. Os registros 
são fontes comprobatórias, 
que fornecem dados 
políticos, econômicos e 
preciosas informações 
linguísticas”, diz. Alguns dos 
lugares descritos por eles 
não foi possível descobrir  
a localização. Outros 
desapareceram. São João 
Marcos era uma vila citada 
por vários naturalistas, mas 
Carvalho não conseguia 
identificá-la. “Até encontrar 
em uma obra histórica que o 
vilarejo está sob as águas do 
Ribeirão das Lages.” 

De acordo com o estudo 
de Carvalho, a nacionalidade 
mais comum entre os  
20 viajantes encontrados  
era a inglesa (7). Quem mais 
viajou pela Estrada Real  

Profeta Ezequiel, 
escultura de Aleijadinho  
em Congonhas, cidade  
da Estrada Real
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Diamantina
Tijuco é construída  
sobre a encosta de uma 
colina cujo cume foi 
profundamente cavado 
pelos mineradores. Ao pé 
dessa colina corre, em  
um vale demasiadamente 
estreito, um regato que 
tem o nome de rio São 
Francisco. Do outro lado 
do vale outeiros 
extremamente áridos 
fazem face à aldeia (...).

Saint-Hilarie
Viagem pelo distrito dos Diamantes e 
litoral do Brasil (1833)
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