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GEORGES BER~ANOS 

L} este livro com imenso interesse, que cr escia 
a cada página- porque ele me revelou integral
mente o Brasil- máxime nos admiráveis capítu
los I , IV, VI e VII da segunda parte. Nao possuo 

condi~áo necessária para fazer um juízo impar
cial de t áo bel o esf or~o mas nao creio que haj a 
alguma coisa de mais verdadeiro, de mais coe

·r ent e, do que esta espécie de reconstitui~áo, ao 
fundo da psicologia, das institui~oes e do caráter 

de seu grande povo. 

* 
H ICHAllD l\'{. l\10l~SF. 

. . . it has appeared in three editions and in 

Spanish translation. In somewhat t he vein of a 
Brazilian Carl Sandburg, Ricardo celebra.te the 
bandeirante movement as a source of democra
tic energy, cultural nationalism, and a protean 
will-to-do for the whole of Brazilian histocy. 
This lyricism is not without sociological insight , 

and Ricardo has perhaps done more than any 

other writer to vitalize the bandeirante legend 
for modern Brazilians. The selection is the pre

face to the second editions, which summarizes 

his main interpretations. His view of the ban

deirante legacy should be contrasted with that 

of Clodomir Vianna Moog in Bandeiran tes an d 

Pioneers (New York, 1964), a fellow Brazilian 

who shares little of his euphoria. The Bandei

rantes, p. 191, Yale University. 

\ * 
PERC1 ALYIN MARTI.t-. 

Estou mais que contente de poder enriquecer 

a minha biblioteca com esse excelente est udo s& 

bre a influencia da "bandeira" no desenvolvi

mento político e social do Brasil. Todos os estu-
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ESCLARECIMENTO 

Embora seja norma da Comissao Editorial nao aprovar colaborac:;ao 
em reedic:;óes, nem amparar, em geral, livros que nao sejam de natureza 
didática, ela decidiu, no presente caso, abrir urna exce<;ao. 

Trata-se de ·urna reedic:;ao, mais precisamente da 4. ª edic:;ao, porém 
há vários anos esgotada. Foi totalmente revista pelo autor que escreveu, 
inclusive, dois novos capítulos. Nao se trata de livro de texto, mas, é 
urna obra de alto valor cultural, que interessa aos que se dedicam a 
estudos de história pátria, ao conhecimento de nossas origens. 

Acresce que o livro é de autor nacional, de grande renome, e urna 
das func:;6es de urna editora universitária deve ser, ao mesmo tempo 
qu~ revela novos talentos, render homenagens aos que já demonstraram 
possuí-los sobejamente, como é o caso de Cassiano Ricardo, ensaísta e 
poeta nacional de indiscutíveis méritos, autor do presente livro. 

a) MARIO GUIMARAES FERRI 
Presidente da Comissáo Editorial 

A 

JOSÉ ÜLYMPIO, 

o grande editor, servido por urna 
f orte inteligencia bandeirante e 
por um raro cora~ao de amigo. 
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VOLUME 1 

Cap. 1 - OS GRUPOS SOCIAIS DA COLONIA 

Chegada do colonizador. S. Paulo e Santo ' André, primeiros marcos da 
penetragáo dos ~rupos sociais. o grupo estável do litoral e o seu sen
tido "~ortugues'. O grupo móvel do Planalto e o seu sentido "ame
ricano'. A monocultura latifundiária e escravocrata, a caga as pedras 
verdes e a expansao agropastoril. Bandeira e propriedade imobiliária 
nao rimam bem. As casas-grandes e as palhogas ' andarilhas". Qual o 
segrédo da mobilidade bandeirante? O horno primitivus migratorius e 
a psicología do grupo em movimento. Como era constituída a ban
deira; classificagáo das bandeiras: a) quanto ao seu objetivo econó
mico; b) quanto aos meios de condugáo; c) c~uanto aos elementos ra
ciais que nelas tomam parte; d) quanto a area geográfica em que 
operam os grupos bandeirantes; e) quanto aos seus fins militares. 
A marcha para Oeste e a sua génese. 

Cap. 11 - O GRUPO MóVEL E A CONQUISTA .. 

A Serra do Mar, o Planalto e o Tiete na genese da bandeira. A luta 
do grupo de "serra acima" com o de "serra abaixo", e os casos de 
cooperagáo entre os dois. A fungáo do bandeirante era abrir caminhos. 
O papel do caminho do mar. Os primeiros meios de transporte. O 
isolamento em que o hornero do Plan alto vai "nascer de novo". A 
geografía que a bandeira conquistou para o Brasil. Ao modelo impósto 
pelo Tratado das Tordesilhas preferiu-se fazer obra de criagáo. A 
linha originalíssima, resultante do avango para Oeste. A decisao de 
ser americano imposta pelo :eerfil americano do sul, adquirido pelo 
Brasil. As f.rincipais figuras de "gigantes de botas". A &eografia em 
fungao pohtica. História e geografía. Nossos "gigantes' nao foram 
inventados. O bandeirante modelando a América, o grande espago e 
a política de expansao interna. A pequena propriedade e a sua influ
encia na "produgao de espago" e no povoamento. Democracia, feliz 
combinagáo "espacial-demográfica". O Brasil, criatura geográfica da 
bandeira. 

Cap. 111 - O lNDIO NA SOCIEDADE BANDEIRANTE .. 
' 

O casamento do caraíba branco coro a mulher paga. A populagáo sel
vagem, ao início da colonizagáo. Os índios da corúratemizagao guaia-
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ná-européia. Os que atacaram o colonizador imediatamente. Os que 
vieram depois, de boas pazes. Os que vieram trazidos pelo preador, 
em guerra justa ou injusta. Os que tomam parte na vida social do 
Planalto. Enquanto o índio entrava para a bandeira, a mulher indígena 
entrava na forma9ao biológica do grupo através da mesti9agem. A 
luta contra carijós e piratas. O índio era "vegetal na agressao?" Afonso 
Sardinha, capitáo-de-guerra. Cataguás e guaicurus. Os bugres do 
continente de Lajes. Se haviam de se comer uns aos outros, que os 
descessem os bandeirantes. Se os moradores de Piratininga nao os 
houvessem descido, o teriam feito os espanhóis pra seu lado. Os índios 
trazidos pela bandeira: tamoios, carijós, tupiáes, temiminós, caiapós, 
bilreiros, patos, tapes, biobebas, miramomis, guarulhos, "pés largos" 
e outros. O número de pe9as vermelhas trazidos em cada expedi9áo 
e o cálculo de Varnhagen. As fun9é5es que o índio desempenhou, no 
combate ao invasor e na conquista. O recurso pronto e rápido da 
fuga. Sem o bra90 indígena o branco náo poderia viver. Os jesuítas 
e os escravos vermelhos. A catequese. A zanga do padre contra 
o curupira. Qual o santo preferido pelos indígenas? A cria9ao das 
aldeias e a defesa do aborígine. A primeira gera9ao de mamelucos. 
O bandeirante apartador de briga entre tribos rivais. A democratiza-
9áo social pela miscigena9ao. 

Cap. IV - A BANDEIRA E A SUA ORIGEM SOCIAL . . 119 

A f amília, o clá e a bandeira. A mulher branca e o seu papel, na 
sociedade bandeirante. Veemente nas respostas ao rei, cordial no 
trato com a mulher. A água dos rios democratizando os costumes 
locais. Todos bebem no mesmo copo e tomam água na mesma vasilha. 
Sem f amília nao teria ha vi do bandeira. Meninos que já eram ban
deirantes tao sabidos como os país. Tres irmáos bandeirantes, funda-
dores de tres cidades. Os filhos d' el Tuerto, irmaos no sangue, no 
sertanismo e no infortúnio. O ter tomado parte numa bandeira, "títu-
lo de honra para cada família". A policultura e a pequena proprieda-
de, nos arredores da vila. O espírito de coopera9ao em assuntos de 
interesse público. A cria9ao de gado e os pequenos rebanhos da 
redondeza. A falta de "casa de pedra e cal", na explica9ao da ban-
deira. O primeiro sobrado e a casa lúbrida. A falta de ornamentos 
refletindo a vida geométrica e apressada do bandeirante. A camara
dagem da "casa de taipa" coro o mato. O quase nenhum valor da 
propriedade imobiliária. Rosas a procura de jardim. O hornero que, 
ao tempo de Fernao Cardim, já colhia doze mil marmelos. A terra 
fertilíssima, sem "nenhum extremo de quentura ou frialdade". Urna 
democracia rural que faria inveja a André Rebou9as e Chesterton. 
O "equilíbrio ecológico", a fartura de mantimentos e o papel que o 
boi representou na nutri9áo do Planalto e na realiza9ao da bandeira. 
O "latim" do criador de Curitiba nao foi perdido. 

Cap. V - A BANDEIRA E A SUA ORIGEM ECONOMICA . . 149 

O ouro descoberto (Brás Cubas, Clemente Alvares, Afonso Sardinha) e 
as fábulas dos potentados, dos nababos e das cem bacías de prata. Po
breza, em assunto de comes-e-bebes. Qual o modo do bandeirante 
vestir-se, comer, beber e dormir? Náo é só a pobreza que faz o ho-... 

Vlll 

mem do Planalto emigrar; é também o mito do ouro. Aventura e espí
rito de organiza9áo e de trabalho, os bandeirantes sao operários e 
exercem ofícios modestos. A cria9ao dos juízes de oficio, a boa moda 
medieval. Nao se admitem vagabundos, na sociedade amiga do tra
balho. A procedencia socia:l dos elementos que vieram de além-Atlan
tico. Africanos, índios, judeus e a democracia social do altiplano. O 
grau de cultura dos moradores de Piratininga. A serem i~orantes por 
saber o desnecessário, preferiam ser ignorantes por nada saber. A 
Cartilha Pastoril, o Manual do Fazendeiro, Os Lusíadas e a Divina 
Comédia. O poeta que acompanhou Fernáo Dias Pais e o orador que · 
acompanhou Anhangüera. "A urn governador resulta mais glória em 
ser aluno de Marte ou de Minerva?" A imagina9ao do bandeirante. 
Condi9ao indispensável para a conquista. 

Cap. VI - REPÚBLICA SEivl PROCLAMA<;.Ao 187 . 

Um . caso típico de self-government. A insubmissao do Planalto as 
ordens da Coroa. Comunidade instituída em república. Na vila dos 
séculos XVI e XVII, o povo é quem manda. A eiq:mlsao dos jesuitas, 
a ·decreta9áo de urna moeda l~cal, os casos de decisáo plebiscitária. 
"Pode V. M. perder a esperan9a'de ser rei dos paulistas." A aclama9áo 
de Amador Bueno, que nao quis ser rei. A única república sem 
proclama9áo. Quando S. Paulo deixou de ser república. 

Cap. VII - CRISTA.MENTE E BANDEIRANTEMENTE 205 

O bandeirante, tipo de humildade cristá e de cren9a em Deus. "Sou 
cristáo verdadeiro e hei de dar contas a Deus." Como os jesuítas 
pintaram Domingos Jorge Velho, Antonio Raposo Tavares, Manuel 
Preto e outros. Parece que outra religiáo teria dificultado o bandei
rismo. Embora sem a fór9a dos mitos (no dinamismo coletivo da 
bandeira) nao se pode negar que o Cristianismo foi urna condi9ao 
para que a bandeira se realizasse. A briga do jesuíta com o bandei-

. · rante, por causa da escravidao do índio. Escravizar, verbo que todos 
conjugaram. A escraviza9áo do negro, defendida pelo jesuíta. O 
índio no' trabalho sedentário das lavouras e dos moinhos, pertencentes 
a Companhia de J esus. "Ou o vigário dizia missa, ou deixasse o 
cargo." Os casos em que a cruz rimou bem com a bota. A bandeira 
planta um P9Voado por dois atos iniciais: o curra! e a ermida. O capí
tulo do bandeirismo, relativo ao padre, pode ser resumido assirn: a) o 
bandeirante padre, na bandeira de catequese; b) o padre bandeirante, 
na conquista do índio e do ouro; c) o padre que o bandeirante 
levava na bandeira, o capeláo; d) o bandeirante que se fez padre, 
como Domingos da Silva Bueno; e) o bandeirante que fingiu de 
padre, abriu coroa na cabe9a. e lá se foi conquistar indios; f) o padre 
que se fez banqueiro e s6cio capitalista da bandeira, como Pompeu 
de Almeida. A bandeira na propaga9áo da f é católica, Nossa Senhora 
dos bandeirantes e a coroa de Cristo, na Serra dos Martírios. 

Cap. VIII - O SERTA.O NA ECONOMIA DA :ijANDEIRA . . 228 

Quando entra no mato a primeira bandeira, termina a história de 
Portugal e come9a a do Brasil. O índio, a dificuldade de transportes, 
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0 "náo vá" do jesuíta e da governan9a. O piratiningano "nao podia 
viver sem o sertáo". O bandeirante, mandatário do agricultor no 
apresamento do índio. O número de índios em cada bandeira. Os 
aviamentos e gastos, sem nenhum ajutório dos poderes coloniais. 
Até que ponto o sertáo colaborou na bandeira. O paiaguá, vagabundo 
da ácua. Nao é a toa que a água e sertao se associam, pois aquela 
dá a~ bandeirante o caminho que anda e este lhe dá o índio que 
conhece a terra de cor e salteado. As bandeiras fluviais e a fun9áo 
do Tiete na conquista do Oeste. A água que é a "alma do ouro" na 
minera9áo. Grandes ríos imperialistas e pequenos ríos democráticos. 
As homenagens que a cidade e o bandeirante prestam ao sertao. 
Internada no sertáo bruto, perdía a bandeira o contacto com o litoral, 
tomando-se urna verdadeira "cidade em marcha". Enquanto o senhor 
de engenho manda, o cabo-de-tropa comanda. Voltar? seria muito 
pior que prosseguir, fosse pra onde fosse. "As árvores caminham". 
As vicissitudes da jornada. A luta com os índios, com o sol, com a 
maleita e com a falta de manti.mentos. O "horizonte cultural" da 
bandeira. "Tropa da gente de S. Paulo que vos achais nas cabeceiras 
do rio Tocantins .e do Gráo-Pará; eu, o Príncipe, vos envio muito 

d 
,, 

sau ar. 

Cap. IX - A "CRUELDADE" DO BANDEIRANTE E A VERDA
DEIRA TÉCNICA DA CONQUISTA . . . . . . . . 267 

Os índios trazidos "em paz". O maior número de escravos nem sempre 
quer dizer maior escraviza9áo. Como o bandeirante "continuava" o 
índio. O ciclo da ca9a ao bugre e as chamadas bandeiras despovoa
doras. Os irmáos Leme perante a história. Os heróis, os santos e os 
bandidos. Os bandeirantes em· confronto com os aventureiros espa
nhóis. Erros de julgamento. O que espanta é náo terem sido os 
bandeirantes mais violentos do que f oram. 

Cap. X - O NEGRO NO BANDEIRISMO . . 284 

X 

Afonso Sardinha e os seus africanos, trazidos de An~ola. Tapuiúnas 
e tapuitingas. Negros "da terra" e negros "de fora' (tapanhunos). 
As pe9as pretas que figuram nos inventários, desde o quinhentismo. 
Quando se realizam as primeiras expedi9óes, já o negro faz parte 
delas. Manuel Joáo Branco, Femando Raposo Tavares e os seus 
negros. Os africanos dos Camargos. Bandeirantes de grande raio de 
a9áo na conquista do Sul. Urna bandeira só de negros e tupis, 
comandada por um mulato. O concurso do negro no ataque as redu-
96es jesuíticas do ltatim, do Guairá e do Tape. Um documento de 
1629 que se refere expressamente aos "tapanhunos" que tinham ido 
ao sertao. A contribui9áo do africano na vida social do Planalto, 
nas lavouras dos pousos, na condu9áo dos mantimentos, na conquista 
territorial, na luta contra os emboabas. O negro "bom trombeteiro". 
Fernáo Días País e os seus negros em Sabarabuc;u. As bandeiras de 
Pascoal Moreira e Bartolomeu Bueno da Silva (o 2.0) e o numeroso 
contingente de negros que nelas tomaram parte. A bandeira come9a 
indígena e termina africana, na fase da minera9áo. A luta do negro 

contra o paiaguá, na conquista de Mato Grosso. O herói "Sebastiáo, 
da nac;áo benguela". O negro, ao lado do índio, ajudou o branco a 
modelar "o retrato verde-físico" do Brasil. 

Cap. XI - O GRUPO EM· MOVIMENTO E A FUN<;.AO DE CADA 
CóR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

A bandeira nasceu num meio democrático, que lhe dá urna com
posi9áo democrática. A divisáo do trabalho em fun9áo de cada cór. 
A classifica9áo dos mestic;os, pela posse da terra. Cabras, capangas; 
curibocas, caneludos, pés largos, cafuzos, no séqüito de cada bandei
ra. A mistura é, como diz Antonil, de toda condi9áo de pessoas: 
homens e mulheres, ricos e pobres, mo9os e velhos, nobres e plebeus. 
Enquanto comando e organiza9áo, a bandeira é mameluca; enquanto 
constancia e ímpeto nas avanc;adas, é india; quando pára, na lavoura 
dos pousos e na minerac;áo, é africana. o· bandeirante (chefe) repre
senta a "cidade"; o índio representa o "sertáo" e o negro a 
"vida rural". Democracia bandeirante. Miscigena9áo (democratiza9áo 
biológica) e assimilac;áo pelo meio. O índio é menos escravo na 
bandeira do que na catequ~se e na lavoura da cana-de-a9úcar. A 
hierarquizac;ao das cores nao lmpede o comportamento democrático 
do grupo. Os próprios mestic;os e mesmo os negros, e nao apenas o 
branco, exercem fun9áo de comando. O mulato tuerto de un ojo a 
quem o Padre Joáo Alvares confía a sua bandeira de negros e de 
tupis. 

VOLUME 11 

Cap. XII - O GRUPO EM MOVIMENTO E A MISCIGENACA.O 335 

Cafuzos, mulatos e mamelucos de procedencia bandeirante. A mes
tic;agem e os negros da bandeira que raptavam índias. Casamentos de 
índios com africanas, por intermédio do bandeirante. O caboclo é 
filho da bandeira, tanto quanto o mulato é filho do litoral. Urna 
"democracia biológica" em pleno furor de ser. A poligamia, mediadora 
que corrige a distancia social entre o senhor e o escravo. A mesti9a
gem "náo deteriora os tipos étnicos". Só mesti9ado é que o branco 
realiza a conquista. Um inquérito definitivo sobre a improcedencia da 
teoría de Gobineau. O que disseram sábios como Georges Henri 
Riviere, Vemeau, Marce! Griaule, Jean Millot, Fischer Davenport, 
Herskovits, Dodenwaldt, Germano Correia, Roquette-Pinto. Os mes
ti9os na classifica9áo teórica de Nina Rodrigues e na reclassifica9áo 
prática da bandeira. Conflitos de ordem económica explicados como 
proezas de desordeiros. . . Males da deficiencia alimentar confundi
dos com síntomas de "inferioridade racial" em virtude da mesti9agem. 
A bandeira, glorifica9áo do mameluco. 

Cap. XIII - A BANDEIRA, ENSAIO DE DEMOCRACIA SOCIAL . . 357 

Solidariedade social, diante do perigo externo. Elementos procedentes 
das casas nobres da Península exercendo ofício!i mecanicos. A poli
cultura. A pequena propriedade do Planalto e nos caminhos que váo 
para as minas. Um hornero da plebe, o itapetiningano Manuel Cor-
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reia é quem descobr~, com um prato de es~~o, o ~ur~ dos Araés. 
Juiz censurado por nao querer remar. O esp1nto associativo desperta
do pela bandeira: ~~nguém ... poderia band:_irar sozin~~· Lucros pro
porcionalmente div1d1dos. Toda a populac;ao da coloma aglomerada 
em torno dos descobertos. A pobreza aventureira. O minerador podia 
ser um homem "de poucas posses". A divisáo de trabalho, no sertáo, 
em confronto com a da organizac;áo social do Nordeste. O africano 
como elemento de classificac;áo social e também de democratizac;ao 
económica. As minas "nao se podiam cultivar senao coro negros". 
Milhares de negros livres e mulatos arranjam subsistencia pela lavra 
do ouro, nos ríos e nos córregos. Mais gente que viesse, "mesmo da 
miséria da Ilha do Ac;óres", aí arranjaria meios de vida imediatamente. 
1ndios e negros "catando para si", nos días santos. Alforrias e mais 
alforrias de negros, nas minas. O Chico Reí e a Chica da Silva, produ
tos dessa democracia social. Mulatas carregadas de brincos. O escravo 
trabalhando, sem o saber, pelo advento da Revoluc;áo Industrial que 
viria substituir o brac;o escravo pelo livre. O "descaminho" e os seus 
heróis. Muitas e repetidas povoac;oes, "para serem mais baratos os 
mantimentos". Jóias democráticas, como a turmalina, o berilo, o 
topázio, em contraposic;áo a aristocracia reinol do diamante. O "bar
roco" democratizando o gótico. 

Cap. XIV - A FUN<;.AO DOS MITOS NA BANDEIRA . . 376 

O ambiente psicossocial em que se forma a bandeira. Os sentimentos 
que cooperam para a formac;áo dos mitos. O papel dos mitos "mo
tores" ou "motorizantes" no dinamismo cultural da sociedade bandei
rante. O sertao criador de mitos e o sistema de "guardar segredo" 
por parte de quem encentra ouro dando motivo a fábula. o misticis
mo da época e a mitogenese. Mitos a frente, santos atrás, e lá se vai 
a bandeira. . . Mitos obstrucionistas e mitos propulsores. O foco de 
propulsao e o de atrac;ao. A "máe-d'água" e a "mae-do-ouro". Os 
mitos do ouro, principalmente a "la~oa dourada", e a func;lio que 
desempenharam na formac;áo do pais. U m fundamento económico 
para a genese dos mitos. 

Cap. XV - O ELEMENTO ESPANHOL NA INTERPRETA<;.AO 
PSICOSSOCIAL DA BANDEIRA . . 411 

A aclamac;ao de Amador Bueno e seu colorido espanhol. O verbo 
espanhol banderisar aliado ao costume de bandeirar, que é indígena. 
O "Tigre", os Anhan&üeras e o seu quixotismo. Um fura-mato amigo 
de Cervantes. Os Lus1adas e D. Quixote. "La patetica del unico". Por 
que o bandeirante foi menos cruel que o conquistador espanhol. 

Cap. XVI - FOME DE OURO PRA MUITAS Vi!:ZES MORRER DE 
FOME . . 429 

O ouro dos mitos, o ouro de lavagem e o das minas. A bandeira, na 
história económica do Brasil. A produ9ao do ouro, nos séculos XVII 
e XVIII e os seus reflexos na vida da humanidade. O caminho das 
minas era o caminho para a luta entre reinóis e nativistas. Amador 
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Bueno da Veiga, cabo-maior e defensor da Pátria. Barba Gato e os 
emboabas de Manuel Nunes Viana. A "fronteira" e o ouro dos mitos, 
a democracia e o ouro dos alúvios, a independencia e o ouro das 
grandes minas. O ouro na fundac;áo das cidades ou "desruralizac;ao" 
do Brasil. Anhangüera mórreu tao sem ouro como Fernao Dias País, 
enganado pelas esmeraldas. , O caso da demarcac;ao diamantina. O 
bandeirante que se faz minerador ainda náo deixa de ser bandeirante. 

Cap. XVII - A BANDEIRA NAS SUAS RELA<;óES COM OS 
DEMAIS GRUPOS SOCIAIS DA COLONIA 450 

O criador de gado, o senhor de engenho e o bandeirante e suas 
respectivas regioes sociais. A ac;ao da bandeira: a) contra os quistos 
étnicos; b) contra o invesor e o pirata; c) contra o espanhol, na con
quista; d) contra o império jesuítico-guara.ni; e) contra o comunismo 
aborígi.ne e negro; f) contra o feudalismo do litoral, resultante da 
monocultura latifundiária e escravocrata da casa-grande. 1ndio, padre, 
senhor de engenho, bandeirante e nacionalidade. Dif erern;as entre a 
sociedade da casa-grande e a bandeirante. O criador de gado e o 
bandeirante pastoril. Auxílio do bandeirante a expulsao do holandes. 
Males de ser paulista e nao ser paulista. O ac;úcar do Nordeste, urna 
causa do bandeirismo em S. Paulo. · 

Cap. XVIII - A BANDEIRA NA G~NESE DO ESTADO . . 478 

Sem govemo próprio, nao teria havido bandeira. Há um problema 
social e político, em tómo de cada descoberto. Colaborac;ao da ban
deira, em func;ao defensiva e ofensiva, na f ormac;ao "guerreira" do 
Estado. Representará o ímpeto guerreiro urna "constante" da nossa 
psicología como povo e como Estado? O Estado em face das irrecor
ríveis exigencias do novo meio social. o bandeirante a frente do seu 
grupo, que é urna antecipa~áo do Brasil integral, antecipa o chefe de 
Estado. ~le exerce um govemo legal, assegurando a ordem do grupo 
e da sociedade em formac;ao. Comando, obediencia, fim unitário e 
comum. Jurisdi9ao sóbre a área que estivesse ocupando. O Estado 
germanice dispensava o suporte físico do país. A bandeira, fór9a des
trutiva do Estado peninsular já comprometido pela formac;lio comu
nalista e religiosa do povo portugues. O efemero de cada bandeira 
nao importava no efemero do fato social. As linhas do Estado mo
derno reveladas pelo grupo bandeirante. 

Cap. XIX - A BANDEIRA NA FUNDA<;A.O DAS CIDADES 497 

A bandeira nao é, como se ·supóe, "um fragmento do latifúndio". O 
cabo-de-tropa é um tipo social urbano, ou semi-urbano, que só orga
niza a sua bandeira na cidade. O próprio govemo da cidade vai na 
expedic;áo de António Raposo Tavares. A vila ficava deserta, é a 
linguagem das atas, "por os moradores serem idos ao sertam". S. 
Paulo, núcleo urbano que dá origem a bandeira. •As cidades fundadas 
pelo bandeirante, na fase da conquista. Tres irmaos fundam tres 
cidades. O caráter especial das cidades fundadas pela bandeira. As 
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cosas, comprometidas coro o movimento. As cidades que "nascem da 
Juta qudndo, na Europa, a luta se dá entre as cidades". Resultantes 
d<t han eira, na fase da mineraS!ao. 

Cap. XX ...._ O TRATADO DE 1750 E O NOSSO IMPERIALISMO 
INTERNO 508 

O .band~irismo nao está limitado a sua concep~o heróica. As con
qinstas <:lo século XVIII e o tratado que fixou as nossas fronteiras. 
O b~d~irismo como sinonimo de imperialismo interno. A oposi9áo 
dos 1esu:1.tas. Casos de bandeirismo de contrabando. A virtude militar 
do ba~d~irismo. A despopula9áo do Pla:nalto náo extingue o fenómeno 
bandeua.nte, que apenas muda de sentido e de objetivo, ou apresenta 
ou~r~ composi9áo étnico-cultural. Nao escrevesse, entretanto, o ban
de1nsmo histórico mais um só capítulo e bastaria esse-o do Tratado 
de 1750~ que enche todo um século. 

Cap. XXI - A BANDEIRA E AS CIDADES DO LITORAL 526 

Fra~assada a primeira tentativa de Estado brasileiro, tomam a palavra 
as c1dad~s do litoral. Cria9áo de urna mentalidade teórica, imitativa, 
sem assento na realidade do país. O pendor antiliterário do Planalto 
c~mo ~a conseqüencia do bandeirismo. A influencia dos enciclor,:
d1sta~ e revolucionários americanos e franceses. Defonna9óes do 'li
ber~hsm~:>'' e gritos de "viva a pátria" e nao a liberdade. A luta de 
Jose B.~~ácio contra as idéias francesas, na Independencia. Confusáo 
entre hberal" e "democrático". A primeira Constitui9áo representa 
a prep~I)derancia do "democrático" sobre o '1iberal", enquanto o 7 
de ~b~1l e o Ato Adicional representam, um pouco depois, a prepon
derancia do "liberal" sobre o "democrático". As nossas maiores con
quistas '"liberais" foram levadas a efeito pelos "conservadores". D. 
Pedro ~I::, o seu feitio republicano e urna opiniáo de Henri Hauser. 
A ~boh~ap apressando a queda da monarquía. As razóes pelas quais 
a c1dade do litoral nunca compreendeu a bandeira nem os bandeiran
tes. 

Cap. XXII - O NEOBANDEIRISMO DO SltCULO XIX . . 544 

? band~irismo parece extinto. O sedentarismo e a despopula9ao lhe 
interro~Jpem o fio histórico. :Mas é em 1801 que se dá a conquista 
d~s M1s~oes. D. Joáo VI e os "aventureiros reais". Expedi9óes do 
seculo X lX a Serra Dourada. A bandeira em outro horizonte cultural 

' - e _ o qu~ acontece com o desbravamento dos sertóes para a implan-
ta?ªº da. cultura do café. A concilia9áo do bandeirismo com a pro
pnedade imobiliária. O café, planta nómade, e a sua marcha para 
Oeste. Ñ....{obilidade agrícola e mobilidade social. A monocultura do 
c~é em confronto com a da cana-de-a9úcar. O hornero criando a 
~~lsag~n'\ e caminhando com ela. O Planalto, o atavismo histórico, o 

.ina.mis~o das popula9oes bandeirantes-cúmplices do nosso expan
sionismo agrícola. O tipo social do desbravador. As zonas pioneiras e 
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os "bandeirantes de toma-viagem". Surge o casario entre os cafezais 
e a povoa9ao está fundada. A pequena propriedade e a policultura 
c~ract~rísticas. da ~egiao bandeirante, descrita por Monbeig. O pac~
f1smo m~ustrí~ nao matou a bandeira: apenas captou-lhe a energ1a 
par.a sentido diverso. S. Paulo, cidade bandeirante, ou a cidade que 
ma1s cresce no mundo moderno. Operários e bandeirantes de ontem e 
de boje. 

Cap. XXIII - A CONQUISTA DO ÚLTIMO OESTE 564 

O Acre em nossa expansao geográfica. As primeiras explorac;óes do 
Alto Puros e do Alto Juruá. O sertanista 1'1anuel Urbano e o geógrafo 
Chandless. As grandes migra9oes cearenses de 1877 e 1900. A hevea 
brasiliensis e o mito da riqueza. O seringueiro das cabeceiras e o das 
ilhas. As insurreic;óes acreanas e Plácido de Castro. O Tratado de 
Petrópolis. . 

Cap. XXIV - OS BANDEIRANTES DA DEMARCAQ.AO 575 

Todos os. tratados referentes a limites estao ligados ao bandeirismo, 
na fron!eira. A lu~ p~la demá~cac;áo. Exp~di9óes demarcadoras. Ou
tro capitulo da históna bandeirante. Xavier de Mendon9a, Ricardo 
Franco, Lacerda e Almeida, Pereira Caldas, Tefé e outros. Euclides 
bandeirante. ' 

Cap. XXV - AS BANDEIRAS DO S~CULO XX .. 

A altera~ao das bandeiras quanto aos· seus meios de transporte. O im
perialismo do século XX e a civiliza9áo mecanica. O advento da má
quina terá cortado o que nela havia de cumplicidade com as fór9as 
primitivas? O terrible monde vertical e o fenómeno "terrl.velmente 
horizontal" da bandeira. Agrava-se a política do litoral e as popula-
95es bandeirantes sao esquecidas. A supressáo do índio e a sua 
compensac;áo necessária nos prodígios da técnica, que torna efetiva 
a posse do Oeste. Bandeirantes "equipados de nova técnica", no dizer 
de Normano. Rondon e o bandeirismo do século XX. A República e 
as suas bandeiras militares. Os tres pontos mais vivos de contacto do 
bandeirismo rondoniano com o dos pioneiros. O sentido militar da 
bandeira, a revisao de nossas fronteiras geográficas e a pacifica9áo 
do gentio. O "Projeto Rondon", ou "Opera9áo Rondan" de hoje. 
Charles Key e as bandeiras do século XX. Roosevelt e Fawcett. O 
mito da Serra Dourada e a tribo de índios louros e de olhos azuis. 

Cap. XXVI - OUTRAS MODALIDADES DE BANDEIRISMO .. 

O caso Roosevelt e o seu convívio com Rondon, no bandeirismo do 
século XX. Fawcett e o mito da Serra Dourada. Roquette-Pinto e a 
Rondónia. Mato Grosso e o bandeirismo moderno. As expedic;óes de 
Hermano Ribeiro da Silva e outros. Zonas ainda nao exploradas. Os 
"sáo-pauleiros" e a "invasao branca". - ...,__ 
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Cap. XXVII - O BANDEIRISMO E OS SEUS REFLEXOS NO 
MUNDO MODERNO . . . . . . . . . . . . . . 618 

A Bandeira versus Alexandre VI. O monometalismo dos tempos 
modernos. Bandeirismo e Revolu~áo Industrial. O Bandeirante e a 
História da Igreja. O uti possidetis após a conquista. A posi~ao do 
Brasil no mundo de hoje. 

Cap. XXVIII - CONCLUSA.O . . . 
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F oi um dos líderes do movimento de reforma literária iniciada 
na Semana de Arte Moderna em S. Paulo (1922), participando ati
vamente dos grupos "Verde-Amarelo" e "Anta", ao lado de Plínio 
Salgado, Menotti Del Picchia, Raul Bopp, Candido Mota Filho e 
outros. 

Estreando na poesía em 1915, com versos de Dentro da Noite, 
Cassiano Ricardo se revelou modernista ortodoxo até 1947, quan
do publicou Um Dia Depois do Outro, obra que a crítica em geral 
considera o marco divisório da suá carreira literária. 

Poeta de caráter lírico-sentimental em seu primeiro livro, pagou 
tributo ao parnasianismo com A Frauta de Pa ( 1917) e ao nacio
nalismo romantico (1925) como seu Vamos Ca~ar Papagaios (1926, 
1. ª edifao), Borroes de Verde e Amare lo ( 19 2 6), Martim Cerere 
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Poemas Murais, 25 Sonetos, J oao Torto e a Fábula, O Arranhacéu 
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tas; e Jeremias Sem-Chorar (premio Jorge de Lima) ainda na última 
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de A ndrade julgou sua poesia, nos Poemas Murais, "escandalosa de 
tanto penetrar a raíz das coisas") nao é menos positiva a sua obra 
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em prosa. Historiador e ensaísta, Cassiano Ricardo publicou, em· 
1940, um livro de. grande repercussiio-Marcha para Oeste-que 
mereceu do crítico am.ericano Percy Alvin Martin a seguinte opi
niáo: "Todos os estudos que já se fizeram sóbre o assunto ficam,. 
definitivamente, seus devedores." 

Nao ficou, porém, nesse livro a sua contribuiriio em prosa, ini
ciada em 1939 com A Academia e a Poesia Moderna e acrescida,. 
em 1953, com A Poesia na Técnica do Romance e, em 1954, com 
os dais volumes de O Tratado de Petrópolis, erudito e substancioso· 
ensaio de sociología histórica sóbre a questiio do Acre e o papel 
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tário dos Governadores Pedro d~ Toledo e Armando de Sales Oli
veira (1932, 1935). 

No jornalismo, Cassiano Ricardo trabalhou no Correio Paulistano
(de 1923 a 1930) como redator, e dirigiu A Manha do Río de Ja-· 
neiro (de 1940 a 1944 ). Fundou várias revistas literárias e culturais, 
entre as quais Panóplia (1917), Novíssima (1925), Planalto (1939) e 
Inven~ao ( 1962 ). 

Numerosos poemas de Cassiano Ricardo se acham traduzidos· 
para o italiano, espanhol, trances, ingles, húngaro, holandes e servo
croata. A Marcha para Oeste, com o título La Marcha Hacia el 
Oeste, mereceu ser traduzida pelo "Fondo de Cultwa Económica"· 
do México ~ incluída em sua coleriio "Tierra Firme'',· e Martim 
Cerere, do qual Gabriela Mistral já havia traduzido alguns poemas, 
f oi depois integralmente vertido para o castelhano pela escritora· 
cubana Emília Bernal e apareceu em Madri, em 1953, lanfado· 
pelo Instituto de Cultura Hispanica. · 
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Em revistas e jomais podem ser mencionados os estudos e apre
·Cia~oes críticas de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, 
Joao Gaspar Simoes, Júlio Dantas, Natércia Freire (estes tres últi
.mos em Portugal), Oswald de Andrade, Eugenio Gomes, Euryalo 
Cannabrava, Lourdes Fonseca, Menotti del Picchia, Plínio Salgado, 
Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Hecker Filho, Dantas Mota, 
Geraldo Ferraz, Ledo Ivo, Temístocles Linhares, Luís Santa Cruz,. 
Jorge de Lima, José Américo de Almeida, Almeida Salles, Afranio 
Coutinho, · J osué Montello, J ami! Almansur Haddad, Reynaldo 
Bairao, Lívio Xavier, Adonias Filho, Berilo Neves, José Condé, 
.J os.é Escobar Faria, Ruth Guimaráes, Cristina, \Villy Lewin, Rubem 
Braga, José Geraldo Vieira, Luís Martins, N ogueira Moutinho, 
Maria José da Trindade Negrao, Valdemar Cavalcanti, Helena 
Silveira, André Carrazzoni, Homero Silveira, Candido Mota Filho, 
Maria de Lourdes Teixeira, Helena Parente Cunha, Jorge Medauar, 
Murillo Araújo, José Lino Grünewald, Renato Jobim, Ferreira 
·Gullar, Olívio Montenegro, Péricles da Silva Pinheiro, Rolmes Bar
bosa, Leonardo Arroyo, Roger ·Bastide, Walmir Ayala, Miranda 
Neto, I van Maciel. 

Os poemas de Cassiano Ricardo tem sido traduzidos para várias 
línguas: para o italiano, por Ruggero J acobbi; para o castelhano, por 
·Gabriela Mistral, Dámaso Alonso, Angel Crespo, Gastón Figuera; 
para o húngaro, por Paulo Rónai; para o holandes, por Hélio Scara
botolo; para o inglés, por Leonard S. Downes, William J. Griffin 
e John Nist; para o sueco, por A:rno Ludgren; para o alemao, por 
Ignez Teltscher; para o servo-croata (na Iugoslávia), por Ante Ce
tino; para o francés, por Henri de Lanteuil e Charles Lucifer. 

Marcha para Oeste., com o título de Marcha Hacia el Oeste me
receu ser traduzido pelo Fondo de Cultura Económica, do México; 
e Martim Cereré, do qual Gabriela Mistral já havia traduzido alguns 
poemas, f oi depois integralmente traduzido, em Cuba, por Emilia 
Berna! e apareceu em Madri, ero 1953, lan~ado pelo Instituto de 
Cultura Hispanica. 

últimamente, o jornalista e escritor dinamarques Ebbe Traberg 
anunciou a tradu~ao do J e,remias para seu idioma. Também Ri
chard Morse traduziu todo um capítulo de Marcha para Oeste para 
o ingles, em U.S.A. ("The Bandeirantes"). 

••• 
XXlll 



\ 

A casa do Bandeirante, como f oi encontrada. 

A casa do Bandeirante, reconstruída. 
A Casa Velha do Butantá, construida nos prlmórdlos do século 

XVIII, é outra residencia de bandeirante ao tempo do ouro. Compóe-se 
de 12 cómodos, é construida- de taipa de piláo e está hoJ e transformada 
numa reliquia histórica. li: a "Casa do Bandeirante" ou "Monumento 
ao Ba.ndeirante Desconhecido". Retrata "a vida da cla.sse dominante pa-ulis
ta por todo um sécUlo durante o qual o bandeirismo a.tinge o seu apo
geu." (Ler sObre o a.ssunto, A Casa Bandeirista, de Luis Sala, p. 9; 
e "A Casa do Bandeirante", de Paulo Floren~ano, in Jornal do Comér
cio, de 10 de novembro de 1957). 

\ 

"E ISTO NAO É FÁBULA" 

(Explicafao do A., a respeito 

desta 4<J. eq,ifao) 
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E ISTO NA.O f: FÁBULA 

1 

N um documento do século XV l I, já na primeira edifÜO 
de Marcha para Oeste, diziam os moradores de Piratininga: 

". . . gente usada ao trabalho do sertiío e que passa ao 
Peru por terra, e_ is to nao é fábula." 

A mesma coisa (e isto niío é fábula) direi aos que lerem 
esta quarta edi9iío. Muitas passagens bandeirantes pode
ráo "parecer" que sao fábula. Por excederem ao normal 
dos jeitos humanos, como num poema homérico. 

11 

Mas, por que previno o leitor contra o "parecer que é"? 
Porque é preciso deixar claro que_ o poeta que parero ser 
niio irá sacrificar o método objetivo e a concre9ao histórica 
em que me situo pra escrever éste livro. 

111 

A luta contra a irnagem, no Brasil, como m,edida de pre
cau9ao, parece necessária, sempre que_ num estudo sério 
alguém se arrisca a tratar, por ex., do bandeirismo. Niío 
só nos trai o gosto nacional da imagem; o próprio assunto 
é (ninguém o nega) perfidamente "imagístico". 

Assim, a "rara de gigantes" pra definir os nossos pio
neiros f ica por conta de Saint-Hilaire. 

Finalmente, erri terce_iro lugar, acredito aconselhável 
manter a/astada a "imagem" do bandeirante criada em 
nossa dinámica aj etiva. 

Em sua obra Pionniers et Planteurs de S. Paulo, Pierre 
Monbeig alude a tal aspecto "dont l'efficacité psychologi
que est certaine. Quand ou veut célébrer un 'fazendeiro', 
defricheur de forets, planteur de villes il n'est pas de plus 
beau titre a lui décerner que celui de bandeirante. Quand 
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on dit d'un hoµune qu'il est un vrai 'bandeirante', on a tout. 
.dit." 

IV 

E como se isso niío bastasse_ pra dificultar um estudo 
que precisa ser exato, despojado de qualquer halo conota
tivo ou de resíduos míticos, há o perigo constante da 
de/ ormQfiío diária resultante da exalta9ao demagógica da 
palavra por oradores,* por políticos em propaganda elei
toral, ou por descendentes de velhos troncos bandeirantes. 

V 

. Enfirr;: praticou o bandeirante_ um feito que, cómo se 
disse ha pouco, e_scapa a compreensao e a medida normal 
.das a9oes humanas; entretanto podemos nos aproximar 
melhor do homem que varou o sertiío "mais ínvio do mun
do" ~de_ trabuco na mao (nem sempre) percorreu o Brasil 
.de_ ponta a ponta, num esforro que Toynbee nao hesitaria 
em colocar entre_ aqueles que ele, considera "sobre-huma
nos". O bandeirante_ de Sao Paulo, sitiado nos limites eco
nomicos do Planalto, aceitou o que o historiador ingles 
chama de_ teoria da challenge and response. (Convindo no
tar qu(i essa te_ o ria éle f oi buscar numa passagem de 
Goethe, a do diálogo entre Mefistófeles e Deus no Céu de 

' ' 

Fausto.) 

VI 

Cabe lago uma distinrao que o próprio bandeirante 
fez e que até hoje muita gente letrada nií.o fez, ou náo 
faz. 

• O mais curioso é que o bandeirante sofre a deformar;áo náo só 
da imagem como do insulto. BASILIO DE MAGALHAES nota também 
4$ deforma96es, sofridas pelo bandeirante, por parte dos historiadores 
que o chamam de bandido, car;ador de bugre, bandolero de San Pa~ 
blo, etc. 

JAIME CORTESAO re/ere-se também a "Zenda negra" criada pelos 
~spanhóis. 

Em prefácio ªº Uruguai, de Basílio da Gama, AFRANIO PEIXOTO 
mimoseia o "calr;áo de couro" com os mais vis epitetos e o faz por 
evidente sectarismo jesuítico e lusíada-fato a que se alude num dos 
capítulos do presente ensaio. Mas o piar, a meu ver, sáo os embarar;os 
que o próprio estudo do bandeirismo oferece para que o possamos 
destrin9ar dos preconceitos. 
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Uma coisa é o mito resultante das "leis épicas" da His
tória--outra o mito que f uncionou como coisa natural, 
cotidiana, pedestre, no sistema de vida e economía do Pla
nalto de Piratininga. 

E essa distin9iío é importantíssima, em qualquer estudo· 
que_ se que ira fazer, honestamente, do f enomeno soc~al 
que f oi a bandeira, ou da bandeira em seu processo socio
!ógico de expansáo para o Oeste. De fato, foram os mitos, 
o das "esmeraldas", o da "lagoa dourada", o da "itabera
bo9u resplandecente", etc., que o levaram sertao adentro 
nas suas caminhadas continentais. O ciclo da ca9a ao· 
bugre e o ciclo do ouro sao capítulos que os historiadores 
apontam como clássicos, nao tem dúvida. Mas os mitos 
de fundo economico (como lhes chamarei) é que antece
dem entremeiam aquéles dois ciclos, e sobrevivem como· , ' 

uma "constante" . do bandeirismo durante nada menos de 
tres séculos. 

1782--o "ivucucavaru" ainda funciona. 
1810--a "lagoa dourada" ainda é objetivo de uma 

expedi9iío que devia subir o Jequitinhonha, etc. 
1924--oco"e a famosa expedi9iío de Fawcett, a pro

cura da "Serra Dourada". 
Tais mitos existiram tao naturalmente que, para o paulis

ta, nos séculos XVI, XVII e XVIII "ca9ar esmeraldas"· 
seria o mesmo que, para o nordestino, cultivar a cana-de
a9úcar ou criar bois. De modo que, ao tratar dos mitos, 
no presente ensaio, direi, muitas vézes, ao leitor, que uma 
coisa sao os mitos que, enquanto fatos, fazem parte da vida 
e do sistema de economía do Planalto, outra o parecer 
mito a f a9anha mameluca, coisa que os próprios bandeiran
tes niío admitiam. 

VII 

Compreender alguns aspectos da bandeira em marcha, 
em que se destacam certas "rela96es de obriga9iío" do 
grupo funcionando, eis o que procurei fazer, pra investigar 
a sua organiza9iío social, na medida em que eram atribuí
dos os papéis li conhecidos os status dos trés elementos 
principais que a compunham (o branco, o índio e o negro) 
interagindo, procurando manter sempre bem viva a so
lidariedade grupal, o consenso, a disposi9áo para a a9iío 
conjugada e os sentimentos comuns. 
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Enquanto comando, dire9iío, rumo a seguir, predomina 
e branca ou mameluco, mesti90 de espanhol ou portu
.gués; enquanto movimento, ímpeto pra travessias conti
.nentais, sertao adentro, o índio nomade (horno primitivus 
migratorius) é que. predomina. Sem índio nao haverá ban
deira. Enquanto pouso pelos caminhos, plantQfoes em 
torno dos descobertos auríferos, minera9iío, o elemento 
.indispensável é o africano ( sedentário ). 

Como ensina Gordon Brown, "o agrupamento, segundo 
.o status dos indivíduos, resultante dos padroes essenciais 
de 'rela96es de obriga9iío' constituí a estrutura de uma 
sociedade"-e é esse um dos pontos mais importantes a · 
ser examinado num grupo que · precisou desenvolver novas 
valores, usos e costumes, padroes de comportamento, pra 
manter a unidade em plena selva, rigorosos na ordem e 
na hierarquía necessária a preserva9iío do sistema dessa 
sociedade móvel, arideja. 

VIII 

No far-north, empenhados na catequese, os missionários 
católicos capuchinhos (desde 1617), os carmelitas calfados 
e depois os jesuitas, que. f undaram numerosas aldeias no 
Amazonas e seus afluentes. No Nordeste a monocultura 
da cana-de-a9úcar, base economica lusa, sedentária, que 
logo prosperou na sólida organiza9iío da casa-grande & 
senzala. 

A margem do Sáo Francisco (sertiio de Minas e Bahía, 
sul do Ceará e do Maranhao) a zona dos criadores de 
gado com suas ··grandes propriedades, desempenhando im
portante papel em nossa expansáo territorial. 

No Sul: o Tiete correndo para o interior apesar de nas
cido junto do mar. A localiza9iío de Sao Paulo intra-serra 
e náo a beira-mar como as outras povoafoes. A montanha 
atraindo o bandeirante pra novas experiencias ou lhe ser
vindo de bússola. ·A ca9a ao bugre ou a luta contra o 
carijó (nos planos ecológico e social). A nostalgia cósmica 
do índio insubmisso a fixa9ao, querendo voltar aos costu
mes tribais. O mameluco, meio índio e meio branco, liga
do, portanto, as duas culturas, ambicionando retornar ªº 
mundo e ao sistema de vida dos seus avós nomades. A 
aceita9iío dos padroes de comportamento e das técnicas 
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indígenas pelo branca e pelo mestiro (o costume de ban
deirar já e,ra indígena, no dizer de Capistrano ). A língua
geral facilitando o contacto do branca e do mameluco com 
o aborígine (bandeirante era sinónimo de conhecedor da 
língua-geral). A n~cessidade de remédio para a pobreza 
do Planalto. O fascínio do se_rtáo "que_ era de todos''
sobre o espírito do morador pelo que representava coma 
aventura e insubmissiío as restriroe_s do litoral e da Corte. 
Tudo isto explicando o siste_ma de vida que aí se originou, 
tiío diferente do instituído pelo portugués no far-north e 
no Nordeste. Um agregado de indivíduos, um sistema or
ganizado d~ padroe_s e a unidade psicológica (0 Homem, 
R. Linton, p. 126) (condi96es necessárias a permanéncia 
de qualquer sociedade) estavam presentes na bande_ira e 
tornavam consciente seu ímpeto de self-government. Um 
sertiio obrigatório.: um siste_ma de vida obrigatório. 

IX 

Niío bastava ser portugués ou espanhol; era preciso "ser 
da terra" como diziam com simplicidade, mas com agudeza, 
os documentos. E "se,r da terra" significava estar integra
do no sistema de vida dos moradores de Piratininga. Essa 
era uma das causas necessárias, ao lado de outras: a vila, 
um "foco de propulsiio" por estar a cavaleiro do sertiío bru
to, que funcionava como um "foco de atrQ9ií.o" com seus 
mitos de fundo economico. 

A marcha bandeirante_ é muito mais grave, complexa, 
vital, dependente de muitos fatores locais (geografía, índio, 
animais, flora) do que o seria se orientada ou instigada 
pelos mapas fantasmagóricos do século XVI ou XVII. 
Ela se realiza, pois, sem mapas; ela é o que dá origem aos 
mapas como o das Cortes. Nenhum bandeirante consultou 
a carta de Bartolomeu Velho, ou qualquer outra "carica
tura geográfica". Nao adiantava o "mito da ilha Brasil", 
tampouco. Os mitos eram outros na praxis diária,· informa
roes, a dos ind'ios; bússola, a dos monte_s; dire9iio, a das 
estrélas. 

X 

Se a bandeira deu origem a democracia, ainda incipiente 
e se esta se ge_ne_ralizou rrzais tarde, bem é de ver até onde 
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contribuiu pra tal ocorréncia, graras a mobilidade externa 
em virtude da qual consegue: uma geografía antitotalitária; 
espa90 bastante, pra nossa alegria de viver em liberdade, 
em grupos sociais primários; hierarquizarao do negro e do 
indio deslocados do comunismo tribal para a área social 
em que opera a bandeira; absorriío de quistas étnicos 
através da acomoda9iío e da assimila9iío de seus elementos; 
desf eudalizariío dos engenhos pela corrida aos descóber
tos; povoamento que se inicia com o curra[ e com a lavoura, 
nos caminhos que viío para . as minas,· reduriio imediata, a 
margem déstes, das sesmarias a pequenos lotes de terra 
(peque nos principalmente em confronto com os latif úndios · 
da zona a9ucare.ira e do criatório) pra tres f ins: incre
mentar o povoame,nto; evitar, através da pequena proprie
dade, que, os agricultores virassem régulos e mandoes po
derosos; e para que, houvesse, pela policultura, mantimentos 
em abundancia, acessíve.is ao~ mais pobres. 

XI 

" viío brancas, pré~os e muitos índios de que paulis-
tas se servem. 

. . . vao pobres e ricos, homens e mulhere_s, velhos e 
crian9as, seculares e religiosos." 

Antes, a conquista de uma geografía, o que_ quer dizer 
de amplos espa9os territoriais; agora a conce_ntrariio de 
unidades de populafiio cada vez maiores em áreas ge_ográf i
cascada vez menores. Milhares de negros livres, cafuzos e 
mulatos trabalham na lavra do ouro, fugindo do engenho 
e das sanroes punitivas do pode_r colonial contra ta is fu gas. 
A competiriio económica se torna intensa em tórno dos 
descobertos, estimulada a ambi9iío, e a luta pelo status 
(que se. tornava instável). Antonil assusta-se com as mu
latas carregadas de brincos de ouro. Aumenta o número 
de alforriados na zona de minerarao. Torna-se fácil o em
prégo pra milhares de negros, índios, me.sti~os, que se 
dedicam ao marisco do ouro, colhendo-o também pra si 
e niio apenas pra seus che.fes. O nivelamento social, b~m 
maior, pois certo juiz ( pra citar um. exemplo apenas) leva 
um pito soleníssimo por "niio querer descer de sua digni
dade" e pegar no remo, num caso de condura.o dos quintos 

xxxi 



\ 

de S. Majestade, ao mesmo tempo que os descaminhos 
"democratizam" os caminhos na luta contra o monopólio. 
Cada caminho aberto no sertáo é um descaminho certo; 
representa mais um passo pra tornar consciente. a posifáO 
competitiva entre Sáo Paulo e a Corte, com quem muitas 
vézes entra em conf lito, mantendo uma atitude violenta-
mente dialética. · 

Um homem da ple.be, o itapetiningano Manuel Correia, 
é quem descobre, com um simples prato de estanho, o ouro 
dos Araés. O sentido da solidariedade_, do consenso, da 
aráo conjugada eram condiroes necessárias, pois ninguém 
poderia bandeirar ou minerar sozinho. 

N esse novo mercado de trabalho a instabilidade_ do sta
tus, a que se aludiu há pouco, se transf arma num caso de 
mobilidade vertical. 

XII 

Do ponto de vista político basta saber-se que a pequena 
república do Planalto de Piratininga chega a inquietar todo 
o continente, a vi ver por si, a eleger of iciais mecánicos 
pra sua governanra, a decretar a sua própria moeda, etc. 

A bandeira é (diga-se) um órgao dessa República,· uma 
sociedade que se erige num pequeno Estado, andejo e or
ganizado; uma "cidade em marcha", com os seus gover
nantes ~ governados. O che/e assume seu pósto por canta 
própria e é tacitamente. aceito, ou o faz por ato revolucio
nário, contra as ordens da Coroa, na República de Pirati
ninga; e mesmo quando tem o beneplácito de Sua Majesta
de comanda com a enorme soberanía que o sertao, mais 
do que el-rei, lhe_ con/ere. Mesmo porque_ el-rei "só é rei 
dos paulistas em o nome". 

Na sua organizará.o está o elemento administrativo (o 
funcionário, o escrivao do campo e do arraial); o espiri
tual (o padre, o capeláo ); o policial (o al/ eres, o batedor, 
o f Zanqueador); o judiciário (o partidor, os oficiais de jus
tifa). 

Claro que náo s~ trata de Estado no sentido de. idéia 
ou concepfáo intelectual e formal. Nada disso. Trata-se, 
a bem dizer, de um Estado rudimentar e rude, "que nasce 
e cresce orgánicamente" (como diria Tonnies, citando 
George W aitz e Shelling). Pois só um pequeno Estado-
e é isso que se quer acentuar-com sua sólida organiza~áo 
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poderia mante_r-se coeso e. operante quase tres séculas, 
com jurisdiráo sobre esta ou aquela área que estivesse 
ocupando. 

En.tra éle em· luta com o próprio Estado portugués nas 
Gera~s (guerra <1-os emboabas ); em Pitangui ( sedifáo de 
D<?mlngos Rod~i?ues do Prado) ou e.m V ila Rica ( esquar
te¡amento de Fzllpe dos Santos). E é espoliado, é vencido. 
Mas ressurge em Cuiabá, em Goiás, coma mesma insubor
dinafiio. Pra ser de nóvo vencido pelo Estado emboaba 
que~ golpeia de dois modos: comos capitiíes-generais, que 
subs~ttuem os ~~efes de bandeira; e com a mutilafflo geo
gráf zca, que dzvzde em capitanías o território bandeirante. · 

XIII 

Nao se poderá f!f!liío, pergunta-se, jalar na influencia 
da bandeira na géne,se do Estado brasileiro? Já Joao Ri
beiro a denomina "cidade em marcha", e Oliveira Viana 
uma "nafáo nómade, solidamente organizada sóbre base 
autocrática e guerreira". 

lsso náo seria suficiente (pergunta-se ainda) pra que os 
estudiosos a tivessem encarado, também, e talvez mais 
propriamente, em sua f eiriío de sociedade que se erige num 
belicoso e pequeno Estado, tóda vez que entra no sertáo? 

Do ponto de vista das causas locais determinantes da 
marcha para Oe_ste. o quadro é éste com suas dij erenras 
necessárias: o auxílio da Coroa nunca passou de promessas 
mais falsas que as de certos políticos de. hoje em vésperas 
de eleirao. 

Se chega a haver momentos em que o reino instiga o 
paulista, haverá outros em que paulista e portugués sao 
palavras antagónicas, como nos "crimes de bandeirar" ou 
em luta comos emboabas. 

Na época dos capitáes-generais, a maior desgrafa de 
alguém era "ter nascido paulista". 

Descoberto o ouro, os pre post os del-rei-f erozmente 
antibandeirantes-se trasladam para as minas ( niío ban~ 
deiram, s~ trasladam) como aproveitadores da riqueza, 
e nada mais. É a hora em que el-rei chega a proibir "novos 
descobrimentos, pelas conseqüéncias ,danosíssimas: os mo
radores do Rio despovoam essa prQfa e tornam-se mais 
apetecidas essas terras dos inimigos desta coroa" (1709). 

• •• XXXUI 



\ 

El-rei quería ouro, desesperadamente, mas temía a con
corréncia. Temia a concorréncia, mas que.ria ouro. Preci
sava dos pauÚstas pra novas descobrimentos mas nao con
! iava nos paulistas, capazes, como a expe_riéncia o tem 
demonstrado, "de se tornarem régulos poderosos". Aliás, 
o antibandeirismo portugués já estava em sua pólftica 
costeira, em seu re_púdio ao serta.o por incapacidade de 
sertanejar, pois sertanejar requería ~scola e aprendizagem 
que só os da terra possuíam. 

Se dirá mesmo que ~ssa política vinha de longe. Aquela 
frase de_ Tomé de_ So usa (que ninguém f osse tratar pela 
terra firme. adentro), o dita de Freí Vicente do Salvador, 
que f icou célt¿_bre, o conselho pra que só se cuidasse de 
plantafoes, o documento do Conselho Ultramarino a res
peito de riquezas 4o serta.o esquecidas por negligencia dos 
portugueses, as punifoes contra quem bandeirasse., o gover
nador-geral exigindo que as minas permanefam intactas~ 
quando descobertas, em 1601, tudo demonstra que a razii,o 
cultural do Estado luso no Sul e_ra outra e niío a da expan
sao para Oeste. 

Assim, no presente estudo, só se chama "bandeira" ao 
f enomeno do Planalto de Piratininga, nao apenas porque 
aí ocorreu ela--a bandeira-como um "sistema de vida" 
que durou mais de dais séculas, seniío ainda porque assim 
se desfará, · esto u certo, a conf usiío que. se tem f eito do 
esfórro paulista com o portugués. 

Com insuspeiriío e agudeza, Jaime Cortesao, historia
dor luso, nos ensina: "O bandeirismo foi, sim, e acima de 
tuda, um género de vida enraizado em Siío Paulo e aí 
levado as últimas conseqüéncias a ponto de irradiar para 
o resto do país e tornar-se, com o andar dos tempos, a 
própria consciencia audaz dos brasile_iros no seu esf orro 
para adaptar o Estado as realidades geográficas da América 
do S1ul." 

Os próprios governantes portugueses aj irmam: "Só os 
paulistas é que sáo cursados em sertiío." "Pra descobri
mento do ouro e luta contra os bárbaros, como a experien
cia tem mostrado, só os paulistas." "Moradores sediciosos 
e turbulentos, porque é a Rochela do Sul a capitanía de 
Sáo Paulo"--dizia outro documento. Como se ve, mesmo 
na crítica hostil dos portugueses havia o reconhecimento 
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de quf!. só os paulistas e_stavam preparados pra vencer o 
sertiío. Naquele_ tempo, "só os paulistas". 

XIV 

Out ro fato que_ convém destacar aos que sobrelevam o 
plano de expansiío portuguesa, a que teriam obedecido 
Pe_dro Te_ixeira e António Raposo Tavares, é a de que a 
maior arremetida para Oeste se. dá ao tempo em que o 
Brasil estéve_ sob o domínio_ e_spanhol. Pe_dro Teixeira obe
dece_ a Madri "pra povoamento da Nova Espanha"; por
tanto, parece que_ niío existía, nesse momento, "uma razaó 
cultural, lusa, de Estado". O interésse seria espanhol, pelo 
menos oficialmente, e. a expansao se f azia em terras que 
estavam sob o mesmo domínio, numa espécie de causa 
comum. É o momento, também, em que che_gá ao "auge 
a arií,o das bandf!_iras paul~tas" --acre_scenta Washington 
Luís. · 

Perdía o reino e ganhava a colonia, no dizer de Vicente 
Licínio Cardoso. Tanto ao Norte como ao Sul ampliava-se 
a conquista-observa Joiío Ribe_iro. A viagem de Luís de 
Céspedes y X~ria, ~m i628, e sua cumplicidade com os 
paulistas, O nenhum '!_Storvo a penetrafáO, e logo a derrota . 
paulista de M'Bororé ou a Te.Qfáo espanhola (em 1641), 
um ano após a re_staurarao da monarquía em Portugal, sao 
fatos que_ os historiadore_s real9am como demonstrativos 
da situafao criada. 

Uma coisa é a contribuir&> portuguesa ou hispánica na 
marcha para Oeste, outra a paulista; outra, finalmente, a 
contribuir&> portuguesa para a bandeira. Como indicar, 
com exatidao necessária, esta última sem ter caracterizado, 
antes, a bandeira planaltina, estudando-se_ os seus aspec
tos particulares, específicos mesmo, sem esquecer, é claro, 
os pontos ge_rais, comuns aos grupos sociais que se de_slo
cam de uma para outra regiao? 

XV 

Caracterizado o grupo bande_iran/e, entáo se pode inda
gar como e até que ponto, o portugués, que_ niío é autor 
de nenhuma bandeira, e tao antibandeirante em princípio, 
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até por incompatibilidad.e com o sertáo, colaborou 1W ofí
cio que era "só dos paulistas": 

a) Como principal povoador, ao lado do elemento es
panhol, francés, italiano, inglés que aí se reuniu, logo de 
início, no in breeding em que também entrou o cristiío-novo 
e do qual resultou o "mameluco". 

b) Como "paulista", chef e de bandeira, embora nascido 
em Portugal; nao por ser portugués. Nas mesmas condi
fóes do espanhol e do neerlandés (A ndré de Leáo e Glim
mer ). Bastasse ser portugués e teria havido bandeira na 
África e na Asia ( com todas as características particulares 
da realizada em Sao Paulo). Pode ter havido deslocamen
tos de grupos sociais, determinados por causas necessárias 
e eficientes e com objetivos até semelhantes, mas de orga
nizaflio diferente, estrutura diferente. Teráo outro nome, 
nao bandeira. 

c) Num sentido negativo, e como agente do govérno por
tugués ( donatário, capitao-mor ), o pondo-se tenazmente as 
entradas no sertáo, e. provocando um efeito aposto ao pre
tendido. Criar ao paulista obstáculos impossíveis de obe
decer era criar uma "escola de desobediencia" e graras a 
essa desobediencia histórica é que se realizaram as mais 
atrevidas e revolucionárias bandeiras, que sáo principal
mente as do ciclo da cara ao bugre e as do mito. 

d) Convidando os sertanistas a bandeirar, sob promessas 
de merces e recompensas quando, graras a eles, comeraram 
a aparecer evidencias de · ouro, no sertao; quando el-reí os 
convida a "melhorar suas conquistas". 

e) Já depois de descobertas as minas, mandam as auto
ridades reináis ( governadores de. Capitanías) organizar ex
pediróes a que já nao se pode chamar de bandeiras, pois 
nao apresentavam as suas características. Eram expedi
fóes of iciais como quaisquer outras. 

f) De novo, em sentido negativo, na usurpüfáo que 
os emboabas cometem nas gerais e cuja conseqüéncia f oi 
os paulistas conquistarem Mato Grosso e Goiás a tempo 
de os incluir no mapa do Brasil. 

g) Reconhecendo que só os sampaulistas sáo "cursados 
no sertlio" e em lutar com bugre, os governadores portu
gueses apelam para a sua experiencia, ~ eles organizam 
bandeiras pra ésse fim. (Domingos Jorge Velho, por ex.) 
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h) Na expansáo até ao Prata, via marítima, é certo que. 
Portugal se_ empe_nha, desde D. Joiio 111. O Regente Pedro 
I I leva ao extremo essa política, mas só o faz com os pau
listas, como nas expediróes de Jorge Soares de Macedo e 
D. Manuel Lobo. 

i) Outra colaborüfiiO portuguesa, sem dúvida, está na 
construrao de fortes, mesmo a Oeste, e nos trabalhos de 
caracterizafiio ge_ográfica da f ronteira, depois da conquista 
bandeirante. 

Trata-se d~ arte e de ciencia em que os lusos sao mes
tres incontestáveis. * * A tals contribuiróes, positivas, nega
tivas ou indiretas, é possível-niio se dirá provávez_:_ 
acrescentar o "idealismo sentimental" luso que, embora 
virtude antibandeirante, serviu pra tornar o nosso pioneiro 
menos cruel que. o espanhol. 

Nas "monfoes'1 talvez reviva um pouco do espírito tra
dicional portugués, ~ apenas quanto ao que elas tém de 
"náutico". Razáo tem-, pois, e muita, Alberto d'Oliveira 
e_xposta em sua Carta do Brasil, sugerindo um acordo sobre 
certos pontos controvertidos da história luso-brasileira "fá
ceis de remediar". 

Uma aplicüfiío amistosa do seu alvitre seria esta: 
"Quando entra no sertiio a primeira bandeira cessa a 

história de Portugal e cornera a do Brasil (pró sua Inde
pendencia)." 

XVI 

N iio se. pretende dizer que a marcha para Oeste f osse 
tudo, ~ o Brasil já estava pronto, tal como o vemos no 
mapa. Era preciso defendé-lo, a Leste, na sua imensa 
costa. Nunca se_ viu tanta concorréncia de pavos intrusos. 
Franceses, holande,ses, ingleses. Cada qua! querendo ar
rancar um naco de carne_ a costa do Brasil. Quem poderá 
esquecer urna [uta que durou cento e sessenta anos--a 
luta contra o pirata, contra o intruso, contra o invasor? 
Portugal niio podía, sozinho, e já a certa altura, defender 
a sua colonia, contra concorrentes tao aguerridos e perseve
rantes. E enquanto a bande_ira leva a sua "muralha de 

•• As medidas de defesa e construcá.o <\e fortlficacóes pra garantir 
o pais, devem, realmente, aos lusos, n otável con tribuicA.o, nelas t ra 
balhando o Servico do Corpo de Engenhelros de Portugal. Sobre este 
capitulo lela-se A Engenharia Militar Portuguésa, do Gen. A. DE LYRA 
TA V ARES, ed. de 1965. 
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gente" ao último oestt¿_ possível, é no mais oriental rinciio 
do país, "aquéle_ para quem primeiro nasce_ o sol na livre 
América" (a imagem nao é minha, é de Barbosa Lima), 
que se trava a culminante luta de_ def esa pra expulsao do 
invasor que aí já durava trinta anos. 

Eram os pernambucanos, os paraibanos, os baianos, aos 
qua is nao falto u a ajuda do Sul, eram unicamente os colo
niais que iam botar pra f ora os intrusos f lamengos. Os 
maiorais do rgino náo que_riam a guerra, principalmente 
quando a Espanha passa a andar de brar;o dado com a 
Holanda. Assustados com as ame_Qfas holande_sas, "prefe
riam perder uma parte do Brasil" a correr o risco de perder 
o trono e a lndependéncia. 

XVII 

Também o rush do café, rumo a Oeste, entrando pelo 
Vale do Paraíba 'i agora já transpondo o Paraná apresenta 
as características de uma marcha bandeirante já em hori
zonte cultural, social e economico necessariamente diver
so. Planta nomade, por exceléncia, e democrática~ o seu 
cultivo intenso e extenso promoveu a f undar;iio de numero
sas cidades e a sua marcha deu origem ao "bandeirante 
do café", que é bem o tipo social do desbravador dos sé
culas XIX e XX. 

Enquanto isso, a conquista do Acre pelos cearenses com
ple_ta o perfil ge_ográfico do Brasil, atingindo o nosso últi
mo oeste. 

Nas migrar;oes internas, além do Acre, destaca-se mais 
recentemente a ave,ntura dos "siío-pauleiros". lnteressante 
o confronto e_ntre ~ssas duas expressoes: siio-pauleiros e 
paulistas. Os paulistas iam de_ S. Paulo para outras regioes,· 
sáo até hoje, os que viio industrializar o Nordeste; os siío
pauleiros siio os que vém do Nordeste e. de outras regioes 
pra S. Paulo. 
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Registre-se t~bém a vinda de candangos pra Brasília, 
que é agora o ponto principal de irradiar;iio bandeirante 
pra Oeste. 

Mas o bande_irante do século XX é Rondan, que reavi
vou a posse da te_rra incorporada pelo bandeirante histórico; 

procedeu a revisiío de. nossas fronteiras geográficas e rea
lizou a ingente tareja de_ pacificar o gentío mais rebelde. 
Falando a língua dos índios, como o paulista antigo
soube compreerute-los e amá-los, brasllicamente. 

O "Projeto Rondan", hoje em pleno desenvolvimento, 
completa o bandeirismo contido no grande nome com que 
joi de.signado, num sentido de levar assisténcia social, mé
dica ~ técnica as popular;óes subnutridas, nos pontos mais 
distantes do país. · 

(Nada mais grato ao autor desta 4<! e.dir;ao do que ver 
concretizada urna das sugestóes contidas a ésse, respeito já 
na 3.ª e_dir;iío de Marcha para Oeste.) 

Portanto, o bandeirismo como foi praticado pelos pau
listas durante tres séculas pertence, naturalmente, a His
tória. Ressurg,e, porém, nas prime.iras décadas do século 
~IX. e no XX! embora bastante. rrzodificado em seus f ins 
zmedzatos. Muzta vez em horizonte e_cológico diverso, de
.senvolvendo técnicas novas de competir;áo e de relar;oes 
simbióticas, ao lado das dij erenr;as-maiores ou menores 
--dos ambient~s cultural e social. Existe urna "persona
lidade bandeirante", a do paulista, espedficamente, na 
sociedade brasileira. Quando se jala em "Estado bandei .. 
·rante", já Sf!. sabe qual é; "povo bandeirante", também. 

Mas "bandeirar", hoje em dia, é imposifáo do Brasil 
inteiro, que at~nde ao seu "imperialismo interno" e depen
de, muito ainda, da ave_ntura criadora tradicional, de que 
a gens di!_ Siío Paulo foi exemplo. 

XIX 

Convém aqui, em síntese, recapitular: 
a) Falou-se, desde a l.ª edi~ao, em Marcha para Oeste, 

ao invés de "para o Oeste". Para Oeste_ quer dizer apenas 
em oposir;iío ao litoral. Qualquer deslocar;iío do litoral para 
o interior seria inevitavelmente para Oeste; isto é, para 
o poente, e niio ainda para a regiáo onde_, no Brasil, e já 
trar;ados ot: seus limites, estiio sit~adas agora as terras 
de Mato Grosso, para os paulistas, e as do Acre, para .os 
cearenses. 

Niío se tratava, como hoje, do Oeste_ do Brasil. 
Direi entiio: para Oeste, ao início, para um Oeste sem 

saber até onde; para o Oeste_, depois,-para o Oeste já 



determinado. l'Vo primeiro caso, o rumo; no segundo, a 
regiáo, a unidade geográfica. 

b) O que se_ procurou, nesta 4.ª edifezo, foi fundamentar 
melhor vários pontos originais, apenas esbofados em edi
roes anteriores. Diante, de_ urna unidade histórica de inves
tigafCzO usou-se, é óbvio, de_ toda a documentQ.fCzO empí
rica a nossa dispOSifCzO, depois de passá-la pelo crivo do 
ex ame da sua consistencia. A "pesquisa de reconstrur ao 
histórica é tao passível de um padriío de trabalho rigorosa
mente positivo, quanto a pesquisa de campo" -segundo 
reconhecem os especialistas e. é válida pra fins de expla
nafao interpretativa. Essa af irmarao está apoiada na teo
ría que trata da pesquisa histórica; naquilo que interessa a 
natureza e. ao obje_tivo dessa disciplina. 

Sao 17 esses pontos: 
1) Tres linhas nítidas marcam a estrutura social de cada 

bandeira, segundo o adestramento dos individuos pra sta
tus e papéis especiais: comando, pelo mameluco; movi
mento, pelo índio; minerafiío e lavoura, pelo africano; 

2) o fato dos mestifos de todas as etnias acompanha
rem, em grande número, o conquistador selva adentro ao 
lado da mestifagem (intercruzamento racial) conseqüente, 
por ex. entre. índios e negros; 

3) nenhum compromisso do bandeirante com a proprie
dade imobiliária e imobilizante, muito menos com o lati
fúndio, condiráo que o torna livre pra seu "ir e vir". 

4) o índio aproveitado em sua "especializariío psicoló
gica" para o movimento ("horno primitivus migratorius") 
ou seja, em seu nomadismo "dirigido",· 

5) a participafiio do negro na bandeira embora em me
nor escala, desde o século XVI, e depois já em grande es
cala, no bandeirismo minerador (séculas XVII e XVIII); 

6) o "quixotismo" bandeirante, explicável pela influen
cia da cultura espanhola na familia piratiningana, desde 
.º primeiro momento; 

7) os "mitos'' do ouro, da prata e das esmeraldas que le
varam o bande_irante sertiio adentro-o que suge,re um 
fundamento economico a ser incluído na genese dos mitos; 

8) a bandeira como um pequeno Estado larvar e vivo; 
um Estado em miniatura ( cidade em marcha) ou como 
origem do nosso self-government na formariio do Estado 
brasileiro; 
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9) o chef e da bandeira e,xe,rcendo a governanra, demo
craticamente, na r~pública de. Piratininga, e investido-, 
por delegafiío majestática, ou por conta própria, ou por 
eleirao "em voz alta"-, de poderes ditatoriais toda vez 
que, entra no sertiío; 

1 O) o bandeirismo como "revolurao" e os seus ref lexos 
no mundo mode_rno (no Cristianismo, no Direito l nternacio
nal, no capitalismo europeu, na Re_voluriio Industrial); 

11) a bandeira em suas relafoes com outros grupos co
loniais, relafoes e_ssas que_ tanto inf luíram, pelo seu dina
mismo, na unidade brasileira; 

12) o bandeirismo moderno, e_m "outro horizonte cu[;.. 
tura[" e. renovado e.m seus objetivos economicos; o "da 
marcha para Oeste", hoje incluida nos programas de orga
nizaráo nacional; 

13) as "zonas p{one_iras'', de_ ontem e ainda hoje exis
tentes no país; por e_x. as que. se localiza'!l na Estrada Be
lém-Brasília; 

14) o "Projeto R9ndon" (inicialmente "Operafiio Ron
dan") que vem retomar o espírito bandeirante em nos'sos 
días; 

15) a in/ luencia da bandeira, em nossa f ormafáo social 
e política, de_sde a f undarao das primeiras cidades até 
Brasilia; 

16) a band(fira na origem de nossa democracia como 
grupo operário; e_ ainda, a principio, como um caso de 
democracia social pela mestiragem; depois como democra
cia representativa ( em Cuiabá), com deputados e governa
dor eleitos pelo povo; 

17) a Transamazonica, no processo da integrQ.fiío na
cional e, talvez, como coroamento do espirito bandeirante 
no século XX. 

Em conclusiío: 
Tudo o que f icou e.scrito neste trabalhO' está baseado 

em documentos e· evidencias, submetidos a cerrada crítica 
e a selefiio nece_ssária ésses dados históricos. · 

Amparei-me niio apenas na forra que repre_senta a 
quantidade de documentarao comp,ulsada, mas também e 
principalmente_ na consistencia désse material compreen
dido e interpretado em seus aspectos sociológicos. 
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Dou inteira razáo ao agudo renovador de nossa Histó
ria que é José Honório Rodrigues, em "reagir contra os 
excessos de f é (Vida e História, p. 20) na letra documen
tal e em preferir a compreensáo que nas ce da crítica tex
tual." 

É o que também procurei f azer, nesta Marcha para Oeste. 
Apoiado, porém, no próprio documento que afirma: "e 

isto náo é fábula". 
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Sítio de Santo Antonio - Município de Sao Roque. 
No século XVII era propriedade de Fernáo Dias Pais de Barros, célebre 
pela ajuda que prestou aos bandeirantes. A capela estava situada n a 
ala direlta n a parte atualmente arruinada. Em 1682 Fernáo e sua mulher 
mandaram erigir a atual. Nesta ainda existe uma tela, bastante arruinada, 
que se supOe r epresentar o altar da capela primitiva. A construQáo situada 
entre a casa-grande e a atual capela fo1 mandada. erigir pelo Baráo de 
Piratininga que ai morou. As pinturas mura.is existentes nas paredes da 
casa-grande e na do baráo foram executadas, segundo a trad1Qáo local, pelo 

mesti90 Bellsário. 

Ca pela do Pilar (século XVIII). Aí os bandeirantes f aziam 
reza antes da partida para as Minas Gerais. 

CAPITULO 1 

OS GRUPOS SOCIAIS DA COLóNIA 

Chegada do colonizador. S. Paulo e Santo André, primei- . 
ros marcos da penetra9ao dos grupos sociais. O grupo 
estável do litoral e o seu sentido "portugués''. O grupo 
móvel do Planalto e o seu sentido "americano". A mo
nocultura latif undiária li escravocrata, a ca9a as pedras 
verdes e a expansao agropastoril. Bandeira e proprie
dade imobiliária nao rimam bem. As casas-grandes e 
as palho9as "andarilhas". Qua[ o segrédo da mobilida
de bandeirante? O horno primitivus rnigratorius e a 
psicología do grupo em 'fnovimento. Como era constituí
da a bandeira,· classif ica9iío das bandeiras: a) quanto 
ao seu objetivo econ.Omico; b) quanto aos meios de 
condu90.o; c) quanto aos elementos raciais que_ nelas 
tomam parte; d) quanto a área geográfica em que ope
ram os grupos bandeirantes; e) quanto aos seus fins 

militares. A marcha para Oeste e a sua génese. 

1 

e hegada do colonizador. 
A primeira realidade que a terra descoberta lhe revelo u: o mundo 

verde, desconhecido. Urna realidade física, medida apenas litora
neamente. Seria urna ilha? A linha de Tordesilhas, linha vertical, 
e os limites das capitanías hereditárias, linhas paralelas tra~adas do 
litoral pra Oeste. 

O homem em presen~a da Geografía. 
Mas havia urna outra realidade-a da criatura humana encon

trada nessa geografía ern estado de inocencia; o índio. 
A deseo berta havia sido, ·tambérn, "bíblica". 

2 

No tocante a classifica~ao dos grupos vindos de ultramar, será 
preciso localizá-los geogrMicamente, antes de tudo. 

3 
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Depois de localizados é que eles se transformam, aos poucos, 
em grupos sociais e adquirem um significado social. 

Por certo que cada um deles terá trazido do seu meio ibérico a 
marca de origem. Como quem sai de urna forma. Mas a simples 
mudan9a de cenário geográfico lhes imprime novo ritmo e nova 
estrutura. 

J á nao se fala no ajustamento subsocial, ou físico, dos indivíduos 
em rela9ao a recursos naturais. 

Embora com a delibera9ao pura e simples de colonizar a terra 
selvagem e transportar impunem·ente a civiliza9ao de um continente 
pra outro, o caso é que eles vieram nascer de novo. Muitos deixaram 
a "ruim natureza" assim que pisaram o solo, "onde tudo havia de 
dar em se plantando" .1 

Os degredados por culpa de muitas infamias e desorelhados pas
sarao a servir de juízes, nas Capitanías (1550) conforme o teste
munho de Pero Borges. As mullieres erradas, que viessem do reino, 
no dizer de Nóbrega, podiam aqui regenerar-se pelo casamento. 

"O novo habitat altera o sistema da própria hereditariedade: faz 
aparecer numa ra9a características que jamais se haviam revelado" 
(Jennings). Parodiando o velho Pascal: eles traziam urna condi9ao 
social que poderia virar erro aqui. Podía ser urna condi~ao aristocrá
tica lá e a qui virar urna verdad e social diferente. Po is o índio nao 
ia oferecer ao mundo urna idéia nova? 

Nao parece necessária, por enquanto, urna classifica9ao de grupos 
sociais que iarn nascer de nóvo, senáo: a) pelo critério da localiza-
9áo geográfica; b) pela sua composi9ao etnológica; e c) pela sua 
mobilidade interna e externa. Por certo que se terá, logo depois, 
de aludir a outras classifica9oes. 

Seriam rnuitas as hipóteses: grupos biológicos (a familia e o cla); 
grupos geográficos (o intra-serra e o do litoral) ; grupos etnológicos 
(o branco, o preto e o indígena) ; pequena sociedade (grupo pri
mário) e grande sociedade (grupo mais complexo, a na9ao). 

Nas rela96es de um grupo com outro se mencionaráo o agrário 
do litoral, o do criatório e o da "bandeira" objeto do presente estu
do. Considerados quanto a sua mobilidade externa será preciso men
cionar o grupo fixo ou estável da orla atlantica em confronto com 
o grupo móvel do Planalto e com o nómade das tribos. 

l. "Os pr1me1ros habitantes se !lzeram a<¡ul de uma. nova. na.tureza, tora. do 
comum, quero dlzer, despida daquela bem regulada. ambic;!í.o que faz florescer 
os Estados", d1rla futura.mente o Marechal AROUCHE, nas suas "Refiexóes" sóbre 
a agricultura (Documentos Interessantes, vol. 44, p. 195). 

4 c. r. 

Na ordem de sua complexidade,2 a familia, o clá patriarcal e a 
bandeira constituirao as tres unidad~s fundamentais de nossa orga
niza9ao social e política. 

Enfim, nao poderáo ser omitidos os "la9os psíquicos, biológicos 
e físicos" que explicam a origem da vida social. Mas o que interes
sa, por enquanto, é apenas fixar os grupos em seus aspectos mais 
exteriores: local, cor, movimento. Isto pra maior clareza do assun
to. Trata-se de um assunto em que, de resto, cada qual propoe· a sua 
classifica9ao. Sem nenhuma definitiva ou aceita por todos. 

Esta divisáo de grupos humanos que iniciaram a vida social bra
sileira me parece indispensável, pra· se saber o papel de cada um 
deles na marcha para Oeste. 

3 

Ora, quando chegou o descobridor, já os tupis haviam descido3 
dos platós bolivianos, a procµra do "país das palmeiras". Cabia-lhes 
( aos tu pis) "urna tarefa colossal: da caagua9u boliviana deveriam 
alcan9ar, para além do Anhembi, o grande mar oriental, juntando-se 
a gente irmá que, certamente, já se haveria estabelecido na costa".4 

A toponímia da antiga Capitania de S. Vicente é "gritantemente 
tupi-guaraní", como diz Plínio Airosa. O nome guaianá, na opiniáo 
de Teodoro Sampaio, designaría apenas5 um ramo da ra~a tupi, 

2. Há ainda. que se r ecorrer a idéia. de ma.ior ou menor comunica.c;!í.o entre 
os individuoo que compóem cada grupo: comunicac;áo tace a. tace ou comuni
cac;áo a dist§.ncia, como d1r1a COOLEY. Os tace a tace sáo os origina.is da familia. 
do recreio: aqufües "que !ornecem a.o individuo a sua. pr1me1ra e mais complet~ 
experiencia da. unidade social; constituem as fon tes de vida, n !í.o &>mente para 
o lndivíduo como .também para as instituir;óes socia.is". 

3. Sáo os tupis que, na opiniáo de MARTIUS, partiram dos chapadóes ou 
araxás das montanhas dos Andes e irradiaram-se para o Sul, para o Norte e 
para o nascente e conquistaram a maior parte das t erras do Brasil. Nas solidóes 
do Araguaia, Coinamá multas vezes me contava que, quando os seus avós 
emigraram das altas montanhas, provavelmente dos planaltos dos Andes, onde 
o sol morre, para as terras plainas onde o sol nasce, os tuxauas, a hora do 
toque das buzinas, passavam diante das casas dos gu erreir os, dizendo-lhes este 
famoso grito de guerra. para a conquista do Brasil: Yá só Pindorama koti ita
marana po anhantin, yara rama ae r ece. (O Selvagem, p. 307.) O pa.peÍ que 
o oceano desempenha na imaginac;áo desses indios é uma coisa digna de observa
c;áo, dlz RA~NAR NUMELIN (Migra9óes, p. 274) citando MARTIUS (Beitrage zur 
Ethnographie und Sprachenkunde Südamerikas) e colocando a. marcha dos tupis 
entre as grandes migrar;óes universais. 

O crttério sociológico, no entender de ROQUETTE-PINTO (Seixos R olados) , 
Just ific.ou e acomodou n ovamente as n ossas trlbos n esses dois grupos: tupis e 
tapuias. Os dois grupos cabero, sem tirar nem pór, em dois estágios de cultura 
que explica.m perfeitamente o predomínio da rac;a. que conqulstou o pais das 
palmeiras e confirmam a. hlpótese de MARTIUS. Sóbre a. marcha tupi, desclda 
dos araxás bolivianos, convém ainda ler o lnteressante estudo de AFONSO A. 
D~ FREITAS, intitulado "Os Primitivos Habitan tes do Brasil", in Rev. do Inst
H ist . e Geogr. de S. Paulo, vol. XIX, p. 113. 

4. ALARICO SILVEIRA, artigo publicado em Novíssima, em 1924. 
5. PLíNIO AIROSA, in O Estado de Sáo Paulo, ed1c;A.o de 28-12-38. "Os Guala

nás eram Tupis" e "Gua.ianás de Plratininga" (Bev. da Academia Pauiista de 
Letras, ano XV, n.0 59) sóbre "o tat>uísmo impossível dos pr1mlt1vos habitantes 
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porque de fato, do tupi eram a arte e o vocabulário escrito por 
Anchieta e porque os nomes dos chefes e principais entre esses 
índios e bem assim os das localidades na regiao por eles ocupadas 
todos procedem desta língua. 

O guaianá, portanto, a prevalecer esta hipótese, era urna na9ao 
tupi como era o tupiniquim do litoral. Nao obstante "divisos" entre 
"diversas na9óes", todavia na semelhan9a, condi9ao e ritos gentílicos 
"todos eram huns", no <lito pitoresco de Gandavo. 

E já os piratas do pau-brasil e dos papagaios estavam fazendo 
as suas incursóes em vários pontos do litoral quando se decidiu 
viesse Martim Af onso (como se sabe) pra cuidar da terra e do seu 
povoamento. As feitorias seriam substituídas pelo povoamento efe
tivo e sem mais rod·eios. 

A viudo do colonizador f oi, assim, motivada pela pirataria que 
infestava a costa do Novo Mundo. A influencia dos papagaios e do 
pau-brasil é que <levemos a resolu9ao de D. Joao 111. 

Nao há razao, afinal, na conversa fiada de certos cronistas para 
os quais a mudan9a de Santa Cruz pra Brasil foi obra do demonio. 
O Brasil das piratarias é que nos salvou de outro destino qualquer, 
. estimulando os portugueses a tomar conta do futuro Brasil, defen
dendo-o contra os corsários terríveis. Um desses corsários chega ao 
topete de declarar pessoalmente guerra a Portugal. Martim Afonso 
teve que capturar mu itas naus francesas carregadas de ibirapitanga. 6 

Encetada a coloniza9ao, S. Vicente, no Sul e Olinda, no Nordeste, 
-sao os grupos humanos iniciais do litoral. 

S. Vicente foi o primeiro fundado e já se explica que o intuito do 
futuro donatário era localizar-se (nada mais natural) no ponto que 
lhe pareceu mais próprio a "explora9ao da costa do ouro e da prata". 

Qual o comportamento de Martim Afonso, porém, em face do 
sertao? 

Constando-lhe, por informa9óes de índios, que havia ouro lá den
tro, fica ele encantado; apresta logo urna expedi9ao de 80 ho-

<1e S, Paulo". Ver, também, " Os Indígenas Primitivos de S. PaUlo", OOMES 
RIBEIRO, in Rev. do Inst. Hist., vol. XIII, p. 185. 

Se !óssem tapu1as, nA.o terlam recebldo o branco como receberam, pois aqueles 
se distlnguiriam, imedlatamente, de outra classi!lca9A.o qualquer pela sua !ero
cidade que os torna "re!ratários a todos os meios de paci!1ca9á.o e de al1an9a". 
As "igac;abas" empregadas pelos indígenas de Plratinlnga provam, e ésse é um 
argumento multo sério, que eles pertenclam a ra9a tupi (IHERINO, Rev. do 
Museu Pauiista, vol. II, p. 10). 

Outros estudiosos acham que náo os guaianás, mas os tupis, eram os domina
dores em Piratininga (!azendo distinQá.o entre uns e outros) que Tibirlc;á e 
Piquerobi eram da última naQáo (JOAO MENDES DE ALMEIDA, "Qual !oi o 
Principa-1 Che!e da Na9A.o Tupi, em Piratininga?" Rev. do Inst., vol. VII, p . 49) . 

6. Em S. Paulo, em 1800, o pau-brasll era chamado "seguray"-nA.o se 
exporta va (p. 141, Documentos Interessantes, vol. XXIX). 

6 c. ?'. 

mens e manda ver se é verdade. 7 Mas também foi só o que fez. Os 
seus homens nao regressaram mas isso nao teve outra conseqüencia. 
Nao lhe ocorreu vingar os seus companheiros. 

Ao passo que os espanhóis iniciam a coloniza9ao "terra adentro", 
os portugueses a iniciaram pelo litoral. Por muito tempo estes assim 
o entenderam: nao admitiam incursóes pela floresta e davam as 
suas razoes. Assim havia de proceder o primeiro governador-geral. 
As cartas de doa9ao das capitanías impunham a mesma ressalva. 8 

Por urna determina9ao histórica coube perpetrar a primeira derro
ga9ao dessa proibi9ao aos moradores de S. Vicente, que escalaram 
o paredao da Serrado Mar e enverecíaram para os campos de Pira
tininga. 

Santo André e S. Paulo, os dois prirrieiros núcleos humanos fun
dados entre os muros da cordilheira que renteia o Atlantico, guar
dando a terra virgem, teriam fun9ao diferente da dos que se 
fundaram a "borda da água':.~Mas, e os tupis? 

Nao bastava querer for9ar a serra e escalar os muros da fortaleza 
selvagem. Era preciso que os denos da casa estivessem de acordo 
com essa sem-cerimonia por parte do povoador. 9 

:f:ste ponto já está bem esdarecido por todos os historiadores . 
Mas, voltemos a Martim Afonso: quando ele chegou as terras 

de S. Paulo, nao havia aldeia de índios ao longo da costa do mar. 
Alguns índios de serra acima, que estavam pescando junto a Barra 
do Buriquioca (casa de macacos buriquis), fugiram, subiram a serra 
e deram aviso aos outros que, dentro de tres dias, aí apareceram 
em. n~mer~ de quinhentos guerreiros, sob o comando de Tibiri<;á e 
Ca1ub1, guiados por Joao Ramalho, a cuja interven9ao se deve o 
nao ter havido guerra entre americanos e europeus; firmaram-se 

7.. Já um carijó, em 1514, se havi.a entendido com o rei de Portugal a propó
sito das minas de ouro e prata existentes no Brasil ainda completamente cru 
(AFONSO. ARINOS, O Indio Brasileiro e a Revolu9áo Francesa, p. 70). Lógico 
que Mart1m Afonso vinha t razendo, além da in!ormayáo, o pen.samento de 
auscUltar os aborígines a respeito das riquezas minerais por descobrlr. 

8., f:ste mesmo !oi o sistema de el-Reí Joáo III e a r azáo de mandar el-rei nos 
cap1tUlos 6 e 7 do regimento de Tomé de Sousa, primeiro governador-geral do 
Brasil, que ninguém pudesse ir t ratar pela terra !irme adentro, sem licenya do 
gov~rna~or (FREI GASPAR DA MADRE DE DEUS, Memórias para a História da 
Capitania de S. Vivente, p. 180). 

Tomé de ~ousa n áo tinha pressa em exploraT o sertáo e dlzla: "por multo 
~adrug~r nao era que ha.vía de amanhecer mals cedo" (TEODORO SAMPAIO, 

O Sertao e a Conquista", in Rev. do Inst. Hist. e Geogr., vol. v. 81). 
9. <;:onta ~ACHADO DE OLIVEIRA que Tibiric;iá. tinha o seu sentido contra 

0 sertao;. Ca1ubi tinha a incumbencia de regular a pesca, na regiáo marítima 
isto é, v1giava o litoral. ' 
d O segund? .e~a- subm,~sso ao primeiro, tanto assim ' que se sujeitou. ao que 

ispuser~. Ttb1r1c;a, de náo se impedir o desembarque de Martim Afonso em 
Jumiar~ ~nome que entáo se dava. ao litoral de S. Vicente). (Quadro Histórico 

a Provincia de Sáo Paulo, p. 5) . 
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pazesio e rejubilaram-se os americanos, nessa chegada, com cantos 
e festas que duraram dias. 

Mesmo os historiadores estrangeiros contam que o encentro das 
duas estirpes se deu nessas condi<;5es. ,. . 

"Les goyanazes, diz Warden, alors maztres de cette partze de la 
cote, avaient déja rassemblé leurs pirogues pour chasser ces étrar:
ge_rs, lorsqu-ils en furent détournés par l'influence d'un portugais, 
nommé Joam Ramalho."11 

Primeiro resultado de tudo isso: os elementos peninsulares que 
iniciaram o povoamento destacam-se logo pela localiza<;ao geográ~ 
fica. 

Dois grupos no litoral: S. Vicente,. e Olinda; e dois ?ut~o~ no 
altiplano ou intra-serra: Santo Andre e S. Paulo de Prratin1ng~. 
Segundo resultado, nao menos interessant~: o encentro de do1s 
estágios de cultura diferentes, um choqu~ v1~lento ?e cu~turas: ~s 
bomens do oceailo trazendo urna organ1za9ao social anstocratica 
e os homens da terra em estado social primitivo, comunista. 

Terceiro resultado: Uma curiosa informa<;ao de Nóbrega define 
bem a diferen<;a que desde logo se estabelece entre os de serra 
adentro e os da marinha. 

"Ali foi (refería-se ao Planalto, onde estavam casa e igreja, perto 
da vila de Santo André) a primeira povoa9áo de cristaos que nesta 
terra houve ao tempo de Martim Afonso, e vieram a viver ao mar 
por razao dos navios." 

E "agora todos se arrependem" ao ponto de nao haver como deter 
"alguns deles" na costa; pelo menos "alguns deixam lá ir viver", 
isto é, retornar ao planalto.12 

. . • • 

As posi<;oes estavam, assim, def1n1das: os n~v1~s atra1ndo. os lu-
sos apegados a matriz cultural13 a que estavam 1nt1mamente hgados, 
e o sertao atraindo os que (naturalmente mamelucos) davam as 
costas ao mar. 

Quarto resultado, e este no futuro: Quando se falar ~m o bacb~: 
rel e o sertao, nao será possível esquecer que o Brasil nasceu Jª 
com um "bacharel" cujo nome se discute até boje, mas que Diog~ 
García, em 1527, encontrou em S. Vicente (cinco anos antes de ali 
chegar Martim Afonso) e que Pero Lopes reconheceu em Cana
néia, em 1531. 

10. FREI GASPAR, M emórias, p. 31; COUTO DE MAGALHAES. o Selvagem, 
p. 304. 

11. WARDEN, Histoire du Brésil, p. 250, vol. l. 
12. Cartas do Brasil, p. 213. 
13. JAIME CORTESAO, A Funda~áo de s. Paulo, Capital Geográfica do 

Brasil, p. 175. · 

8 c. r. 

O bacbarel e o sertao tem, po1s, qualquer coisa de simbólico e 
antecipador. 

4 

1532 : Martim Afonso resolve subir ao Planalto, a oitocentos 
metros d~ altitude, "nove léguas distante da vila praieira de S. 
Vicente". 

1550: Santo André da Borda do Campo. 
1554: S. Paulo de Piratininga ... 
1589: Sant'Ana de Parnaíba. 
Primeiros marcos da penetra<;ao ·e dá conquista da hinterlandia. 
Joao Ramalho com os seus cinco mil homens em pé de guerra, 

pronto pra tudo. Certo alemao, Ulrich Schmidel, testeµiunh~ ocular, 
que visitou o burgo dos ramalhistas, f oi quem con to u que eram 
cinco mil. 

·o genro de Tibiri9á cuqipre as condi<;6es de Tomé de Sousa, 
"construindo urna trincheira e 4 baluartes onde cavalgasse artilha
ria" e estava o seu povoado erigido em vila, a primeira de serra 
acima. 

No ano seguinte, pareceu mais conveniente ao Padre in Domino 
"que nos passássemos para esta habita9ao de índios" e pronto: An
chieta funda S. Paulo de Piratininga, 14 nascida no Pátio do Colégio, 
e que seria-no dizer de Nóbrega: "a porta e o caminho mais 
certo para entrar nas gera96es do sertao". 

5 

Esta ligeira resenha do fato histórico se impunha preliminarmente 
pra localizar os grupos do Planalto e do litoral. Ou melhor : pra 
estabelecer as diferen9as que os s·eparam e as rela96es de um grupo 
com os deµiais, na forma~ao social e política do país. 

14. "... fol o venerável padre Joseph Ancbieta- que fundou esta vila"-cliz 
o senado da Camara de S. Paulo a 17 d e mar<;o de 1685. 

O Bar A.o do RIO BRANCO, em sua.s Efemérides Brasileiras, p. 50, a.lude a 
funda<;áo de _s. Paulo nestes termos: "Foram 13 os Jesuitas fundadores de s. 
Paulo (um deles Ancbleta) ." Como se vé destacou Anchieta porque, no mínimo 
flcou sendo o santo canarino o s ímbolo d a funda<;áo. ' 

(Ainda sóbre "Anchleta, fundador de S. Paulo" o A. pede a aten<;áo do leitor 
par a o pequeno estudo que, sob ésse título, leu na Academia Br asileira, publicado 
n o Jorna.L do Comércio de 24 de janeiro de 1954.) Documentos existentes e 
encontrados na l greja (Convento) do Carmo, em Santos, pelo Pro!essor António 
Passos Sobrlnho: Alvará de 25 de janeiro de 1550 em que Joao Pires Cubas 
(pal de Brás Cubas) é n omeado para o lugar de al~alde-mor de urna povoac;ii.o 
serra aclma chamada SA.o Paulo; Autos de uma ac;áo intentada pela Ordem do 
Carmo contra a ca.mara de Sáo Paulo, onde há um t recho que se r e!ere a 
funda~lí.o de Sáo Paulo em 1550. (Indicac;áo de RUBENS ORTIZ). 

·marcha pi oeste 9 



A colonizagao come9a de vários centros extremamente distantes 
uns dos outros, tendo cada qual a sua evolugao autónoma e pró
pria.15 As diversidades geográficas sao o ponto de partida para 
a diversidade dos grupos humanos, ajustando-se a ambientes dife
rentes.16 A formagao e fixa9ao de tais grupos depende principal
mente do meio físico. Nessa "ambiencia natural a sociedade mer
gulha raízes profundas".17 A localiza9ao geográfica de Piratininga 
nao só obedecerá, no dizer de Ancbieta, a idéia de mais "convenien
te ao Padre in Domino". Ele próprio teria achado, aí, "bons e deli
cados ares e mui sadios". A terra fértil, is nao obstante o contínuo 
sobressalto em que andava, fora outra razao nao menos sadia. Os 
cursos de água que irrigavam a regiao nao passaram despercebidos, 
nao. A diretriz do Tiete (o fato absurdo dele nascer junto ao mar e 
correr pra dentro do continente) impressionou a Martim Afonso 
que nao se limitou a ver nele um rio como os demais, 19 mas um 
"rio grande que enveredava pelo sertao adentro". Aquele sinal da 
natureza falava urna linguagem misteriosa. Nascido junto do mar, 
o rio dava as costas pro mar e lá se ia embora, rumo a oeste, como 
que determinando ao hornero que fizesse o mesmo. 

Num simples pormenor-entrar pela foz de um rio ou entrar 
pela nascente de um rio-podia estar urna explica9ao muito grave 
para as coisas humanas. 

Além disso, outra coisa igualmente grave impressionava o recém
chegado: a mudan9a do calor pra frio e respectiva reviravolta. Dias 
de sol claro transformando-se repentinamente em dias de garoa 
cinzenta. 20 Aquele clima e aquele céu explicariam, mais tarde, o 
segredo de muitas realizagóes. Ninguém vai ignorar o que represen
tam o céu e o clima na vida de urna sociedade. Assim, o céu vio
lento e tropical irmana os homens21 e os democratiza de pronto. 

15. OLIVEIRA VIANA, Evolu9áo do Povo Brasileiro, p. 224. 
16. DJACIR MENESES, Princípios de Sociologia, p. 16. 
17. Idem, p. 29. 
18. . .. "de grandes campos, fertilísslma de muitos pastos e gados", dlzla 

Anchieta na sua " Informa<{lí.o da Província do Brasil para o nosso Padre". 
"Piratininga cujas campos, por sua admirá.vel e apreciá.vel vista, fert111dade e 

abundancia", escreve SIMAO DE VASCONCELOS, na sua Crónica do Brasil. 
19. Ver nota n.0 54, do capítulo intitulado "O Sert~o na Economla da 

Bandeira". 
20 ... "terra. mui sadia, há nela grandes frlos e geadas e boas calmas" (FER

NAO CARDIM, Tratado da Terra e Gente do Brasil, p. 355). 
Sáo palavras de ANDRÉ MISSENARD (L' Homme et Le CLimat, p. 200) : "O 

trabalho mais original de Huntington consistiu em estudar a influencia., nAo do 
valor médio da temperatura, mas das suas variaQóes. As estatistlcas indica.ro que 
urna temperatura constante é prejudicial a atividade humana. "Le rendement 
physique passe par un 'mínimum', lorsque la temperature est sensiblement 
uniforme d'un 1our a l'autre." 

21. O clima condiciona gr ande pa.rte dos fatos sociais e económicos, "princi
palmente quando náo modificado ainda pela ac;;áo humana ou pelos processos 
modernos de atenuá-lo ou neutralizá.-lo". Sobre "climas artificiais", ANDRS: 

10 c. r. 

Ne~te particular, nosso país teria que pór em reserva alguns sabi
choe~ como Rousseau, pra quem existe, nos países quentes, manifesta 
tendencia para o despotismo. 

O céu nevoento conduz os homens a aventura: é aquele céu "que 
parece querer contar a terra um violento segredo". Há quem diga 
que as ra9as mais civilizadas vivero em regióes de fraca luminosi
dade. Seja como fór, o certo era que as alternativas de horas de 
~alor com horas de frio seriam chaves mágicas pra explicar o 
llllpeto mameluco e o espírito de renova9ao que ainda caracteriza 
a gente do planalto. 

No litoral, as circunstancias eram muito diferentes. 
O cabo-de-tropa e o senhor de engenho como adiante veremos 

f oram do is tipos sociais de coloniza9ao b~m representativos cad~ 
qual da sua localiza9ao geográfica. 

E explicam bem a diferen9a entre as duas zonas de fixa9ao. 
·s em falar no cacique, que eslava localizado na costa e aí atuava 

em nome da sociedade indígena, já existente; em nome dos tupis. 

6 

Escalada a serra ( 1532),. o donatário lá terá encontrado al~ns 
moradores num come90, já, de povoamento, que refor9ou com colo
nos.22 

:;sSENARD desenvolve interessantes observaQóes, no seu L ' Homme et le Climat 
pol~tio a~undto náo é de hoje e a innuencla t em sido notada, num sentidÓ 

_ 1 co, es e os au~ores mais antigos. HERODOTO já se refería ao caso dos 
egip?~os dizendo que. eles tinha.m leis diferentes das de outros pavos por haverem 
n~c~ o sob uro clima diferente dos outros climas. HIPóCRATES nos seus 
~~~T~8a sóbre "Ares, Aguas e Céus" insiste na tecla ferida por HERóDOTO 
influencÍa.A~1g~~QL~JUCRÉCI<? . nA.o se es~uecem _de frisar a mesmissima 
ainda • no Espirito das Leis, dá novo vigor ao assunto E 
Psicoló r¡centemente GEORG ES HARDY, na sua interessante obra Geogrdfia 

g ca (p. 27), pa.ssa em revista. todos esses nomes e cita ERATóSTENES 
para qui em tóda forma de govémo depende de estarem os homens "mals vlzinhoo 
ou ma s a!asta<los do sol". 

es~re:;fJA~e~~~f~e~o~~::~aqu~~~~~iJe~podnsáveI, nos paises tropicals, pela 
HUNTINGTON KELS . . essa opinifi.o. s , • EY (Civtlization and Climate e The Physical B si I 

1~~~/v~(scutem ar~orosamente a influencia do clima nas instituic;;óes hu~:na.~ 
sóbre o seune;::i_p~rt~!lué~cia d_o clima sóbre a moral sexual das sociedades" 
autor de Casa-Grande 1J!e~e o s~aalAdme sói bre a sua eficiencia. económica, diz Ó 
mia n za · tido mesmo que a escravldáo e a pollga 
quan~ :xplicam nos climas tropicals nAo há. dúvida, como adia.nte veremoe
e a poli a~ª infiuéncla na formac;áo da nossa. democracia viva pois a escravidA.Ó 
ra.ctats : so!:~:~~~t:'ege~tes1 pa.r~oxals de um maior encurtamento de distancias 
A escra idA. e emen os que foram a base da sociedade brasileira 
para se v a-caºba~anbidool,,_Igiugar a tmest1c;agem fácil e abundante, foi o prtmelro pass~ 

T u camen e com a escravtdáo • · 
ema que vem de remota época coro s 1 · · · BO 

com maior inslsténcia o dos efeitos d e ~~a pot DIN e agora ressuscltado 
tem, nesta democracia, climática. que é oº B~a ~a s bre a sffieda.de e o govémo 

22. Efemérides BrasiLeiras Obras do B "s1 d, a sua con nnac;io mals curiosa. 
, ar .. o o RIO BRANCO, vol. VI, p. 41. 
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Mas o sertáo-francamente-náo obstante o convite sedutor do 
Tiete, nao era negócio pra quem tinha apenas chegado do reino. 
Podia atrair algum degredado ou entao gente abnegada e renitente 
como o jesuíta. 

Martim Af onso nao era homem pra is so. Ao contrário, logo em 
153 5 o Conde de Castanheira inventa propor-lhe a compra da Ca
pitania e que faz o nosso heroi? Acha que seria um favor2ª dizendo 
mesmo: "será para mim merce e a maior honra do mundo." 

Tal o desprezo que desde logo vota ao Brasil, notadamente a sua 
donataria. Mais tarde, na rela9ao dos seus servi9os, era natural que 
figurasse al~a coisa sobre S. Vicente. Pois a própria Capitania 
que lhe foi doada é aí referida24 por Capitania de Tamaracá ... 

O seu pouco caso chega a ponto de lhe estropiaa- o nome. 
Essas doa9óes, aliás, de nada valem, para o ef eito da pos se e 

povoamento; o sertao era muito mais rei que el-Reí D. Joao Ill. 
Tratava-se, como · pitorescamente nos informa Washington Luís 25 

de mero "grilo". "Pode-se mesmo afirmar-diz o eminente band~i
rólogo-que os célebres 'grilos' paulistas, nos princípios do século 
XX, teriam mais eficiencia que os concedidos por D. Joao Ill, no 
século XVI." 

Nao será depois sem mágoa e ironia que os moradores falaráo 
na "terra que o senhor Martim Afonso ganhou e que Sua Majestade 
lhe deu com tao avantajadas merces e favores" ( 1606). Como 
quem boje diz: ganhou de máo beijada. 
. ~calizados os grupos, ocorre a pergunta: qual dos grupos ini

c1a1s da f orma9áo brasil e ira é o que mais contribuí para a marcha, 
rumo a Oeste? 

O de maior mobilidade social, biológica e geográfica, isto é, o 
que avan9ou mais rápida e horizontalmente, o que µiais povoou as 
regioes conquistadas e o que maiores massas de gente terá deslocado, 
em conseqüencia, do litoral para o interior. A rapidez das caminha
das seria providencial, mesmo que a penetra9ao se fizesse aos saltos. 
Era urna condi9ao indispensável pra obstar o espanhol "que vinha" 
e pra corrigir o portugues "que nao ia". 

No conceito dessa mobilidade ou pra sua explica9ao emergem, 
na sociedade incipiente, aqueles tres tipos fundamentais: o cacique, 
o cabo-de-tropa e o senhor de engenho. 

A intersec9áo biológica de tais grupos no meio físico demonstra, 
incluído o indígena, o grau maior ou menor de mobilidade de cada 

23. Hut. da Coloniza9áo Portuguésa no Brasil, vol. III, p. 107. 
24. WASHINGTON LUtS, Na Capitanía de S. Vicente, p. 41: 
25. WASHINGTON LUíS, op. cit., p. 36. 
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um em rela9áo aos demais: a oca, "casa mui comprida, de duzentos 
a quatrocentos palmos de comprimento e cinqüenta de largura, fun
dada sobre grandes esteios de madeira, com as paredes de palha ou 
taipa de mao, coberta ~e pindoba; casa sem compartimento nem 
divis~o" ;26 a casa de taipa e palha do Planalto (de que a palh~a 
do aventurreiro seria o desdobramento) e a casa-grande, de pedra 
e cal, do litoral, com o seu tipo be1n caracterizado. 

Tres índices muito veementes de tres paisagens culturais: a do 
grupo ameríndio, a do grupo terra adentro e a do grupo costeiro, 
ou dos engenhos. Virá depois a vigorosa influencia dos fatores 
geográficos sobre a organiza9ao dos poderes, no período colonial. 
Cada um deles especificando um grupo social, ou urna regiáo social. 
Os organismos políticos que se vao criando modelam-se ao ambiente 
e adquirem urna estrutura peculiar e específica.21 

A sociedade do Norte e do Sul nascia unificada por vários moti
vos, pois que tóda ela se processaria sobo regime da família patriar
cal e híbrida na sua composi~ao, dados os elementos raciais que 
a especificaram na sua orige.m. Cri~támente também, porque en
genho e bandeira tem o seu capeláo. Mas diversificada, desde logo, 
na estrutura social e étnica desses grupos localizados em diferentes 
zonas de fixa~ao e através de processos também diferentes de pro
du~ªº: A casa ~~ taipa do Plana~to com a policultura e a pequena 
proprl'edade; a casa-grande" do engenho com a monocultura e a 
grande propriedade. 

O grupo ameríndio entra na nova sociedade com o bugre pro 
trabalho e com a bugra pra início da mesti~agem; o grupo do Pla
nalto tem a sua atividade económica voltada para a ca~a de pedras 
verdes, que o sertao explica; e o do litoral tem a sua atividade 
econom.ica .voltada I?ara o canavi~l, que o massapé explica. 

O prnnerro ~ra n~made, na reg1áo onde a terra pertence a todos; 
o segundo sena movel, empurrado pela geografia sobre o lastro 
mameluco para um objetivo económico que estava fora de sua 
regiao ecológica; o terceiro seria fixo, condensado pelo litoral e 
encontrarla lastro humano de estabilidade no bra~o e na tendencia 
sedentária do negro, logo importado em grande escala para a faina 
dos engenhos. 2s 

26. FERNAO CARDIM, Tratado da Terra e Gente d.o Brasil , p. 307. 
27. OLIVEIRA VIANA, Evolu9áo do Povo Brasileiro, pp. 254-255. 
28. De uro lado flcou, nas suas terras baixas e agrícolas, o cristáo flxado 

nas suas lavouras pa.triarca1s numa soctedade mestl<;ada de indios e de negros 
Do outro lado espalhou-se pelo Planalto o homem seduz1do pelas amplas pers~ 
pect1va..s do país aberto, em cujos horizontes longinquos a lenda cabocla escondera 
fabul0606 tesouros (PEDRO CALMON, Esp!rito da Sclciedade Colonial,' p. 16). 

Aliis, como já fol dlto, o ouro ou a costa do ouro e da prata é que detennlnou 
e. preferénc1e. de Martim Atonso ao localizar-se no litoral de s. Vicente. 
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Nesse quadro de rela96es primárias está a explica9ao 
que interessa a este ensaio. Junte-se o criador de gado 
qual se falará depois) e o quadro estará completo. 

7 

(rápidf) 
( sobr~ o 

! 
No alvoro90 da descoberta o conhecimento do Oeste ainda nao 

passava de urna simples hipótese. Iniciam-se as viagens para o 
interior; sao viagens arriscadíssimas, feítas por grupos ágeis e am
biciosos. Cada qual iniciando a seu modo a grande marcha de que 
boje fazemos parte. Entao, vemos os grupos que primeiro se desta
caram do litoral, os que se f oram e voltaram, os que nao voltaram 
porque se fixaram ou pereceram e os que chegaram ao extremo 
confim por onde teriam que passar as linhas do nosso contorno 
geográfico depois da expansáo final. 

Duas coisas providenciais-a preexistencia de gente branca entre 
a indiada e as trilhas já abertas na subida da serra, entre o litoral · 
e o sertao. 

Tais veredas eram o fio de Ariadne pra entrar no desconhecido. 
Sem os caminhos de pé posto o remédio seria mesmo ficar plantan
do cana no litoral, e adeus. Mas nao : funcionariam logo os cami
nhos de Ubatuba e Caraguatatuba para o Vale do Paraíba e Parai
buna; o de Bertioga, chamado "caminho do sertáo" pelo rio Tutinga 
até Moji, o de Jurubatuba (porto de Santos) coro. igual destino; e 
de Pia9agüera, chamado caminho velho, para Santo André, S. 
Paulo de Piratininga; o de Cubatao--ou o "caminho do mar"; o 
caminho do Padre José, o "caminho do gado", de 1ta·nhaém, M'Boy 
e Santo Amaro, e muitos outros caminhos de penetra9áo.29 

Os pontos de que partiram os grupos, os meios de condu9áo, as 
razoes da entrada, os fins que levaram as expedi96es-tudo isto será 
objeto de rápida interpreta9ao histórica e psicossocial, tentada pelo 
autor e pelo leitor curioso e benévolo que o quiser ajudar nesta 
nova viagem pelos caminhos percorridos e esquecidos. 

Ou porque temessem corsários, ou porque fugissem ao regime 
escravocrata dos latifúndios, ou porque tivessem que procurar re
médio pra suas necessidades mais gritantes de vida material, por 
isso ou por aquilo o certo é que os grupos do litoral e do Planalto 
iniciaram a grande marcha dos trópicos, em caminho do interior. 

Os grupos de serra acima tem, <liante dos olhos, a imensidade da 
terra que era um enorme enigma verde. Os do litoral organizam 

29. BENEDITO CALISTO, Capitanias Paulistas, p . 170. BATISTA PEREIRA, 
"A C1dade de Anch1eta", Rev. do Arq. Municipal de S. Paulo, vol. XXIII, p. 33. 
PAULO PRADO, Paulística, nota 4, p. 7. 
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entradas e escorregam, muitas vezes, pela borda do continente até 
ao sul. Os do Planalto (foco de propulsao), porém, batem a porta 
do sertáo de um írnpeto: nós queremos entrar. Siro, do sertao onde 
estavam os meios de vida e sustento para os pobres e onde faiscava 
o ouro da fábula (foco de atra9áo) , chamando os de maior cabedal 
para caminhadas de maior envergadura e maior raio de a~áo. 

Mas nao adiantaria o Planalto empurrar o seu habitante-vá, se 
este aí mesmo encontrava sustento, meios de vida, na tranqüilidade 
material das lavouras e dos engenhos, como aconteceu com os gru
pos do litoral, sedentários. Portanto, nao era só o empurrao da 
montanha que o faria caminhar pra· Oeste, a esmo. 

Também nao bastaría o Tiete oferecer-se pra carregá-lo as costas 
e convidá-lo, cúmplice histórico da penetra9ao, a que desse as costas 
ao mar e varasse o desconhecido pelo simples gosto de urna nova 
paisagem. Mesmo o remédio para a pobreza em que viviam os mo
radores nao os teria deslocado pra tao longe quando os índios esta
vam tao perto. O ideal de propagar a fé crista nao teria, por sua vez, 
for9a mística suficiente pra arrastar homens e mais homens numa 
jornada de tamanhos perigos e de tao surpreendentes propor96es. 
A mobilidade do índio também nao bastava, se ele podia ser empre
gado em outro oficio, a exemplo do que faziam os senhores de 
engenho e! os padres, como o das ·plantac;oes e moinhos. 

Qual, entao, a principal fór9a que os levou sertao adentro? A dos . 
mitos de fundo económico. A dos mitos que a idéia da riqueza 
acende na imagina9ao desses homens, e que se originam do contacto 
da alma ibérica com a fábula do mundo primitivo. 

:E:sses mitos, sim, arrastaram os grupos terra adentro. Naquela 
mobilidade dramática e estrepitosa que ainda nos enche de espanto. 
Redoirados de poesía, eram o "económico" e o "maravilhoso" 
devidamente acumpliciados. Atrás deles iriam nao só os pobres, mas 
os de maior cabedal. Pois aqueles teriarn remédio pra sua pobreza 
nas imedia<;oes do planalto e estes, deixando bens e moradia, iriam 
arrastados por alguma coisa maior do que a necessidade-a imagi
na<;ao da fortuna, a auri sacra james. 

Mas essa marcha nao seria urna migra9ao, embora o fosse em 
certos casos e em certas regioes do Norte. Teria que ser realizada 
em grupos aguerridos, e desobedientes. 

De que valeria o portugues descobrir o Brasil? 
A política portuguesa de explora9ao apen~s do litoral junta-se a 

tendencia identificadora da cultura portuguesa, tradicionalmente 
fundada sobre base agrária: 
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"Seria bem melhor ( 1693) que os moradores de ~· Paulo fizessen¡ 
os seus índios trocar as frecbas pelos arados, po1s grande fartura 
havia de ser a da terra."3º 

Quando Nóbrega inventa de ir até ao Paraguai, Tomé de Sousa 
nao permite semelhante coisa com receio de que os moradores de 
serra acirna se afundem com ele para Oeste. Tomé de Sousa é 
francamente antioeste. 

Formam-se entao grupos humanos que nao concordam com essa 
política e se deslocam do litoral e dos platos da Serra do Mar para 
a conquista do sertao, rumo ao interior-sao esses grupos que se 
intitulam bandeiras.ª 1 

8 

Sao tres, em resumo, os pontos de partida da sociedade colonial: 

a) A sociedade agrária do Nordeste, combase na monocultura, 
no latifúndio e rio escravocratismo. Urna minoría de brancos e 
brancaróes dominando, "patriarcais e polígamos, do alto das casas-

30. Docs. Ints., vol. LIII, p. 43. 
31. Frota, expedic;l!.o, Jornada, viagem, tropa, sáo des1gnac;6es genéricas da 

empresa, até que os documentos passam a !alar expressamente em "ba.ndeira", 
no sentido em que h oje tomamos ess& palavTa. 

Qual, porém, a origem da palavra- bandeira? 
Em seu Dicionário <La Terra e Gente do Brasil, e citando ROCHA POMBO, J . 

MIRALES, LATINO COELHO e outros, BERNARDINO DE SOUSA afirma que a 
palavra "bandelra" provém de urna revivescencla da. deslgnac;áo portugues~ dada 
as fr~óes de tropa que combatlam isoladas, antes do século XVII. 

Mas, já um hlstoTiador minucioso e exato como CARVALHO FRANCO, diz que 
bandeira vem do espanbol " banderisar" , palavra que quer dizer "distribuir 
gente em bando". 

Também LINDOLFO GOMES opina pela origem espanhola de "bandelra". 
"Bandeira" designa "Za partida destinada a hacer r ecrutas". JOAQUIM RIBEIRO, 
em seu Folcl<Jre dos Bandeirantes (p. 111), not a que a denominac;áo dai bandelra, 
p elo menos o sentido de companhia, náo deixa de ser um espanholismo. 

A questáo, como se ve, mesmo quanto a simples origem da palavra, náo é 
táo simples. A!inal, de onde provém a p a.l avra b andeira? 

BLUTEAU hesita va: do radical celta Ban? do aleml'io bannier? 
O eminente MEYER LUBKE fllia "bandeira" (portugues), bandera (espanhol) 

e bandiera (italiano) ao !ra.nces banniere. 
Dado, porém, que bandeira, para. nós, provenba. do portugues, é preciso notar 

que n !ío é pela. semelhan c;a morfológica. ent re dols nomes que ha.vemos de flllar 
etimológicamente o m ais n óvo a.os m als remoto. 

Uma- palavra náo se d esata da sua língua como semente levada. pelo vento, 
para ir ca.ir , sem roa.is nem menos, no seto de outra. língua. e ai germinar. 
Aliás, até das sementes se sabe que o vento n!ío basta pra. que elas se perpetuem 
em paragens diversas-outros climas. É preciso que a palavra siga o homem 
-em tempos modernos-o "homem" ou o "livro", Ela tem que ser expressáo 
d e a.lguma coisa real. Há de haver comunicacáo social, cultural, etc., para ha.ver 
com unica.c;áo "verbal". 

Entáo o frances banniere, de que há docum entos remotos, por ex., de 1330 
(GODEFROY, Dictionnaire de l' Ancienne Langue Fran¡;aise) pode ser, Ungülsti
camente e historica.mente, origem de bandeira, bandera e bandiera. 

E de onde vero o f rances banniere? LITTRÉ: do baixo Ia.tim-bandum. 
Em suma: a origem de urna pa.lavra é certa. quando Tecebe con!lrmac;áo das 

leis lingüísticas e da critica histórica.. No caso de bandeira (braslleiro) que tem 
a mesma forma da palavra port uguesa, com o esquecer a critica histórica? 
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I 
grandes de pedra e cal, nao só os escravos criados aos magotes 
nas senzalas como os lavradores de partido, os agregados, mora
dores de casas de taipa e palba-vassalos das casas-grandes, em 
todo o rigor da express·ao". Essas casas-grandes-sao palavras de 
Gilberto Freyre-representam imenso poderio feudal. 

b) A sociedade pastoril, "com possibilidades de vida democrá
tica"ª2 onde se ensaiou aquela curiosa civiliza9áo do couro, d~ que 
nos fala Capistrano33 mas com o seu "horror a vizinhan9a" (Han
delmann) e deslocada para os sertóes; o Nordeste dos vaqueiros 
e dos currais. 34 

e) A sociedade bandeirante, ao Sul, localizada intra-serra, no 
Planalto de Piratininga, mesti9ada com aborígines, separada dos 
outros grupos sociais pela distancia e pela Serra do Mar, s5 prati
cando a pequena propriedade e a policultura em larga escala36 e 
entregue ao objetivo que acQnselhara Martim Afonso a localizar-se 
no litoral de Sao Vicente-a explora9ao do ouro e da prata.87 

9 

El-rei dá de present~ a cada um dos seus amigos--em verdade-
uma geografía. · 

O donatário recebe, nao urna propriedade, mas um território, 
um país. A propriedade é que come9a a dividi-la, por meio das 
sesmarias, ~ estas entram logo a ser subdivididas pela sucessáo 
hereditária. 

As sesmarias de Francisco Pinto, Pero de Góis, Rui Pinto, a de 
Luís de Grá ainda sao, por assim dizer, peda9os de geografía, ainda 
com on9as e tudo. 

Logo de início, porém, urna enorme sesmaria de André Fernan
des é repartida prodigamente, pois el corsario del certon-segundo 
investiga~ao de Teodoro Sampaio--"faz inúmeras e largas doa96es". 

Sim: ou a. h1stór1a nos autoriza a atribuir a palavra portugues& "bandeira" o 
sentido que ela. tem, na história do Brasil, ou éste sentido, sendo a.penas nosso, 
n ada tero que ver com o vocábµIo "bandeira" (portugues). 

Só o velho sentido d e etimologia (quer-se crer) é que poderá criar equívocos 
no caso. Confundlndo lndissollivelmente sentido e !orma, pretenderá r adical;' o 
"fato" das nossas "bandeiras" num vocábulo luso e náo no ambiente social de 
nossa funda<;áo e nossas condl<;óes geográficas. 

32. DJACIR MENESES, o Outro Nordeste, pre!. 
33. CAPISTRANO DE ABREU, Cap. d.a H ist ória Colonial, p . 42. 
34. DJACIR MENESES, obra cit., pre!. 
35. PAULO PRADO, Pauz.tstica, p. Xlll, pref. 
36. ALFREDO ELLIS, Raca de Gigantes. 
37. ROBERTO SIMONSEN, Hístória Económica do Brasil, p. 121. 
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Em meados do seiscentismo, já a situa9ao é outra. A luz de 
documentos publicados oficialmente, Alfredo Ellis conseguiu iden
tificar, nessa época, cerca de 136 fazendas de várias propor95es, 
desde as de urna légua em quadra até as de duzentas bra9as qua
dradas, mais ou menos; isto é, desde a fazenda média de mil e 
quinhentos alqueires (raras e que quando existiam eram logo frac
cionadas pela sucessao hereditária) até os ínfimos sitiecos, que sao 
os mais abundantes, de dimensóes pouco maiores que as das quintas 
por tu gu esas. 38 

A pequena propriedade, mais que as sesmarias a grande estilo, 
explicará também muita coisa, na interpreta9ao dos fatos sociais 
ligados ao bandeirismo. 

10 

J á no Nordeste a situa9ao é diversa. 

O senhor de engenho era "um título a que muitos aspiravam", 
diz Antonil; "bem se podia estimar, no Brasil, o ser senhor de 
engenho quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os 
fidalgos do reino". 

Para o senhor de engenbo (Handelmann) é urna espécie de ponto 
de honra nao mutilar a sua propriedad e, e lhe é fácil satisfazer esse 
seu capricho de soberanía, pois as suas matas virgens, se nao lhe 
dao lucro, também nada lhe custam (por nao baver, na época, o 
imposto territorial). Mas há outras diferen9as. 

O engenho imp6e, na estrutura do grupo costeiro, a primeira e 
grande divisa.o social dos senhores brancos e dos escravos africanos. 
J á em 1583, o cronista fala em duzentos escravos pra cada engenho, 
porém o número atingiria vastas propor95es com o desenvolvimento 
prodigioso da indústria a9ucareira. Dos engenhos moentes e corren
tes, "uns rasteiros e outros copeiros", brota urna grande riqueza 
que chegou a ter repercussao internacional. Nasce também a socie-

38. Mesmo as capitanias sáo logo objeto de venda, sucessA.o de dona.tários e 
litigio entre eles, como no caso da capitania de S. Vicente, da de Santo Amaro 
e d a de Itanbaém , quando da questáo entre o Conde de Monsanto e a Condessa 
de Vimieiro (ANTONIO DE TOLEDO PIZA, "Proceaso Vlmieiro-Monsanto", V, 
Rev. do lnst. Hist . de s. Paulo) . 

A confusAo de divisas, o abandono das ca.pitanlas de Martlm A!onso e do seu 
irmáo Pero Lopes, cujos donatários se ausentaram, a anexa<;áo da Ilha. de Gaimbé 
(futura Santo Amaro) a gleba de Pero Lopes, deram margem a tal litigio famoso. 
(BENEDITO CALISTO, Capitanías Paulistas, 1924.) 

Sóbre o total desapre<;o de Martim A!onso a sua capltanla já se falou Unhas 
a-trás; o que !altou acrescentar foi que Pero Lopes procedeu da mesma forma. 
Tendo recebido também outra doa~áo nas costas de Pernambuco, o irrnli.o de 
Martim A!onso se interessou multo mats por esta, por causa do pau-brasll. 
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dade típica do litoral nordestino. Fortemente colorida de sangue 
africano, devido a mesti9agem desenfreada. Portugues e negro mis
turam-se numa democracia biológica (fundada na igualdade dos 
sangues) que só nao fo.i completa por causa da escravidao muito 
marcada, 39 por causa da economia aristocratizan te que era a mo
nocultura latifundiária. 

Pouco importava que a escravidao separasse, através de tamanha 
distancia social e económica, o branco do negro: havia urna liga9ao 
profunda, assim na mistura copiosa de duas tintas humanas como 
no leite de democracia que era qualquer coisa de telúrico e sub
terraneo na constitui<;ao do novo plasma social. Era o corretivo 
da separa9ao. 

No Planalto, o negro entra em momento próprio, de modo que 
o seu sedentarismo entremeia ou sucede a mobilidade do índio, como 
se verá em "O Ne gro tomou parte no Bandeirismo". 

É também um corretivo, _mas sob outro aspecto-o do homo 
primitivus sedentarius contra o homo primitivus migratorius. 

Nem era só assim que a bandeira corrigia a si mesma. Nela iam 
duas for9as que foram o segredo mais brasileiro de nossa estabilida
de geográfica e humana: a mobilidade e o corretivo de sua pronta 
fixa9ao. Ela leva em si mesma o seu eficaz corretivo; se despovoa, 
repovoa em seguida; se desloca as popula96es de urna zona pra 
outra, também as fixa numa nova ordem social; se caminha o 
quanto pode horizontalmente também funda e def ende a fronteira. 

Nao se diga que esse grupo nada fixou, porque isso seria con
fundí-lo com o grupo apenas nómade. Ou que ele foi apenas movi
mento, instabilidade, fogo de palha ou de artifício ateado pelo 
Anhangüera pra espantar bugre. Cada bandeira instituía, como é 
sabido, pontos de fixa9ao indispensáveis ao seu próprio objetivo: 
em cada pouso surgirá um curral, urna base agrícola; em cada 
arraial nascerá urna cidade. 

Se era indígena no movimento, também levaría o material huma
no para a sua fixa9ao, o negro. 

Mesmo no contraste do grupo móvel e do fixo havia pontos de 
intersec9ao. Com urna diferen9a apenas: o primeiro se corrigia 
com a fixa9ao; o segundo nao se corrigia com a mobilidade. Nin
guém dirá que a estabilidade dos engenhos tenha sido desnecessária. 

39 " O perfil da reglA.o, diz GILBERTO FREYRE, é ,o perfil de urna paisagem 
enobrecida pela capela, pelo cruzeiro, pela casa-grande, pelo cavalo de ra<;a, 
Pelo barco a vela, pela palmeira-imperial, mas deformada, ao mesmo tempo, 
pela monocultura la.titundiária e escravocrata." (Nordeste, p. 12.) 
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o papel das concentrac;óes rurais ou semi-urb~na~ estab~l~cidas na 
costa foi tao necessário como o dos grupos move1s que rr1am esta
belecer novos redutos de povoamento e de trabalho agrícola na 
binterlandia. Aí estaria urna forma de viver mais concentrada. Urna 
primeira raíz de sangue e de alma para a nossa vegetac;ao humana. 
Nao há dúvida que Gilberto Freyre fala com exatidao quando diz 
que aí estaria todo um sistema econoµiico, social e político. 

A estabilidade da sociedade brasileira dependía de tais raízes. 
Poi o a<;úcar "a base economica da implanta<;ao definitiva do 
portugues no Brasil" .40 

O massapé criou a cana, como a terra roxa criaria o café. O 
a<;úcar trouxe o negro em quantidade, pintando de Africa o litoral 
do país.41 Negro e portugues levantara!fi essa amálgama de gente 
que f oi (digamos assim) o sistema orográfico de nossa primeira 
paisagem huma11:a. 42 
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Semelhante aspecto da nossa primeira paisagem é muito expressivo 
para o comentário que se pretende desenvolver. 

E atende, até certo ponto, a classifica<;ao dos grupos pela sua 
mobilidade horizontal, geográfica; um dos fundamentos de nossa 
democracia, em seu sentido sociológico. E explica-lhes a origem, 
que vamos encontrar no grupo do Planalto (bandeira). 

Os que estudaram a regiao social do a<;úcar j á disseram do 
conttraste existente entre os dois grupos "quanto a concentra<;ao re
gional de esfor<;os no estabelecimento da sociedade escravocrata e 
agrária (de Pernambuco, por exemplo) em confronto com a mobi
lidade horizontal dos ca<;adores de esmeraldas e fundadores das 
fazendas de criar". 43 A sociedad e colonial do Brasil, principalmente 
em Pernambuco e no Reconcavo da Babia, desenvolveu-se patriar
cal e aristocraticamente, em casas-grandes. e nao em palho<;as de 
aventureiros. 44 

E foi assim mesmo, sem dúvida alguma. Substituída, no litoral, a 
"indústria democrática" de pau-brasil e iniciada a lavoura de cana 
com a instalac;ao dos primeiros engenhos, come<;ou a diferencia<;ao. 

40. ROBERTO SIMONSEN, Hi$tória Económica clo Brasil, p . 168. 
41. Sobre número de negros, ver SIMONSEN, obra citada, p. 202 ; e sobre nú

m ero de engenhos, ver GILBERTO FREYRE (Casa-Grancle & Senzala, p . 303). 
42. Acredita-se que, n o dizer de GILBERTO, "nas casas-grandes !oi até hoje 

onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, quanto a sua cont1nuidade social". 
43. GILBERTO FREYRE, obra citada, p. 11. 
44. Idem, p. 17. 
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O primeiro pé de cana dizem que foi trazido pra S. Vicente, 
onde se fundou o primeiro engenho.45 Porém o incremento da cana
de-a9úcar se deu em Pernambuco, onde se desenvolveu (repitam-se 
as palavras de Gilberto) urna "sociedade semifeudal-uma minoria 
de branCOS e brancaroes, ySCravos criados aos magotes nas senzalas, 
agregados, moradores em casas de taipa e palha e que eram vassalos 
das casas-grandes em todo o rigor da expressao".46 
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Conhecendo-se as liga<;oes criadoras (group-creating bonds) do 
grupo rural parece que nao se poderá µegar o aspecto semi-rural do 
povoado piratiningano, onde os requisitos do grupo urbano náo 
faltariam também. 

Em 1583 o cronista fala em cento e vinte vizinhos, ou sejam 
mil e duzentos habitantes· mais ou menos. Mas o sertao estava 
junto. lntrometendo-se no grupo social a todo o momento. Até 
casamentos se faziam por ordem do sertao. As casas tinham o 
mesmo campo em comum, e o gado de um vizinho pastava em 
companhia do dos demais vizinhos. A nenhuma valoriza<;ao da 
propriedade imóvel demonstra a impossibilidade de qualquer 
preocupa9ao urbanística rudimentar. Viviam os moradores "face a 
face" numa esplendida camaradagem social. Tratava-se de um gru-. 
po original fundado em base agrícola (policultura) e só pensando 
nos mitos de fundo económico que estavam no mato. Nao é de 
estranhar o caso, pois ainda boje o ruralismo e o urbanismo sofrem 
de xifopagia congenita. Mas, o que se ia dizendo é que, antes que 
o apego a propriedade prendesse o hornera do Planalto ao seu meio 
era preciso caminhar. O seu objetivo principal estava na ca~a as 
pedras preciosas, ao bugre e aos mitos do ouro. 

A genege da bandeira é essa. Sem o grupo móvel que fosse buscar 
esmeralda ou "remédio" pra sua inquieta<;ao, nao teria havido ban
deira, social e historicap:iente. Em contacto com o selvagem, e em
bora em luta com ele, o bandeirante adquire urna enorme capacidade 
de "regressao" ao primitivo. Torna-se quasc indígena em conúbio 
com a cultura aborígine. · 

45. . .. " e m andando vir (Martim A!onso) da Dh& da Made1Ta a planta de 
canas doces, !abr icou um engenho de água com capela, dedicada a S. Jorge, o 
qual !oi o pr ii;ieiro que houve no Brasil. Déle sairam can as p ara as out ras 
capitanias brasíl1cas, assim como também saíram d e S. Vicente as éguas, vacas 
e ovelhas que propagaram em tódas as demais." (FREI GASPAR). Parece, 
entretanto, que PIGAFETTA viu "cana doce", no Rio, já em 1519. 

46. Casa-Gr ande & Senzala, pre!ácio. 
. . 
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Para o novo babitat trouxera, também, plantas e animais do seu 
meio de origem, com os quais consegue um surpreendente equilíbrio 
ecológico. Com os seus bois, cavalos, e com as suas planta9óes 
de trigo, marmelo, vinha, cana-de-a9úcar e nogueira podia ele pe
netrar o novo meio com seguran9a, num verdadeiro "enxerto" da 
paisagem. Dando plantas tanto do clima tropical como do frio, a 
terra "fertilíssima"-em assunto de equilíbrio ecológico-facilita
lhe muito a adapta9ao no Planalto, e talvez mais rapidamente do que 
em outra regiáo. Depois, a pequena propriedade reúne os moradores 
e condensa-lhes a energia. O sertao envolve, a seu modo, o desen
volvimento do grupo, cada vez mais recalcado pelo cerco do índio. 
Na defensiva, o grupo acun1ula for9as, até que, passando a ofensiva, 
pode descondensar a sua energia, a fei9ao de urna represa humana 
que, transbordando de um ímpeto, só encontraria limite onde a 
sua capacidade de distensáo se esgotasse. 

Um pouco de sentimento de vingan9a contra o selvagem terá 
influído nessa ofensiva, contaminada por outros fatores psicológi
cos aos quais se fará alusao oportunamente. Gente bem nutrida, com 
os músculos bem oxigenados, rica de ambi9ao e instigada pelo mis
tério, estava aparelhada pra entrar no sertao e nao pra se confinar 
nos limites da propriedade imobiliária. Se atravessara o mar nao 
foi pra ficar quieta. 

Entao é que se estabelece a espantosa mobilidade do bandeirante 
no encal90 dos metais preciosos. 

A princípio, a geografia "motora" do Planalto empurrando o 
grupo. 

Depois a geografía móvel dos rios funcionando em razao da 
bandeira. Quer-se dizer que a bandeira seria a "sociedade em mo
vimento", revolvida nos seus fundamentos e na sua origem. 

Distinguem-se, portante, os grupos sociais "fixos" dos grupos so
ciais "nómades" e "móveis". Os primeiros se formam nas "casas
grandes". Os segundos formam a sociedade aborígine dividida em 
grupos culturais diversos que vao dos canoeiros aos cavaleiros. Os 
terceiros procedem, desde logo, as "entradas" : sao os avan9os ini
ciais do litoral contra a imensidao misteriosa e deserta. As arreme
tidas do ciclo vicentino, do ciclo baiano, do ciclo capixaba, do ciclo 
cearense. 

Entao se pode apreciar bem o movimento que o bandeirismo 
operou, em índices externos de espa90 e tempo. 

Talvez já se torne mais evidente o fenómeno da mobilidade 
so~ial do .grupo bandeirante em rela9ao aos demais; mobilidade em 
cu1a exphca9ao antropológica o índio tem o principal papel, ao 
22 c. r . 
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lado da econ?~ica-a que o genero de vida impoe-e da ecológica, 
pela competi9ao e áspera simbiose (já infra-social) que o sertao 
lbe oferece. 

Mob.ilidade .. nao apenas como f enomeno físico para ou f ora de 
determmada area mas como sinal de expansao e metabolismo. 
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~esll?-? . no Nordeste, cu jo litoral foi tomado pela monocultura 
latifu,nd1an a e es.cravocrata, é preciso distinguir essa regiao de outra, 
que e a da caatinga, onde a mesti9agem se fez no sentido branco
ameríndio e onde se praticou, desde logo, a indústria pastoril. · 

Fundam-se os grandes engenhos na costa; encastelam-se aí os 
s:n.hores ~ potentad?s; brota-lhes a riqueza, nos trechos mais pro
picios ao desenvolv1mento de sua organiza9ao agrária e escravo
crat~; . mas os menos abastados e os escravos fugidos procuram 
remedio pra seu sustento e pra sua condi9ao social no sertao onde 
os primeiros vao criar gado e os segundos procurar liberdade. 

O sertáo é o refúgio dos oprimidos, a caatinga é o recurso dos 
que se transformam em vaqueiros, as praias do Norte sao a Canaa 
dos pescadores. 

E enquanto o senhor de engenho se torna "o senhor feudal da 
regiao, em contacto com os mercados holandeses entrosando-se no 
sistema capitalista que se desenvolvia no velho m~ndo" os escravos 
fu,gidos, os cri~~ores ~e gado e os pescadores fundam 'os primeiros 
nucleos da regiao social que, embora surgida de fatores diferentes 
correspondería, mais ou menos, ao sentido democrático dos grupo~ 
1nóveis do Sul. 

A pe~etra9ao ~gropecuária do Nordeste nao tem o ímpeto da 
penetra9ao bandeirante mas tem um certo sentido democratizador. 47 

Co?stituem-se aí os clas pastoris, que se dedicam a def esa da 
prop:ied~de dos. campos e !azendas de cria9ao. Como os tupis em 
rela9ao a banderra, os tapu1as formam o séqüito desses clas. 

Tra~a-se de milicias numerosas, mas que nao se confundem com 
ba~de!1"as e e~tradas. P~oyav~lmente as "entradas" baianas se ligam 
ma1s a conquista de latifundios do que a do ouro. 

e 47. "As botadas que ordinariamente vem para a Bahia, diz ANTONIL (Cultura 
ipuléncia, P. 135) constam de cem, cento e sessenta duzentas e trezentas fª ecas de gado; e destas quase cada semana che~am' algumas a Capoame 

c~:r distante da cidade olto léguas, onde tem pasto e onde os marchantes a.ti 
pram e em a-lguns tempos do ano há semanas em que cada dla chegam 

botadas. Os que as trazem sáo brancos, mulatos e pretos, e também indios que 
com este t rabalho procuram ter algum lucro." 
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Será esse, por sua vez, um dos ca!facterísticos que as distinguem 
das bandeiras, grupos mais políticos, com um comportamento social 
muito diverso e nao milícias chefiadas por senhores feudais que se 
deslocam do litoral a procura de novas terras para seus domínios. 

Muito bandeirante se transforma em criador de gado ;48 nesse 
caso, porém, deixa de ser bandeirante. Deixa de ser bandeirante 
(fa~a-se a distin~ao desde logo) só quando se fixa, pois o "ban
deirante pastoril", o que vai a conquista de campos pra cria~ao
como no Sul-ou o que pratica a preia ao gado, como o que traz 
do Sul o gado pra abastecer a zona das minas, nao deixa de ser 
bandeirante, tao legítimo como os demais. 

No te-se, ainda, que a expansao pastoril só se opera na área 
aquém-Tordesilhas e em movimento rítmico quase oposto ao da 
bandeira. Sobre tao curioso aspecto da nossa forma~ao social, Ca
pistrano escreveu aquéle trecho que o leitor já conhece, definindo 
a "civiliza~ao do couro", na regiao social ocupada pela cria~áo 
de gado. 

O "crescei e multiplicai-vos" bíblico podía ser a palavra do pe-
queno criador de gado em Piratininga, dando de comer aos ricos 
(leite, carne boa) e aos pobres (fressuras, bofes, tripas, sangue), 
fornecendo couro pra sapatorras de bandeirante, cornucópia pra 
guardar farinha e mel nas viagens, ou pra buzina; meios de trans
porte para as minas como as "pelotas" da época das mongóes; 
bruacas ou baús de boi pra mantimentos; carne para a tropa em 
marcha ou nos acampamentos; adagas de couro que eram armas 
da bandeira; oficio pra sapateiros e seleiros; rélho pra castigar 
escravos ou tocar as alimárias e (nas regioes do fumo) couro pra 
"enrolar rolos de fumo" ero tal quantidade que assusta o cronista 
bem intencionado de Cultura e Opuléncia do Brasil. 

Na vila de S. Paulo matam as reses que tém em suas fazendas 
que nao sao muito grandes; e só nos campos de Curitiba (é Antonil 
quem está com a palavra) vai crescendo e multiplicando cada vez 
mais o gado.•9 

Me parece que as coisas atendem a esta realidade: 
O comerciante fica na cidade, no grupo do litoral. Recebe com 

a máo esquerda os produtos da terra e com a direita o que vem 
de fora pra comprar. Há urna linha divisória bem expressiva, na 
aristocracia costeira. Para o lado de dentro a cria~ao de gado fica 
entre o engenho e as minas. O criador de boi está entre o senhor 

48. António Gon~alves Figueira e Matias Cardoso deixam de ser ba·ndeirantes 
quando se instalam com as suas fazendas de cria~áo na Babia. 

49. Cultura e Opuléncia, p . 91. 
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de engenho e o cabo-de-tropa; cria boi pra atender tanto as neces
sidades daquele como as <leste. Para o lado de fora o comerciante 
fica bem entre o senhor de engenho e o reinol, mais ao lado <leste 
do que daquele (na In<;lependencia figura ao lado des te) . Quando 
~om o s~;i. objetivo . próp~io, a cria~ao de gado ocupa urna zona 
mtermed1ar1a, nessa mvestida terra adentro, embora já distante dos 
engenhos. Só avan~a mais quando é complemento da bandeira ou 
urna conseqüencia desta. Enorme a sua importancia. . 

O "ir e vir seria fácil aos homens de S. Paulo", diz Femao Días 
Pais, em carta a Bernardo Vieira Ravasco ( 20 de julho de 16 7 4) . 

9u~l o seg~edo. dessa mobilidade,' agora do ponto de vista antro
polog1co? Tena v1ndo no sangue do conquistador transoceánico ou 
sido determinada por fatores locais? · 

O autor de Populafoes Meridionais do Brasil alude a ".extrema 
mobilidade dos núcleos humanos de origem vicentista". E entende 
q~e a causa .. ~tima dess~ .. e~ansibilidade reside na própria econo
nua demograf1ca dos latifundios. A poligamia que neles se pratica 
e.ID: ponto grand~, pelo contacto das ·tres ra~as, determina um coe
flc1e?te de natahdade assombroso. Daí a necessidade das migra~óes 
c?~tmuas e nu!-llerosas que dao a esses núcleos urna estupenda nio
bilidade, a ma1or que a nossa história registra. 

Como explicar tao faciln1ente ·o únpeto bandeirante como resul
tado do excesso demográfico dos latifúndios? Procura o mestre 
outra explica~ª? pro e~tranho fenómeno, dizendo que "o tempera
mento aventu;e1~0 e :iomade que os impele (os paulistas) a ca~a 
de ouro ~ ?e md,ios nao lhes pode provir senao de sua ancestralidaª: ~erman1ca. So a pr~sen~a, nas suas veias, de glóbulos de sangue 
?ohc?-louro pode ·exphcar a sua mobilidade incoercível que os faz 
rrrad1arem-se por todo o Brasil em menos de um século". 50 

~~ comentar esta afirmativa, Taunay procura atenuar-lhe o tom 
d~c1s1vo, .. ~ostrando que nao houve, na bandeira, tamanha influen
cia de dobco-louros.51 
. Ambos os motivos .~ue Oliveira V!ana apresenta se revelam, pois, 
~procedentes: mobilidade deternunada pela natalidade ( em s. 
Vicente) e pel.a prese.~~a do dólico-louro (no Planalto). Nem urna 
nem outra _ coisa .. Abas, a bandeira, como fenómeno social, nao 
teve dura~ao no litoral mas no altiplano. Bastaría este argumento 

50. OLIVEIRA Vl;\NA. c1ta~áo de TAUNAY, História G eral das Bandeiras 
p . 124. Na Evolu9ao do Povo Brasileiro (prefácio ' da 2.~ edtcáo) OLI ' t. I , 
VlANA esclareceu lealmente que se tratava de urna simples "conj~tura":vxmA 

51. TAUNAY, obra citada, p. 124. 
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demonstrar que a natalidade dos latifúndios nada tero 9-ue ver 
~~~ 

0 
fenómeno bandeira em sua feic;ao "constante e especial:'. 

E Sma mobilidade é explicada como tendo outra ongem, 
ssa me . " 

· d de trás Teria resultado do sangue semita entre os como vm a · _ " ,, F 1 
elementos que se juntaram pra formar a nac;ao portuguesa . a~-

mesmo em nada menos de duzentos mil judeus numa poi:ulac;ao 

dse, mi·lh' ao de habitantes. Entao o fenómeno da expansa? lusa 
e uro " · '' d · 1 tas a encontraría sua genese na "mobili~ade econom1ca os israe i , 
ual atuou muito no impulso honzontal de que er~m dotados ?s 

q rimeiros colonizadores. Esta mobilidad~ ec?nóm1~a repe_rcu!1u f anto no engenho como na bandeira. O israehta ve10 ~epo1s, ele 
próprio, "encarregar-se da circulac;ao, ficando a produc;ao coro os 

colonos" .52 

Nao é justo acreditar que a mobilidade da bandei~a enc?ntre tao 
esdrúxulo fundamento. Seria forc;ar um pou~o as co1sas o 1f buscar 
tao longe urna mobilidade que o luso tena transportado ?~ uro 
continente a outro como quem transporta urna . planta. Mobihdad·e 
monolinear que a Serra do Mar teria interromp1do em sua marcha 
pós-oceanica, por certo. . 

Também nao se justifica o fenómeno a custa dos me1os de trans
porte de que se servia a bande}ra. ~s~es, d~da a sua e:trema pre
cariedade, só poderiam favorece-la mu1 relativame~te .. Nao se pode, 
pois explicar a mobilidade do grupo pela abundancia de. ve1culos 
de transporte. Os 39 cavalos do Anhangüera pouco ad1antaram 
para a rapidez da sua empresa. 5s As oitocentas cavalgaduras que 
Cristóvao Pereira traz dos campos do Sul para o Pla~alto, aumen
tando-lhe a capacidade de organiza~ao das grandes 1om~das54 e~ 
que apareceram mais a miúdo os cabos-de-tropa cavaleiros, so 
viriam ero 1730. Coro cavalos ou sem cavalos, a marc~a do gru
po bandeira seria a mesma: a sua primeira tarefa tena que ser 

52 "O israelita encarregava-se da c1rcula9áo: a produ9lí.o ficav~ com ~s col~~ 
nos · Mas sem o auxilio do lntermedlárlo a Europa nA.o conhecer a. 0 ai;uca~nas 
Brasil, náo lhe darla destino, aos diamantes e ao ouro contraban~:;:~~i~asd~ Rio 
em por9áo tA.o extraordlné.ria q~e bouve a.pdenas ~a dcSS:u~ matéria-prima" 
que náo comprava aos garlmpe1ros a gran e pa e e 
(PEDRO CALMON, Esp. da Soc. Colonial, p. 240). 

53 o caso do bandeirante difere multo do dos conquistadores( es~anhó~. 2; 
cav~los leva.va Pizarro, em 1531, para a conquista do Peru. Isto no e-se em 
dois sécUlos antes. 

54 Em 1712 é que se cogita de companhias de cava.la.ria., em S. PaUlo, para 
gua.~da. dos governa-dores (Docs. Interessantes, vol. 53, p. 9~). Aconselba-se áca.va
laria para as minas (1718) como único meio de coibir a. licenciosa isenc; 0 tem 
que a.que!es povos se a-charo" (Docs. 1nt., p. 138.) o número de cava.los, en re
tanto parece que nlí.o permite senáo companhia de 30 ou 40 cavaleiros. Verdade 
que FERNAO CARDIM em fins do quinhentismo, já se refere a. 20 cava.leiros 
que o foram receber; 'mas até fins do século XVII eram ~aros os cavalos na 
bandeíra. os 13 de Francisco Pedroso Xavier constituem ra.r1sstma excei;áo. 
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a de furar mato. Por certo a geografia "móvel" dos rios ou "mo
tora" do Planalto influiu na mobilidade horizontal do bandeiran
te. 55 Mas o que interessa é a origem dessa mobilidade e nao o 
acidente geográfico que · viesse favorece-la depois de pósto o grupo 
humano em movimento. 

Explica9áo fácil, que as investiga9óes só tem desfigurado. 
Tao fácil que está numa das atas da Camara. Realment~, ero 

carta enviada ao rei, isto em 1606, já afirmavam os moradores 
de Piratininga: "nao tero Vossa Merce tao pouca posse; as cinco 
vilas podem por em campo contra o carijó mais de trezentos por
tugueses nao se contando os seus índios escravos que sera.o mais. 
de mil e quinbentos e que passam ao Peru por terra com um bom 
caudilho, e isto nao é fábula. "56 

A mobilidade da bandeira nao precisarla ser procurada em outros 
mejos de origem, mas estava no índio. Explicava-se como fór9a 
nativa ou atávica; era o ímpeto mameluco, naturalmente. Fernao 
Cardim fica assustado com a rapidez. do índio, que conduzia o pa
dre na rede, e diz: "os índios caminham muito por terra, levando 
o padre sempre de galope, passando muitos. rios e atoleiro.s e tao 
depressa que os de cavalo nao os podiam alcan9ar."57 "Os esqua
dróes brasílicos excedem, na breyidade da sua marcha, a todos os 
exércitos do mundo", conta Frei Gaspar a respeito dos mamelucos 
e índios que formavam a tropa de Joao Ramalho.58 Já haviam sido 
os índios os autores da migra~ao pré-colombiana, que desceu dos 
platós bolivianos para a conquista do "país das palmeiras", em 
demanda do Anhem bi ou da "terra onde nao se morria". A marcha 
mameluca para Oeste repetiria, em sentido contrário e com outro 
objetivo, a marcha tupi referida por Martius e identificada por Cau
to de Magalhaes em O Selvagem. O "ya só Pindorama koti" seria 
substituído pelo "acharei o que procuro ou morrerei na empresa". 
Os mitos nascidos da idéia de riqueza, como a "itaberabo9u" e 
outros, que instigaram as grandes aventuras sertanistas, seriam ainda 
mais veementes do que a "esperan9a de urna terra onde nao se mor
ria". E o que é mais: a ambic;ao das pedras verdes encontraría o 
seu caminho nas trilhas e ~os carreadores abertos pelo bugre. 

55. Ver capitulo "O Sertáo na Economla da Bandeira.." 
56. "Náo tem voa&. mercé cá tlí.o pouca posse que das cinco vilas que ca tem 

com a. Cananéa póde pór em campo para o carijó mais de 300 portugueses fóra 
os seus indios escravos que sera.o mais de 1500 gente usada ao trabalho do 
sert§.o que com um bom caudllho pQSAAm ao perú por .terra e isto nA.o é fabula." 

P
Carta. enviada ao rei, a 8 de janeiro de 1606, pelos vereadores da vna de S. 

aulo (Registro Geral, t. VII, p. 109). 
57. FERNAO CARDIM, Tratad.o da Terra e Gente do Brasil, p. 294. 
58. M emórias, p. 133. 

marcha pi oeste 27 



A propósito, le-se urna carta inédita de Capistrano, publicada na 
antiga R evista do Brasil e nela figura o seguinte porm·enor: 

"Cbamarei a aten9ao de V. Ex.ª ( dirigia-se o famoso historiador 
ao Barao do Rio Branco) para urna carta de Anchieta, da qual se 
deduz ( deduzi eu, pelo menos) que o costume de bandeirar é índio. 
Essa carta está na Revista do Instituto e refere-se a um ataque de 
Piratininga, em 1560. Outra circunstancia interessante e de que 
espero mandar a prova-continua Capistrano-é que a bandeira 
que os paulistas levavam (flamula, cabe aquí um aparte) nao era 
de Portugal. Li isto numa carta dos jesuítas espanhóis, relativa aos 
fatos contra os quais foram reclamar Montoya e Dias Tano".59 

A informa~áo histórica de Capistrano confirma a investiga~áo so
ciológica. 

Teria sido o índio o material rodante 60 para as jornadas herói
cas que tanto al~rmaram os espanhóis, bestificados por ver que o 
bandeirante fazia "viagens de duzentas ou quatrocentas léguas sem 
nenhum estórvo". 61 

A mesti9agem como índio andejo por excelencia é que esclarece, 
portanto, a mobilidade do grupo iutra-serra. 

Ninguém negará ainda que, na mobilidade do bandeirante, teriam 
influído poderosamente alguns sentimentos que só se encontraram 
juntos no Planalto de Piratininga. :E', o que se intentará demonstrar 
na "A Fun~ao dos Mitos na Bandeira" : o ódio ao espanhol, a riva
lidade entre as tribos (o tupi em luta 62 imemorial contra o tapuia), 
a ambi~ao que vinha do oceano, o desejo de vingan9a do morador 
contra o carijó, a curiosidade de saber o que havia "lá dentro" e a 
nostalgia cósmica do índio que quería voltar pra sua taba entram na 
composi~ao psicológica dessa mobilidade, de maneira terminante. 63 

Em qualquer hipótese, porém, a mobilidade da bandeira--em seu 
ímpeto horizontal e psicológico-é um fenómeno principalmente 
indígena. 

59. Correspondencia de Capistrano de Abreu, ed. org. por JOSÉ HONóRIO 
RODRIGUES, vol. I, p. 123. 

60. Em geral, as entradas eram feltas por caminhos preexistentes (DERBY, 
Rev. do Inst. Hist., vol. 5, p. 243). 

61. Náo era sem ra.zA.o que Roiz de Montoya vocifera.va, perante Fillpe IV, 
contra os paulistas que querlam conquistar o Peru, pols eram homens, dizia éle. 
que "camlnhavam trezentas léguas, sem nenhum estórvo". 

62. . .. " Les guaranis, ou plut6t Les tndigenes du Brésil en général, étaient 
entr e eux dans un état de guerre perpétuelle. 'Ennemis héréditaires' suivant 
u.ne expression récemment rémis d la mode par un grand peupZe européen" 
(La Sociologi e d 'apres L' Ethnographie, CHARLES LETOURNEAU, p . 191). 

63. Esta mobllidade chegava a ser providencial. Que serla de nós se nll.o 
fósse a r apidez da bandelra? 

Para que a penetra~áo desse os resultados que deu era lndispensável a sua 
rapidez quase elétrlca. O que se havla de fazer, quem sabe lá? a passos de 
ca.rangueJo, como nas cAmaras lentas, féz-se por impulso mágico. A rapidez da 
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Mas alega-se que Antonio Raposo Tavares, grande figura do 
bandeirismo, foi portugues. 

Logo, o bandeiris~o é portugues: "visceralmente portugues. "1l4 

Ora, se alguém pudesse bandeirar a escoteiro, muito simples. O 
verbo bandeirar teria a nacionalidade de quem bandeirasse.65 

Mas só o homem coletivo é que realiza a bandeira. 66 O herói, 
por. mais rutilante que seja, pressupoe um tipo social. f:ste tipo 
s<:c1al. pressupoe um meio geográfico, étnico e económico que lhe 
da ongem. · 

E este meio geográfico, étnico e económico só ocorreu no Pla
nalto de Piratininga. 

o~. a incrível; m?bilidade do piratiningano resultará (como j á se 
adm1tiu) da propria natureza química, do "conteúdo mineral" do 
solo paulista? 

14 

.Po~e-se . class~ic~r a bandeira conforme o seu objetivo econo
m1co rmed1ato: md10, prata, ouro, esmeralda. 
~ada objetivo <lestes mais real9a o tipo original de cada ban

derra, como seria lógico e necessário. Urna bandeira destinada ao 
apresamento de índio exigiría composi9ao diferente da que se dis
punh~ a pro~ura de metais . prec;iosos e mesmo da que se arremes
sava a conquista das pedras verdes, cujo fascínio cheoou a interessar 
tao a sério a cobi9a dos reis e dos aventureiros. 

0 

Na bandeira "aurina", por exemplo, o aparato bélico decrescia 
bastante, para ganhar cada grupo um sentido mais democrático e 
menos aguerrido. O anúncio de que havia ouro na terra, e "convi
dando todo o povo a por-se a cata dele", leva a turbamulta estre
pitosa do litoral para a hinterlandia e reúne a pobreza aventureira 
numa só alegria panica de enriquecer e de viver. 

O c.onteúdo social do agrupamento minerador era outro. J á nao 
se faz1a sentir aquele caráter "fechado'' e ríspido da bandeira de 
ca9a ªº selvagem ou de ca~a as pedras verdes. 
. :'- bai:ideira de catequese e a de povoamento apresentam compo

s19oes diferentes, bastando lembrar que a primeira é realizada pelo 

~amt~;:ida para o centro era condl<;á.o principal para obstar o espanhol que 
vinha. e para corrlgir o portugués que " náo la". 
64. JúLIO DE MESQUITA FILHO, Ensaios Sul-Americanos, p . 146. . 
65. A próprla autoridade reinol o reconbecerá. mais tarde. Nin~ém podla 

bandelrar sózlnho, mas só coletivamente. Quando o governador D. Luis Masca
r enhas, entA.o em Vila Boa, quer organizar uma bandelra contra 0 gentlo pinaré 
a leste de Natividade, determina que a ela podiam assoclar-se os descobridore~ 
queiassim o qulsessem. Os que se metessem, sós, p~ra o mesmo objetivo seriam 
cast gados severamente. ' 

66. Docs. Interessantes, vol. XXIl, p . 146. 
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jesuíta para conquista de alm~s para _a Igreja e a s~gunda leva,,º 
material humano mais beterogeneo, nao raro aprove1tando os pro
prios criminosos e vadios da populagáo instável e dos "sítios vo
lantes" para o objetivo económico e militar de tomar posse da 
terra. 

Outra classificagáo em voga é a que distingue a "b~ndeira" de 
"entrada" ou de "batida" para reconhecimento e limpeza. A pri
meira é a que influí de verdade em nossa expansáo geográfica. A 
segunda é a que se restringe aos primeiros caminhos, abrindo as 
prirneiras portas ao sertao trancado. Talvez se pudesse dizer que as 
"entradas" abriram caminho 67 mas nao alteraram o Brasil tal como 
ele nos havia sido preconfigurado pelo meridiano de Tordesilhas, 
que ia da foz do Amazonas a cidade de Laguna, no litoral catari
nense, ao passo que as bandeiras, que niereceram tal título, avan-
9aram para além dessa linha e nos deram um Brasil tres vezes maior. 
Portugal havia trazido as suas fronteiras até o litoral do Atlantico. 
A deslocagáo de tais fronteiras para o centro da América passa a 
ser obra puramente nossa, pósto de lado o ciclo oficial das entradas 
que eram investigagoes rápidas e cautelosas do mundo a explorar. 

Outra classificagáo interessante é a das bandeiras segundo os 
elementos étnicos que as acompanham: houve bandeiras só de 
tupis e tapanhunos, como houve bandeiras (estas as decisivas), em 
que predominava o mameluco ou que eram dirigidas exclusivamen
te por mamelucos. Cidade errante, pequeno exército, e outras de
nominagoes mostram bem a complexidade que atingiam certas ban
deiras, como as que irao desbaratar os castelhanos do Sul e como 
as que seguiam, alvorogadas, para a faina rude da miner~ao. 

Em síntese, as bandeiras, como se verá em capítulos subseqüentes, 
podem ser assim classificadas: 

a) entrada e bandeira ( dif erenga) ; 
b) bandeira, fenómeno específico do Planalto-maior área e 

maior duragao; 
c) entrada, fenómeno específico do litoral-área aquém de 

Tordesilhas, com os seus ciclos baiano, cearense, capixaba, 
vicentino. 68 

67. BASíLIO DE MAGALHAES (!:xpansáo Geogr. d.o Bra3il, p. 275) faz a 
distin~l!.o entre bandeiras e entradas, dizendo que estas se revestem sempre de 
cunho oficial e aquelas se caracterizam pela espontane1dade. Por certo que o 
ilustre professor de bandeirismo tem razt\o. Mas é preciso ni\o esquecer que 
outra.s dlferen~as dist1nguem entradas de bandeira.s sob o ponto de vista geográ
fico, étnico, social e politico. 

Há entradas nl!.o of1ciais como há pretensas bande1ra.s oficia.is. 
68. Citam-se a entra.da de Vespucci (a primeira., em 1504) e as ordenadas por 

Martlm Afonso, em número de tres: a primeira de 4 homens, partid& do Rlo; a 
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1) 
2) 
3) 

bandeira de catequese;69 

bandeira de aliciamento do índio para a lavoura. 
Quanto ao seu objetivo económico: 
a) bandeira do ouro (que os documentos chamam "aurina"); 
b) bandeira das esnieraldas; 
c) bandeira da prata; 
d) bandeira das pérolas (Raposo Bocarro e Apugá); 
e) bandeira de mineragáo; 
f) bandeira de povoamento e colonizagáo; 
g) bandeira "pastoril" (a d~ .Domingos Brito Peixoto) cujo 

objetivo é a conquista de campos para a criagao de gado,. 
no Sul; 

h) bandeira de preia ao gado (Cristóvao Pereira de Abreu), 
como a que traz o gado do Sul pra abastecer a regiáo 
mineradora, no centro meridional. . ~ 

4) Quanto aos seus elementos raciais: 

a) bandeira só de brancos (a de Pero Lóbo), mais expedi~áo 
do que bandeira; 

segunda de 80 homens brancos, partida de Cananéia.; e a terceira a que ele 
ma.ndou ao Rlo da Prata e que de lá voltou por estar tora do meridiano de 
Tordesllhas. No ciclo v1centlno destaca-se a ba.ndeira de Brás Cubas em 1560, 
seguindo para o sertáo, a sua custa a cerca de 300 léguas, juntamente com Luis 
Martina, m1neiro prático, nomeado pelo alvará de 7 de .setembro de 1559 (BASi
LIO DE MAGALHAES, f:xpansáo Geográfica, p. 78). No ciclo baiano incluem-se 
as princ1pa.is entradas do quinhentismo como as de Martins de Carvalho (1570), 
Gabriel Soares (1580), Sebastiáo Tourinho (1573), António Adorno (1573), Ro
bério Dlas (1590) e Diogo Martins Cáo (1596). Asslnala.m-se ainda. as entra.das 
partidas de Pernambuco, sob o comando de Francisco Caldas, Gaspar Dias de 
Tafde e Francisco Dias da Silva. Bento Martlns Parente invade o Amazonas com 
440 indios necheiros. Belchior Moreira- (ciclo sergtpano) e Francisco Dias d 'A vila 
reallza.m (1628) as suas incursóes. Pero Coelho de Sousa (1603) e os jesuitas 
Francisco Pinto e Luis Flgueira. (ciclo cearense) tomam rumo ao sertáo. Marcos 
Azeredo (ciclo espirlto-santense) também realiza as suas entradas, seguidas pela 
dos seus fllhos Domingos e Antonio Azeredo (1646). 

Na Babia os Avllas, em seu traJeto, eram homens do meridiano. ouedes de 
Brito cobi~ou o Ocidente, o curso superior do s. Francisco; era o homem do 
Oeste. (PEDRO CALMON, Hist. da Casa cla Tórre, p. 72). 

Claro que tais entradas representam outros meios de penetra~i\o feita por terra 
ou via fluvial, da orla atlf.ntlca. para Oeste. Ni\o se incluem nesse rol as bandeiras 
"maritimas" para o Sul, e que se ortgtnaram em S. Vicente. 

Estas do "bandeiras" mesmo, sob o ponto de vista histórico, e nl!.o entradas. 
69. Exemplos de bandelras de catequese do as de Anchieta e Aspllcueia 

Navarro. Entretanto, a.inda em 1810, mais de dois séculas depois, o Padre Sam
pa.lo Botelho, o "terceiro apóstolo das tndias", organiza. uma bande1ra fluvial 
para catequizar os indios das margena do R1o Pa.raná, tidas e ha.vidas como 
"pest1lent1881mas" (Docs. Int., m, p. 124, 3.• ed.). , 

Na bandeira. de catequese !iguram paramentos sagrados, tmagens de Nosso 
Senhor e N068a Senhora., além dos aviamentos comuna a tódas as bandeiras 
(Docs. Int., vol. II, p. 113). 
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5) 

b) 

e) 
d) 
e) 

bandeira de tupis e tapanhunos, ·sem um só branco (a 
de Joao Alvares); 
bandeira de brancos e tupis (a de Raposo Tavares); 
bandeira de mamelucos (a de Fernao Dias Pais) ; 
bandeira de todas as ra~as (a do 2.0 Anhangüera). (A 
expedi~ao de brancos europeus pereceu toda, com os seus 
80 homens.) 

Quanto aos meios de condu9ao: 

a) 

b) 
c) 

bandeira fluvial,7º em que predominavam canoas e ba
teloes; e marítima ( com os seus patachos e sumacas) ;71 

bandeira xerográfica, pedestre; 
bandeira a cavalo ou dos "aventureiros reais". 

6) Quanto a área geográfica em que operam os grupos bandei
rantes: 

a) bandeiras mineiras;72 

b) bandeiras goianas; 
e) bandeiras mato-grossenses; 
d) bandeiiras do Sul; 

7) Quanto aos seus fins militares: 

a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

bandeira de guerra ao índio (contra os bárbaros do Re
concavo e contra os carijós); 
bandeira de guerra ao negro (contra os quilombos) (a 
bandeira de Domingos Jorge Velho era de tapuias, nao 
de tupis); 
bandeira de guerra ao espanhol (as do Sul) ; 
bandeira contra o invasor holandes (a de Antonio Pe
reira de Azevedo) ; 
bandeira contra o emboaba (a de Amador Bueno da 
Veiga). 

70. Também se chamam "monc;6es", e foram estudadas magistralmente por 
SltRGIO BUARQUE DE HOLANDA, em seu Uvro Mon9óes (ed. Casa do Estudante, 
1945). 

71. Um exemplo de "bande1ra marit1ma" é a de Luis Olas Leme e Fem~o de 
Camargo, "que talou as terras r1beir1nhas da Lagoa dos Patos" (Ver TAUNAY, 
A Grande Vida de Fernllo Días Pais, p. 51). 

72. SObre "bandelras m1neiras" convém ler Bandeirismo, de SALOMA.O DE 
VASCONCELOS (p. 89 e segs.). onde se encontraráo excelentes dados, relativos 
a ~sse setor do movimento bandelrante. 
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Mas a verdade 7s é que (e is to é o que interessa a este e°;s~i?) 
das figuras obrigatórias de cada grupo, além do chefe que o d1ng1a, 
sao típicas e constantes: o "escrivao do arraial" para redigir a 
palavra final aos que desafiavam a morte, a todo momento; e o 
capelao, para a hora do mistério e da angústia, em que o socorro 
espiritual vinha substituir a miragem das horas de ambi~ao. 

Pala-se, ainda, no decorrer deste modesto ensaio, em: 

a) bandeirante da retaguarda (ex., o Padre Pompeu de Al-
meida); 

b) bandeirante por mandato (Antonio Raposo Tavares); 
e) bandeirante de contrabando (Francisco Cubas Ferreira); 
d) bandeirante demarcador de fronteiras ( depois de 1750). 

Estas denomina96es serao explicadas convenientemente. 

15 

Parece que, num ponto, mestre Capistrano se estrepou, quando 
diz: "se o característico de tais expedi96es é a insígnia com que 
marchavam, entao os paulistas sao provavelmente os únicos ban
deirantes, pois nao consta que albures usassem de bandeira. Se 
o que há de fundamental é o fim e o resultado-o fim, isto é, a 
captura de índios e a procura de objetos de valor; o resultado, isto 
é, a explora9ao inconsciente do território, entao quase todas as 
províncias tem bandeirantes". 74 

Justamente a insígnia é que nao daria diversifica~ao alguma. 
Qualquer grupo militarizado usa insígnia, ou flamula-e nao será 
esse um privilégio da bandeira, que também a usava. A captura 
de índios f oi praticada largamente pelos espanhóis e nao se segue 

73. OLIVEIRA VIANA divide as ba:ndeira.s em dois grandes grupos: "de guerra 
e de colon1zac;áo" (Popula9óes Meridionais, p. 108). GENTIL DE ASSIS MOURA, 
no seu lnteressante estudo sóbre As Bandeiras Paulistas, menciona também uma 
"bandeira. de explorac;áo científica: para a conquista do sertA.o do T1baj1 mandada 
fazer por D. Luis Antón1o de Sousa.". BAStLIO DE MAGALHAES (obra cit., p. 
241) registra a.inda o curioso ca.so, na regiA.o diamantina, de uma bande1ra que 
daí part1u em busca de "salitre" (Miguel Luis Figueira.). 

A classificac;áo aqu1 lembra.da. obedece apenas a. uma questáo de método e 
visa a melhor compreensáo do fenomeno, analisado em suas minúcia.s. O pensa
mento que se segue, neste tr&balho, dispensarla essa classificac;áo ou qualquer 
outra. Trata-se da bande1ra como fenomeno soc1ológ1co, "constante, especifico 
do Planalto". Náo se restringe a datas e rote1ros, nem a ep1sódlos brllhantes 
e, por certo, adm1ráve1s. o que se procura realizEl'r é uma sintese, em que entram 
todas as bande1ras. Exemplo: anaUsadas uma por uma, tanto há bandeiras só 
de brancos como há outras só de indios, uma só de negros e outra só de ma
melucos. No fenómeno social, porém, entram tóda& as rac;a.s cada qual no seu 
momento própr1o e no lugar que lhe cabe (quando tódas a.o mesmo tempo) 
na nova escala de valóres humanos. 

74. CAPISTRANO, Gravetos de História Pátria, p. 79; ed. de 1882. 
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que tenham eles promovido bandeiras. A diferen9a é muito mais 
séria, muito mais profunda e reside em pormenores que escaparam 
inteiramente a percep9ao do mestre. 

As expedi9óes que os invasores holandeses fizeram partir do 
Nordeste em busca das "quatro minas de prata" (a que alude Joao 
Ribeiro) podem ser tudo, menos bandeiras. O objetivo do ouro, 
é claro, também nao bastaría, por si só, pra caracterizar urna 
bandeira. 

Técnica do sertao, sistema de vida, organiza9ao sui generis do 
grupo social, localiza9ao geográfica-eis alguns sinais que desde 
logo a identificam. 

A marcha para Oeste se realiza por muitas formas e feitios: pelas 
entradas, pelas migra96es, pela expansao agropastoril, pela cateque
se, mas o seu processo original, cairacterístico, tlpicamente nosso é o 
da "bandeira" que abrange todos os outros sem se confundir com 
eles. Só por erro~ pois, se poderá dizer que os grupos de penetra-
9ao, em algumas regioes do Norte, tenham sido bandeirantes em 
sua estrutura e organiza9ao, ou como sistema de vida. O senhor 
dos latifúndios, mesmo quando se deslocava do seu feudo, nao era 
um bandeirante e sim o chefe de urna milícia rural-o que vem a 
ser coisa muito diversa. A bandeira visa menos a conquista de 
terras, que a do território; is to é, tem mais um sentido político e 
coletivo do que um sentido privado e particularista. Bandeira pra 
conquista de latifúndios nao existiu, nem poderia existir, pois la
tifúndio e bandeira se repelem, como palavras antagónicas na eco
nomía inicial da sociedade brasileira. A história da Casa da Torre 
seria, em parte, a história da penetra9ao agropastoril do N ordes
te e nao urna página bandeirante. A mesma coisa se pode dizer 
das expedi9óes pernambucanas 75 destinadas a repelir os franceses 
e que promovem a ocupa9ao da costa leste-oeste, indo ter aos ex
tremos da Amazonia. Por certo que, muitas vezes, é o bandeirante 
quem vai defender a propriedad e rural ( quando as milícias rurais 
nao o conseguem) ; ainda assim, o que ele faz nao é propriamente 
defender o interesse particular ou de familia, mas a ordem socia]. 
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Do ponto de vista histórico, a marcha para Oeste se realiza, 
partindo,76 quase simultaneamente, de numerosos pontos da costa. 

75. J. F. DE ALMEIDA PRADO, Pernambuco e as Capitanías do Norte do 
Brasil, p. 145. 

76. Náo cabe, nos limites do presente trabalho, o 1nolvidé.vel capitulo da con
quista e povoamento da costa. leste-oeste, com a expulsAo dos franceses do Ma-
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No Norte, os portugueses entram pelo Amazonas, obedecendo 
-segundo Jaime Cortesao, a urna razao de Estado, cultural, a 
urna política consciente de penetra9ao. É Pedro Teixeira, por ini
ciativa de Bento Maciel Parente, percorrendo o río-mar, chegando 
até Quito, de onde regres~a, pra tomar posse, na barra do Auarico, 
de tódas as terras que dali se estendiam até a beira do Atlantico; é 
a política lusa tomando posse da terra para garantí-la contra os 
intrusos. As "entradas", isto é, a "série de expedi9óes,77 mais ou 
menos oriundas do esfór90 oficial", partero da Babia, Sergipe, Cea
rá e Espírito Santo as quais se acrescentarao as de Pernambuco 
(Capistrano) rumo a Serrado Ibiapaba. No Sul, além das entradas 
--como as da costa vicentina-partem as "bandeiras" de S. Paulo, 
em portentosa irradia9ao para Oeste, expandindo-se por Minas, 
Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
e pelo Brasil todo. 

As incursoes de intrusos e piratas, ou de invasores já em maior 
número, como os franceses· ( Fran9a Antártica, Fran9a Equinocial) 
ou como os ingleses e holandeses, nao deixam de influir na pene
tra9ao histórica. A quelque chose malheur est bon. . . Influíram. 
Pelo menos na decisao portuguesa de se assenhorear melhor da 
terra e defende-la, com as fortalezas fundadas pra tal fim, como no 
Amazonas. Além disso, ter~o influído na necessidade de realizar 
entradas piais amiudadas e mais profundas, sertao adentro. 

Os. doc:imentos aludem ~o sertao como refúgio da popula9ao 
costeira toda vez que se v1am naus grandes, pelo temor de que 
fossem corsários. O "medo do mar" levava, naturalmente, muitos 
n:iorador~s a se internarem no mato, distanciando-se da costa pra 
ficar ma1s dentro de casa. o complexo do "medo do mar" é en-

ranháo e redescoberta. do Rlo Amazonas. Uma. preciosa colec;fi.o de documentos 
alguns n_otáveis, sObre ésse aspecto da grande marcha para. Oeste foi publicad~ 
nos Anais da Biblioteca Nacional (vol. XXVI, 1904). Ai tlgurrtm a carta do 
Conde de Ericeira, aconselhando a conquista do Ma.ra.nhAo; as infonnac;óes pres
tadas pelos franceses prisioneiros de Jerónimo de Albuquerque no combate de 
Gu,axenduba; o relatório de Alexandre de Moura; os dados sóbr~ a expedi<;Ao de 
Luis Aranha de Vasconcelos destinada a explorar o Amazonas e o Cabo Norte· 
um z:iemorial do Padre CristóvAo de Acufi.a que de Quito velo a.o Pará em com: 
Panh1a de Pedro Teixeira, e no qual se encontram vários esclarecimentos a 
respeito de Jácome Ralmundo de Noronha que tanto lnteresse tomou pela defcsa 
da costa. Os Intentos da Jornada do Pará, de Simáo Estácio da Sllveira (e que 
fazem parte da cole<;áo), sAo também multo interessantes. 
B .A .respeito de Ben to Maciel Paren te, convém ler o doc a p 443 dos Anais da 

t bliot eca Nacional (vol. XXVI) no qual se transcreve ~a ·provisáo de el-Rel 
de Castela alusiva ao "descobrimento da terra dentro para o Rio Amazonas e 
seus brasos, para povoamento da Nova Espanha". Sobre Pedro Teixeira o mesmo 
~ocumento é digno de leitura, na parte em que Bento Maciel Parente lhe reco
z hece os servic;os prestados como capitáo-mor do descobrlmento, dando-lhe tre-

fl
entos casals de indios de administrac;áo e permitlndo-lhe descer outros da 
ores ta. 
77. BAStLIO DE MAGALHAES, op. cit., p. 38. 
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contradi<;o, a todo momento, no comportamento da sociedade li
toranea. 

As vezes, um dos termos desta série é o estrangeiro--observa 
J oao Ribeiro. O frances, localizado no Maranhao, impele o por
tugues, cujo limite de ocupa9ao efetiva era a Paraíba, a ocupar o 
Ceará. 

Quanto aos grupos sociais, cada um com o seu estilo de vida, 
os seus objetivos, os seus valores culturais, enfim, a marcha para 
Oeste se desenvolve: a) no Norte, merce dos missionários católicos, 
empenhados na catequese, e que fundaram numerosas aldeias a mar
gem dos ríos amazónicos, principalmente do rio-mar; b) a margem 
do S. Francisco, nos sertoes da Bahía e de Minas, ao sul do Ceará 
e do Maranhao, gra~as aos criadores de gado, com o auxilio "dos 
bandeirantes meridionais"; e) no Sul, pelos motivos que se tentará 
explicar neste ensaio, compreendendo a localiza<;ao do grupo social 
intra-serra, em S. Paulo, criando um sistema de vida que o espe
cializou como grupo bandeirante. 

Foram os jesuítas, os criadores de gado e o bandeirante (Joáo 
Ribeiro) os fautores d~ nossa grandeza territorial, mas na seguinte 
ordem (propoe Basilio de Magalháes) quanto a contribui9ao de 
cada um: o bandeirante em primeiro lugar, o criador em segundo e 
o jesuíta em terceiro. 
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A marcha para Oeste se faz nao só pela coloniza~áo, como pelo 
povoamento nao raro desordenado. Em regra pela conquista, enca
be9ada por gente responsável ou anónima. Cada grupo, cada indi
víduo colabora a seu modo, uns .por iniciativa própria, outros em 
fuga, ou em grandes migra96es. Muita contribui9ao anónima, ou 
acidental, no pré-bandeirismo, terá influído na marcha para Oeste, 
ao lado da grande penetr~ao como sistema de vida. 

Os primeiros passos para tal penetra9ao sao dados pela uniao 
dos europeus com as índias, pela catequese, pelo resgate, por medo 
ao pirata. A feitoria pré-afonsina já traficava com escravos78 e o 
resgate foi urna forma de contacto como selvagem, um com~o de 
entrada, do ponto de vista de trocas. Bugigangas em troca dos 
frutos da terra, ou em troca mesmo do índio que os seus irmaos da 
selva esaravizam. Escambo in natura, ou já algum comércio interes
sado com os naturais do mato--era um rudimento da penetra~ao 
futura. Aliás, esse comércio de bugigangas nunca deixará de existir, 

78. R evtsta d.o Inst. Hist. e Geogr. Brasileiro, vol. XV, p. 9. 
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mesmo na bandeira, e como pretexto sempre válido pra atrair ou 
pacificar o indígena. Aí j á mais facilitado pelos línguas como tam
bém pelo grande número de índios que mudam de nómades pra 
bandeirantes. 

Claro que o pré-bandeirismo é difícil, caminhadas a pé e ainda 
as cegas, o próprio jesuíta se fazendo levar em recte pelos bugres, 
canoas só até certo ponto ou só depois da subida da serra, burro 
de carg~ só muito mais tarde; caminhos, só as picadas dos índios, 
ou depo1s o do Padre José. 

Fatos sociais obscuros que se sucedem na imensidade da terra 
ainda virgem de civiliza9ao. A vinda de deoredados é tao nu-º . merosa que Duarte Coelho se alarma, .certa vez, pedindo um pouco 
mais de modera9áo. Mais de duzentos crimes sao punidos, como se 
sabe, com a pena de degredo para o Brasil. 
. M.ais degre~ados que viessem, entretanto, e a praxe adotada, se 
unpbcava castigo severo por um lado por outro nao deixaria de 
ser útil. O ~rincipal é que fósse gente, porque qualquer material 
humano .servia pra come9ar. A política portuguesa escrevia por li
nhas tortas mas <lava certo, urna vez que os degredados arranja
vam camaradagem com os indígenas-como aconteceu com os 
guaianases,-e daí a pouco esta':'am no sertao como em sua casa. 

Mais tarde se confirma isto, ao se mandarem chusmas de crimi
nosos povoar os cafundós desta ou daquela capitanía. 

" ~o lado dos,,es~ravos fugidos: dos que se refugiam no sertao por 
medo do mar toda ~ez que viam ei:ibarca95es de corsários e pi

ratas na costa, dos naufragos sobrev1ventes de expedi9óes maríti
mas, dos ca9adores de papagaios, dos traficantes de pau-brasil, d~s 
q~e se aventuravam mato adentro por necessidade de vida, os cri
minosos e degredados também iam para Oeste, como material de 
povoamento. Numa espécie de bandeirismo compulsório. 

Bandeiris~o compulsório que também está implícito numa leí de 
1,605 determinando que os estrangeiros fossem internados a doze 
leguas da costa. · 

Gilbert,o Freyr~ só dá i.mportancia ao "aspecto genético" desse 
P~~soal dispar e d~perso .. Ma.s o aspecto genético já é grande coisa, 
P is o resultado e a pnmeIIa mesti9agem entao ocorrida-uma 
forma de caminhar para Oeste pelo sangue. 

(R As migra9.oes de negros fug~dos, sertao ad~ntro, sao consideradas 
de' oquette-Pm~o) como possuindo "arrojo quase igual ao dos ban-

rrantes paultstas e ao dos moradores cearenses". 
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É certo contudo, que nao se pode dar o nome de bandeira as 
migrac;óes' de negros fugidos, de índios que ainda boje se trans
portam de uma regiao pra outra e de cearenses que ~: deslocam 
periodicamente, e muitas vezes em massa, da zona mart1nzada pelas 
secas para outras regióes do país. 

A bandeira constituí um grupo muito mais nítido na sua organi
zac;ao do que as migrac;óes que f ormam um material humano dis
perso e resultam, na maioria dos casos, de imposic;óes telúricas e 
alimentares irresistíveis. A marcha e o exodo das populac;oes, aque
la tangida pela esperanc;a e esta marcada pelo desespero, talvez 
apresentem até retratos psicológicos coletivos bem diversos, ~e .nao 
opostos. Quando a própria bandeira nao alcanc;a os seus ob1et1vos 
e perde a unidade combativa, os grupos que a compóem. se disper
sam em migrac;óes sucessivas. Quando ela descobre as mmas, ocor
rem migrac;óes f ormidáveis do litoral para a hinterlandia. Bastariam 
esses exemplos pra marcar bem a diferenc;a entre os dois fenó
menos que se ligam mas nao se confundem. Pode acontecer mesmo, 
e foi o que acontecen, que a bandeira se sirva do horno migratorius 
por excelencia que é o índio pra seu lastro de mobilidade, signifi
cando dizer que sem índio nao havia bandeira. Mas esta envolve um 
sentido de disciplina que as migra~óes nao podem envolver, já que 
tódas as migrac;óes sao fugas ou se caracterizam por um estado de 
panico social e político. 

A bandeira tero urna direc;ao e um comando que lhe condensam 
as energías para o objetivo a realizar, ao passo que as migrac;óes 
conduzem grupos mais . ou menos dispersos e tumultuários. 

Nao raro, porém, as migrac;óes formam um capítulo da bandeira 
que se transforma em grupo migratório, tangido ,pelo insu~esso, ou 
pela falta de alimento, como acontecera na. regi~~ das minas: Ao 
mesmo tempo, é possível que um grupo migratorio se organ1ze e 
tome, portanto, a f eic;ao de urna bandeira. 

Em qualquer hipótese, na marcha para Oeste cabero ,todos, p~r 
todos os meios; e as migrac;oes constituem um dos cap1tulos ma1s 
vivos da grande avanc;ada. 
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Resumindo-se tudo o que ficou <lito, nestas considerac;óes gerais, 
convém insistir nos seguintes pontos: 

Era preciso conhecer aterra ainda coberta de mato virgem e ha
bitada pelo bugre. 
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A descoberta do Brasil seria bem pouca coisa, se localizada no 
litoral; fácil seria, na pitoresca frase do cronista, ficar carangue
jando pelas praias. Penetrar o sertáo--eis o grave problema. 

Entao se organizam grupos de homens para isso; as "entradas" 
cujo objetivo o próprio nome está indicando: "entrar" no Brasil, 
ainda fechado por dentro ·ao que vinha de fora, como um grande 
enigma verde. 

o próprio donatário organizou urna ou outra expedic;áo para o 
interior do continente, no encalc;o do ouro e da prata. Mas a ques
táo era mais séria; só seria resolvida com maior ou menor exito 
conforme a localizac;áo geográfica de cada grupo povoador. 

E aconteceu que um desses grupos se localizou mais ao sul e já 
acima da serra que parecía guardar a costa ao novo país-a Serra 
do Mar. Nasceu entao a vila de S. Paulo de Piratininga, em 1554, 
fundada por Anchieta e seus companheiros de aventura. 

Insista-se: 
" .. . foi o venerável Padre~Anchieta que fundou esta vila." 
(Senado da Camara de S. Paulo, 17 de marc;o de 1685). 
Estava jogada aí a semente da "bandeira"; isto é, do primeiro 

grupo de homens que iria a seu modo tomar parte na marcha para 
o Oeste, em busca da terra e das suas riquezas tidas como fabulosas. 

Claro que urna simples expedi~ao desse genero nao seria "ban
deira" só por ser urna expedlc;ao. 

No Brasil, o grupo que se deslocou do Planalto de Piratininga, 
reunindo atributos próprios, particularidades e objetivos que se 
tornaram tipicamente seus, é que tomou ess~ nome. 

Nome que serviu pra designar, depois, um fenómeno social
º ba~deirismo. Nome que, inicialmente, serviría pra distinguir o 
grupo expedicionário· de S. Paulo dos demais grupos que, partindo 
do litoral vicentino, ou de outros pontos da ·costa brasílica, se en
trosaram, embora isolados uns dos outros, na mesma marcha para 
o O·este, rumo a objetivos diversos ou semelhantes. 

Quais esses objetivos? a cac;a ao silvícola, a conquista do ouro, 
da prata, das esmeraldas; o povoamento, para garantía de esta
bilidade ou medida estratégica contra o inimigo. 

Nome que serviu, afinal, para a designac;ao de um outro tipo de 
pioneiro-o bandeirante-específico do Brasil sul-meridional e que 
nao se confunde, sequer, coro o pioneer americano do Norte, cuja 
fun~ao foi diferente. 

Chama-se, pois, "bandeira" a cada grupo $Ocial que se deslocou 
de Sao Paulo, em várias dir~oes, mas principalmente rumo a Oeste, 
conduzido por um chefe, organizado militarmente, e coro governo 

~rcha p/ oeste 39 



próprio, em fun9ao económica e de povoamento, dando em resul
tado a atual silhueta geográfica do Brasil. 

Mas a bandeira nao é apenas o que está contido em tal tentativa 
de defini9ao. É algo de mais complexo, com influencia nítida no 
sistema da vida brasileira, nas suas institui9óes sociais e políticas 
e com reflexos-mais importantes do que se pensa-na vida do 
mundo moderno. 
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As causas e condi9óes que atuam na genese da bandeira sao 
numerosas. Mas é possível agora resumi-las: 

1. ª) A localiza9ao do grupo, geograficamente considerada; no 
alto da serra e terra adentro.79 Sao Paulo "a cavaleiro do sertáo". 
O Tieté dandc» as costas ao mar (nao obstante baver nascido perto 
do mar) e conv.idando o bomem a que também o fizesse. 

2. ª) O indígena, pois o costume de bandeirar já era indígena. 
A bandeira continuaría o índio (homo primitivus migratorius) apro
veitando-o em sua capacidade para o movimento. O bandeirismo 
viiria a instituir, a bem dizer, urna espécie de nomadismo dirigido. 

Juntero-se a isto os padroes culturais indígenas assimilados pelo 
branco; as fábulas, influindo na imagina9ao do morador e do po
voador ·e a mesti9agem intensa com os aborígines, pois a bandeira 
nasce com a primeira gera9ao de mamelucos. 

3. ª) A pequena propriedade, a policultura, aquela facilitando 
os movimentos, pelo pouco ou nenhum compromisso do hornero 
com a propriedade, esta explicando a boa alimenta9ao do bandei
rante dotado de bons músculos e bons ossos para as suas incríveis 
cami~hadas horizontais. Planta9óes de trigo, algodao, cana, vinha, 
fumo, marmelo; ao lado dos pequenos rebanhos, que mesclam os 
campos da redondeza. 

4.ª A grande efusao de sangue castelhano na familia do Pla
nalto. O amor ao fabuloso, típico do espanhol, explica o que a 
bandeira tem de quixotesco. 

5. a) A espécie de inteligencia do bandeirante, caracterizado 
pela imagina9ao. Anhangüera <liria: a ~emória me dificulta aquilo 

79. Em carta ao autor d~ste ensaio, mestre TAUNAY apontou urna outra causa 
do bandeirismo-a angustiosa faixa litoranea de S, Vicente que náo deu mar
gem a expansáo do canavial. Se a Serra do Mar estivesse situada, náo onde está, 
mas a cero quilómetros a me.is da sua posicáo, talvez um outro Pernambuco, em 
ponto pequeno, se houvesse ensaiado no lltoral vicentlno e adeus bandeirlsmo 
como fenómeno do Planalto. 
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que a fantasia me facilita. A nenhuma cultura intelectual da época, 
facilitando o contacto áspero coro o sertao.8° 

6. ª) O conhecimento do tupi, pois bandeirante chega a ser si
nónimo de "conhecedor da língua-geral". O portugues dificulta a 
penetra9ao; a língua do aborígine, aprendida pelo bandeirante, lhe 
torna fácil o acesso ao mundo primitivo. 

7. ª) O Cristianismo. A promessa de dar os primeiros granulos 
amarelos para a coroa de N ossa Senbora. O bandeirante sabe que 
cometerá crimes, em razao do sertao, e precisa do padre para lhe 
desc~rreg~r a consciencia. Embora sem a mesma fór9a dos mitos, 
no dmam1smo da bandeira, nao se pode negar que o Cristianismo 
f oi urna condi9ao pra que a bandeira se realizasse. 

Tóda p~voa9ao come~a por um curta! e por urna igreja. Deviam 
os descobndores 81 lembrar-se--diz Frei Agostinho de Santa Maria 
--de que, como católicos, era necessário, naqueles incultos sertóes, 
louv~r a No ... ssa Senhora; P.t:<?_curar, entre as riquezas da terra, con
segurr tambem as do Céu. 

8.ª) A necessidade com que lutavam "os de menor cabedal". 
No serta.o estaría o remédio que os moradores iam buscar "pra 
sua pobreza". Tao local e tao enraizado sistema de vida que "o 
povo nao podia viver sem o sertao". 

9. ª) A ca~a ao bugre, no período em que o bandeirante é o 
mandatário do agricultor, necessitado de bra9os para as suas la
vouras. 

,. A indústria d~s. apresamentos representa, porém, apenas um ca
pitulo do bande1nsmo; nao o seu objetivo constante e principal. 
, 10:ª) O ouro, quer na fase dos mitos, quer na dos descobertos, 
e 9:ue melhor_ def_ine ª. finalidade da bandeira. Raposo Tavares des
tro1. as redu9oes Jesuíticas do Sul, nao bá dúvida; mas as bandeiras 
aunna.s--como lhes chamou Pascoal Moreira-é que explicam a 
conquista de Paraná, Minas, Goiás e Mato Grosso. 
~ernao Dia~ ~ais;ompleta figura do bandeirante ern seu tipo 

social cara~t:_nstico--e ? autor, sob esse aspecto, da mais impor
tante exped19_ao do ~r~sil, 8e nao da América e o seu objetivo nao 
era o da pre1a do silv1cola, mas o mito das esmeraldas. 

1!. ª) A fór9a motriz, e mágica, porém, que arrasta os homens 
sertao adentro, é a dos mitos de origem económica: a itaberabo~u 

ra~~e BART<?LOMEU PAIS DE ABREU, sem dúvida o mais ilustre dos bandel
Ints s, era tido como náo "cursado" no sertáo, por !alta de experiencia (D ocs 

81
., Vol. XXXVII, p. 23) . . 

p, 2J7.AGOSTINHO DE SANTA MARIA, Santuário Mariano, 11vro III, tit. LXXVII. 
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resplandecente, o sol da terra, a montanha dourada, a serra das 
pedras verdes. . 

Já Martim Afonso acredita nos 400 pajens que lhe tranam 400 
cargueiros de ouro e prata. A serra "mui formos~ e resplan~ecente" 
é "alvo das mais arrojadas expedi96es sertane1as conduzidas de 
Sao Paulo em dir~áo ao Vale de Sao Francisco". 

A • A A bandeira revela entáo um fundamento econom1co na genese 
dos mitos. 82 lmagin~9áo e 'ambi9áo, cheias de riqueza sensorial e 
ligadas, por assim dizer, a conce~ao espacial da vida, deflagrara 
em formas expansionistas de movimento. 

Os mitos conduzem, instigam a marcha; os santos a acompa
nham. "Pe90 ao anjo Sao Gabriel e ao santo do meu nome e ao 
anjo de minha guarda me queiram acompanhar." 

Mitos a frente; santos atrás, e lá s·e vai a bandeira. 
Nao é só a pobreza que faz o hornero do planalto emigrar; é o 

mito do ouro. . 
É também o fascínio do desconhecido. 
12. ª) Ninguém negará ainda que, na mobilidade do bandei

rante teriam influído alguns sentimentos que só se encontram 
junto~ no Planalto de Piratininga: a ambi9áo do portugues, o ódio 
ao espanhol, a vingan9a contra os carijós, a rivalidade entre ~s 
tribos facilitando a "localiza~ao do homem branco", a nostalgia 
cósmi~a do índio que queria regressar para a taba, e que ajudava 
a empurrar a bandeira sertao adentro. , . . . 

13. ª) A bandeira nasce, num sentido etmco, com a pnmerra 
gera9ao de mamelucos. 83 A democratiza9ao pela mesti~agem é, pois, 
0 seu nascedouro; mesti9agem resultante do conúbio dos brancos 
com as cunhas do reino guaianá. Mas nao eram só os portu~eses 
os moradores do planalto. Aí vamos encontrar um boro numero 
de flamengos, ingleses, italianos e principalmente espanhóis, nao 
se falando nos da na~ao hebréia e nos africanos de Guiné e Angola, 
importados, já em 1590, por Afons? Sardinha.. , " 

Embora em menor número-po1s a banderra e um fenomeno 
principalmente indígena, e~ sua fase in~cia!¿ afric~no toma P~: 
nela, desde o primeiro seculo. Em pnnc.1.p10 do seculo XVII, Jª 

82. o nome de i sola de braQ'ill, que figura na carta geográfica de Benincasa 
(1483) ou de i sola di Brazi a que alude o mapa do venezlano Andréa. Blanco 
(1486) está demonstrando o "isolamento" da. terra (tsoLa) que enganou o 
próprlo Cabral (Ilha de Vera Cruz) e que também teve a gra~a. de ser descoberta 
tantas vézes quantas exlgiu a. sua teimosia em ni.o se deixar descobrtr. A 
hlpót ese de " i sola" ou o mito da. llha. Brasil pode constituir já uma ra.záo 
cultural , geográfica' do Estado portugues (como quer JAIME CORTESAO). mas 
ni.o para. 08 moradores de s. Paulo de Piratlninga, alheios a. esse mito. 

83. BASíLIO DE MAGALHAES, obra. cit., p. 73. 
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um documento fala de "tapanhunos ( tapanhunos eram os africa-
nos) que se encontram no sertao;' :84 

• • _ 

14. a) Torna-se, pois, necessano fazer a d1stin~ao entre a ban
deira que invade o sertao pelo Planalto, frontalmente, e as entradas 
que ~correram de Vitória para o Norte, ao lon~o do litoral, ~5 .fre
qüentemente articulado com o mar ( enseadas, nos, promon:_onos) 
e que se processam "por compartimentos, se rumo ao sertao, ou 
por segmentos, se pela co~ta ~cabotagem) ". . . . ,, . 

Urna questao de denom1na~ao em nada d1m1nuirá estas ultimas, 
que também constituem capítulos admiráveis da penetra~ao. 

O que se procura é caracterizar grupos sociais que, de resto, sao 
diferentes e partem de pontos também diferentes para o encontro 
comos do Sul, como acontecen nas cabeceiras do S. Francisco entre 
baianos e paulistas, e nas do Tocantins entre paulistas e paraenses. 

Mais restrito quanto a sua origem social ·e geográfica e mais 
amplo nas suas conseqüenci~s, o fenómeno bandeira marca, prin-
cipalmente, a forma~ao do Brasil meridional. . 

A principal diferen9a está, entretanto, na complex1dade da org~
niza9ao, no comportamento cultural, que tomam o grupo bande1-
rante inconfundível em rela9ao aos demais grupos da colonia e no 
fato de se tratar de um sistema de vida só enraizado em Sao Paulo. 
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Insista-se em mais alguns pontos: . 
Do ponto de vista colonial, há ainda quem diga que o fenómeno 

bandeira era portugues. · 
Mas, durante mais de meio século, S. Paulo foi ·espanhol ( 1580:.. 

1640), justamente quando maior foi a avan9ada para Oeste. Entao 
se dirá também, por esta lógica, que pelo menos durante 60 anos 
o bandeirismo foi espanhol. 

Quanto a ser portugues, já é certo que nao. Bastará lembrar que, 
etnicamente, se trata de urna ocorrencia mameluca. S6 transformado 
em mameluco é que o paulista, luso-descendente ou hispano-descen
dente, se fez bandeirante. . 

Entao, nao é portugues nem espanhol. Os pr6prios reinóis, e 
mesmo el-rei, falam em "paulistas" ou "sampaulistas" tóda vez que 
se referem aos que "bandeiravam". Quer para os elogiar como téc
nicos de sertao, ou "cursados" no sertáo; ,quer para os apontar 

84. Atas, vol. IV, p. 16. 
85. MARIO TRAVASSOS, Geografía das Comunica96es Brasil~iras. 
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como gente insubordinada. "V. M. pode perder a esperan9a de ser 
rei dos paulistas". 

Nao falam, senáo por exce9ao, em "portugueses de S. Paulo". 
Os que falam em portugueses de San Pablo sao os jesuítas espa
nhóis mas compreende-se, é nas rela95es de urna América com 
outra; e assim mesmo nem sempre. Os bandoleros de San Pablo 
é referencia mais usual. 

Do ponto de vista da ca9a ao bugre, fósse apenas isso o bandei
rismo, sem conexáo com outros fatóres locais, entao vá lá, o es
panhol teria sido mais bandeirante do que o mameluco do Brasil 
meridional, pois ca9ou bugre a rnais nao poder. 

Quanto ao caráter de "expedi9ao", se também bastasse, pra se 
dizer "bandeira", entao o adelantado Cabe9a de Vaca (francamen
te) teria, em conseqüencia, entrando por Santa Catarina, bandei
rado tao bem corno Pero Lobo, dez anos antes,86 ambos percor
rendo a mesma regiao do Igua~u. 

Mas pode-se, carreta.mente, falar num bandeirismo espanhol? 
Com argúcia, Washington Luís observa que mesmo a expedi9ao 

de Pero Lóbo nao foi propriamente urna bandeira no sentido pau
lista; foi urna expedi9ao organizada com elementos da guarni9ao 
da esquadra de D. Joao 111.87 Um ato (acrescente-se) de simples 
pré-bandeirismo, com a indicagao de que nao seria assim que se 
havia de bandeirar, só com gente recém-chegada do reino. 

Também nao se dirá-e a este ponto já se fez referencia-que 
o bolandes, invasor do Nordeste, se houvesse tornado bandeirante 
só porque realizou aquela expedi9ao a busca das quatro minas de 
prata. 

Quanto a nacionalidade do bandeirismo, nao faltará quem alegue: 
mas houve bandeirantes espanhóis no bandeirismo de S. Paulo; 
logo, o bandeirismo era espanhol. Ao que respondem os portu
gueses: Raposo era portugues de Beja; logo,88 o bandeirismo era 
portugues. 

Ora, Oliveira Viana-a cujo argumento se aludiu no prefácio
observa, e admiravelmente, que nem sempre se trata de um pau
lista de origem, da lídima cepa vicentista. É, as vezes, um portu-

86. RIO BRANCO, Exposi9áo que os Estados Unidos do Brasil apresentam ao 
Presidente do 'Estados Unidos da América, vol. II, p. 224. 

87. WASHINGTON LU:f:S, Na Capitanía de s. Vicente, p. 169. 
88. Aceito que fósse tal ractocínio, a b andelra de Glimmer, ou em que ele 

tomou parte, em demanda de S. Francisco, d elxaria de ser paulista. pra ser 
neerlandesa. O espanhol D. Rodrigo Castel Blanco, administrador das minas do 
Sul, comanda a expedi9ao que parte de s. P aulo para o sertáo do Serro Frio. 
Por isso, se chamaría. espanhola. a. sua bandeira.. 

A bandeira de Martim Rodrigues Tenório, espanhol, que "era ido a.o sertio" 
ficaria sendo, também , castelhana ... 
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gues um espanhol. :E:, porém, paulista por contagiao ambiente, por 
ada;ta9ao moral, porque est~ impregn~do p:las idéias do te?1po, 
porque participa ~a~ deter!°1nantes ps1colog1cas 89 "que dom1?ª,.?1 
aquela sociedade rustica, agitada e belicosa, com o gosto e a paixao 
do movimento, da aventu~a e da guerra. 

o famoso portugues de Beja foi-quem o contestatá?-um 
grande bandeirante mas já, por certo, ~odificado pelo processo 
da assimila~ao que, como se sabe, chega a ser involuntário "contra
riando diretamente a inten9ao e mesmo a resolu~ao do indivíduo". 
(ldentidade de interesses, participa9ao nas atividades comuns do 
grupo, "identidade na defini9ao de· situa9ao", identidade também 
da língua, etc.) Um documento do século XVI nos mostra que 
nao basta ser portugues. É quando o· Capitao-Mor Jorge Correia, 
apesar da vila amea9ada, nao quería a ofensiva. Os paulistas nao 
se submetem e qual a razao alegada? É que tendo "vindo de pouco 
do reino de Portugal, nao tinha ele tomado bem o ser da terra". 90 

Era preciso tomar bem o . ser da terra, prirneiro, pra depois ser 
bandeirante. 

Além disso, os portugueses eram homens de pouco trabalho, 
principalmente fora de seu natural,91 como se diz na carta de 1613, 
dirigida ao donatário da Capitanía. 

Quanto a procedencia dá pa1avra "bandeira"' bastará pra dar 
origem ao fenómeno? 
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Se a palavra "bandeira" é portuguesa, morfologicamente, nin
guém irá contestar que, semanticamente, passou a ser brasileira, a 
ter urna nova acep9ao; coisa curial porque a palavra acompanha o 
homem e, quando este muda, ela também muda, nao só de ambiente 
como de sentido. 

Aquele documento do Conselho Ultramarino relativo a Antonio 
Raposo que procurou entender-se92 com os da gente de S. Paulo, 
em 1674, nas cabeceiras do Tocantins, parece terminante: "viu os 
sinais de sua habita9ao e as estradas que haviam aberto para S. 

89. OLIVEIRA VIANA, Popula9óes Meridionais, vol. II., p. 39. 
90. Apud WASHINGTON LUíS, Na Capitania de S. Vicente, p. 193. 
PAULO PRADO enganou-se quando afirmou que só ero Corografia Brasflica, 

de AIRES DE CASAL (século XIX) se encontra a. palavra "bandeirante", pela 
Prlmeira vez . (Paulis t ica, p. 121, nota 47). o curioso, porém, da informa96.o de 
Casal é que "bandeirantes" sao os que compóem o grupo; os chefes se chamam 
"certanistas". 

91, Atas, vol. II., p. 497. 
92. BASíLIO DE MAGALHAES, Expansáo Geográfica, p. 97. 
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Paulo, certificando-se das novas de que urna sua bandeira, (como 
eles lhe chamavam) havia sido desbaratada pelos índios", etc. 

A expressao usada no documento, "como eles lhe chamavam", 
prova que a denominagao de "bandeira" era local e vinha sendo 
empregada de longa data. Pelo menos, a palavra "bandeira", mesmo 
em 1674, já havia mudado de acep9ao, já nao era portuguesa; era 
nossa. Nao tinha mudado de forma mas tinha mudado de alma. 

A inda o curioso é que, sen do urna expedi9ao de 3 5 homens 
brancos e passante de trezentos índios-a do Padre Antonio Ra
poso-partida do Pará, nao se tinha na con ta de "bandeira"; antes, 
o seu chef e, aludindo a urna "bandeira" (como os paulistas lhe 
chamavam) revela entao conhecimento da palavra e faz-é evidente 
-distin~ao entre urna coisa e outra. Era urna expedi~ao, a sua, 
que havia ido ao encontro de urna "bandeira". Esta outra é que se 
chamava bandeira. 

Mas já D. Luís de Céspedes y Xeria se refere, em 1628, aos 
habitantes de S. Paulo, "que levantavam bandeiras". Além disso, 
a palavra "bandeirante", segundo pesquisa do autor da História 
Geral das Bandeiras Paulistas, pela primeira vez é empregada nas 
instru95es para a bandeira de Jacinto de Sao Payo Soares, mandada 
organizar pelo governador D. Luís Mascarenhas, em 1740. 

Só no Brasil, portante, e pela primeira vez, é que a palavra 
"bandeirante"9 3 aparece; nao em Portugal. O que preva ser o oficio 
de "bandeirar" exclusivamente brasileiro, proveniente de um sistema 
de vida que só em S. Paulo ocorre. 

Bandeira, em Portugal, era outra coisa, era um termo exclusiva
mente militar, urna espécie de tropa de choque, a cuja frente devia 
ir-é o que se imagina-o porta-bandeira. 
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A nao ser nos documentos de procedencia local, que come9aram 
logo a registrar a palavra como um brasileirismo, parece que só em 
1881 se incluiu "bandeira" num dicionário (Aulete) na sua acep~ao 
nova, brasílica. Nao sei (explica Taunay) quando Mendes Leal 
publicou os seus deploráveis Os Bandeirantes, onde há dislates a 
granel, demonstrativos da insciencia do autor em matéria de coisas 
brasileiras. Mas talvez baja sido ele quem tenha popularizado a 
palavra "bandeirante" em Portugal. Pois houve tempo que Mendes 

93. As vezes, se dlz também "bandelrista" (JOAQUIM RIBEIRO, O Folclore 
dos Bandeiran.tes, p. 110) mas o que prevaleceu !ol "bandelrante". 
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Leal foi grande nome das letras lusas e dos biggest ones da política 
portuguesa. 

Do ponto de vista antropológico, bastará, supóe-se, a pergunta 
do sábio Roquette-Pinto: os homens que vieram pra S. Paulo per
tenciam ao mesmo grupo dos que foram para a India, para a China 
e a Africa. Por que razao o animo conquistador de tais netos 
dinamizados dos árdegos vikings nao criou bandeiras semelhantes 
as de Raposo Tavares, em Guiné ou em Macau? . 

N 0 entanto, é um paulista, descendente de mamelucos, quem 
realiza proeza semelhante na África, é Lacerda e Almeida. Por 
certo que a expedi9ao africana do bandeirante de S. Paulo nao quer 
dizer que se trate de urna bandeira, a . nao ser que bastasse o fator 
antropológico pra caracterizá-la, isto é, bastasse alguém ser descen
dente de mameluco ou paulista velho, casti90, pra levá-la a ef eito 
também em outro continente. 

Como já se frisou, e ainda se terá que frisar outras vezes, neste 
estudo, o bandeirismo ocorre como um siste~a de vida e economía 
próprio de Piratininga, merce de causas e concausas que só aí 
ocorrem. Além disso, em sua extensao, no espa90 que vai conquistar, 
é fenómeno que só se justifica na América pelas suas conseqüencias 
territoriais afina! marcadas pelo perfil geográfico do Brasil. 

Mas nao deixará de ser muito expressivo, como nos mostra Sérgio 
Buarque de Holanda, o caso de Lacerda e Almeida na travessia e · 
explora9ao do continente africano. Tao memorável foi a sua perf or
mance que-observa o autor de Raízes do Era.sil-, passados muitos. 
decenios, ainda se conserva na lembran9a dos pretos selvagens, 
conforme o atestou Livingstone em seu diário. · 

Pollticamente, e com a complexidade que afinal adquire, mais 
inconfundível se torna a bandeira, mais originalmente nossa: 

a) é urna cidade que viaja com os seus senhores e govemado
res--explica J oao Ribeiro; 

b) é urna pequena na9ao nómade, organizada solidamente sobre 
base autocrática e guerreira, adianta Oliveira Viana; 

c) enfim, um pequeno .Estado, ou Estado em miniatura, como 
aqui se pretende, levando usos e valores culturais, governo e organi
za9ao social que o tomam urna antecipa9ao do self-government 
brasileiro, ou ainda, ·sob vários aspectos-, 

d) urna democracia viva e ande ja, com o seu tregimento e as suas 
leis, a sua hierarquía social e--coisa notável-a sua independencia 
política, nao lhe faltando, sequer, a primeira experiencia de demo-
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·cracia representativa, isto é, de urna elei~áo por conta própria pra 
·escolha do seu governo, como aconteceu em Cuiabá. 

Entao, é que jamais se poderá confundir o grupo bandeira com 
os demais grupos sociais, coloniais. O chefe de bandeira recebe 
.atribui9oes majestáticas, inclusive o poder militar e o de conceder 
sesmarias; é executivo, é juiz-dirige urna sociedade nómade, mas 
organizada; ou a própria sociedade que se desloca de S. Paulo, 
para o sertao, naqueles momentos em que a Cfunara nem se pode 
reunir por todos os governantes e moradores estarem bandeirando. 

Temia o Estado portugues a bandeira, eµi sua desobediencia; nao 
-confiava no pequenino e atrevido Estado crioulo, rebelde e, se 
-confiava, era obrigado a lhe transferir as suas atribui<;óes, o que 
significava, em última análise, urna abdica~ao do poder (por nao 
ha ver outro remédio) toda vez que, por ambi9ao, el-rei instigava a 
.gente de S. Paulo a bandeirar-pois que leve a breca--contanto 
que lhe trouxesse ouro e esmeraldas. 

Em suma, parece nao haver exagero, e isto se verificará nos 
ieapítulos subseqüentes, em se afirmar : 

a bandeira é urna organiza<;ao original de S. Paulo: 
a) por sua dura9ao, pois é um sistema de vida que vai do século 

XVI ao XVIII, nao havendo exemplo de coisa semelhante em 
qualquer outra regiao do país; 

b) por seu foco de propulsao; S. Paulo é o único ponto do país 
onde a bandeira constituiu um f enomeno social pela constancia e 
pluralidade com que se repete durante quase tres séculos; 

c) o próprio governador-geral do Brasil, quando quer organizar 
bandeiras a Lagoa Dourada, que se presumía estar nas cabeceiras 
do S. Francisco, se transfere pra S. Paulo, com governo-geral e 
respectiva bagagem. 

Sai da Bahía pra mandar expedi<;6es a Babia: as bandeiras de 
André de Leao e de Nicolau Barreto, por exemplo. 

Poi o que fez D. Francisco de Sousa, trasladando-se para o Pla
nalto de Piratininga ( 1599-1605) onde estabeleceu, "por assim 
dizer, a sede do seu governo-geral".94 

Pretendesse ele apenas urna vantagem de situa<;ao geográfica, 
melhor f ora, sabidamente, a que o J equitinhonha, sob mais de um 
aspecto, lhe oferecia; 

d) quanto aos demais grupos sociais a linguagem por eles em
pregada foi sempre pra fazer a distin<;ao de "sampaulistas,, como 

94. WASHINGTON LUtS, Na Capitania de S. Vicente, p . 220. 
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um grupo a parte, com person~idade. p~ópria, personalidade que 
até boje permanece, na comunhao bras1lerra. 

A Coroa: "Paulistas que vos achais as cabeceiras do Tocantins 
e do Grao-Pará; eu, o Príncipe, vos envio muito saudar." 

Como alguém poderá dizer que o bandeirismo era portugues? 
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Uro documento do século XVII95 declara que os brasileiros e, 
portanto, os paulistas, eram portugueses, e o eram mesmo em 
1607, pra todos os efeitos. · 

... "porque se governam com as mesmas leis e os mesmos ma
gistrados e gozam dos mesmos privilégios e assim tao portugues é 
o que nasce e vive em Goa ou no Brasil ou em Angola como o que 
vive e nasce em Lisboa." 

Bela inten<;ao a do Cons~lho da lndia, nao tem dúvida; principal
mente quando o próprio Portugal, em 1607, sob Filipe II, nao era 
"portugues" como na<;ao livre; era "espanhol". Mas que adiantava 
urna decisáo tao simpática dizendo que os brasileiros (e, portante, 
os paulistas) eram portugueses, ou que até os índios o eram? · 

Em assunto de bandeirismo essa declara~ao de direitos nao tem 
nenhuma eficácia. 

O que parece certo é que a "nacionalidade" nao é um fator do 
bandeirismo; antes, o bandeirismo é que é o fator de ll!llª nova 
nacionalidade. Os pontos de referencia sao o "lfegi.onal" e o "uni
versal"; o "nacional" está em elabora9ao. 

Amador Bueno era espanhol-descendente; no entanto, na hora 
H, f0i mais portugues que muito portugues já paulista. Em com
pensa9ao outro espanhol-descendente, Pedro Ortiz de Camargo, foi 
muito mais paulista que portugues. 

Na realidade os portugueses é que ficam sendo paulistas pra 
bandeirar. Quando se mantero portugueses puros de casca grossa, 
na regi.ao do Nordeste, viram emboabas; entao entram em guerra 
com os paulistas e o fazem apenas como portugueses. 

Quer isto dizer que pela decisao do Conselho da India os paulistas 
eram, nominalmente apenas, portugueses, mais talvez para efeitos 
fiscais, dízimas, redízimas e quintos, do que por obra e gra~a de 
tanto amor. Por outro lado, ser portugues recém-vindo no caso da 
bandeira nao bastava; talvez fosse até um trope~o, como naquele 
caso, citado há pouco, de Jorge Correia, ~enso a bandeirar : "nao 

95. Documento citado pelo Prof. TITO LtVlO FERREIRA, em estudo publicado 
no Jornal do Comércio, ed. de 17-2-1957. 
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tinha ele tomado bem o ser da terra". Mesmo a língua era um 
embara90 que o morador só resolvia com os "línguas" ou apren
dendo a falar tupi (e compreende-se). 

Isto nao quer dizer que algumas qualidades herdadas do portu
gues pelo paulista nao tenham contribuído, ninguém o nega, para 
o comportamento psicossocial do bandeirante; nao obstante, repita
se, toda a política antibandeirante e antioeste do governo portu
gues. Há mesmo quem veja, por exemplo, num tipo de portugues, 
o do Porto, essa contribui9ao de maneira mais sensível. Citando 
Mendes Correia, que assim pensa, A. de Magalhaes Basto96 alude 
a identidade de caráter psicológico, de índole, de "modo de ser", 
que tao flagrantemente se verifica entre portugueses e paulistas e 
cita o caso de vários portugueses do Porto que figuram em várias 
familias piratininganas. 

Entao o paulista de quatrocentos anos, no que possui de portu
gues, seria principalmente "portuense'', pela independencia, apego 
ao trabalho, ambi9ao, espírito de iniciativa, etc. (Um Antonio 
Ferraz de Araújo, por exemplo.) 

Mas por que nao se dizer, mais propriamente, que o ser portuense 
explica apenas a maior facilidade com que o portugues de S. Paulo 
se fez paulista? Nao estará aí-sob o ponto de vista psicossocial
uma das causas da diferen9a do portugues já paulista em contrapo
si9ao ao portugues pé-de-boi do Nordeste, o portugues da cana-de
a9úcar? 

Em qualquer hipótese, pra ser bandeirante o portugues recém
vindo, portuense ou de Beja, precisaria antes de tudo ficar sendo 
paulista, ou mameluco,-ter "tomado bem o ser da terra", pertencer 
ao "genio do lugar". 

Se o paulista se limitasse, num caso como esse, a ser portugues 
·legal, que teria acontecido? 

Em sua justa explica9ao etnológica, o fenómeno bandeirante é 
compreensível muito mais pelas ra9as que nele tomam parte do que 
pela nacionalidade a que tais ra9as pertenciam. 

Ou melhor, nao se compreende sem o paulista híbrido, que é o 
portugues e é também o espanhol transformado em mameluco, na 
chefia da bandeira; sem o índio puro nas avan9adas da penetra9ao 
e mesmo na ca9a ao próprio índio; sem o negro na fase do ouro; 
ouro que só com negros se explora (fase da minera9ao). 

De modo que a bandeira se apresenta, em verdade, como urna 
"soma" paulista (porque local) de todas as contribui96es iraciais. 

96. A. DE MAGALHAES BASTO, "Porto e s. Paulo", in Brasilia, vol. ll, p. 251. 
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N esta soma entra o portugues como elemento preponderante, sem 
dúvida; mas o portugues que se faz paulista, nao porque a decisao 
de 1607 outorgue ao paulista o título e os direitos de cidadao 
portugues. 
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Na classifica9ao de bandeiras, feíta no § 14, incluem-se as ma
rítimas. Sao as que partiram do litoral vicentino, principalmente 
rumo ao Sul. 

Enquanto Brás Cubas parte do litoral (Santos) terra adentro, 
caminhando 300 léguas ( 1561) e · tendo como objetivo, segundo 
alguns historiadores, a explora9ao do S. Francisco, Francisco Dias 
Velho ruma pra Santa Catarina; os Brito Peixoto, idem, adotando 
o curioso expediente de fazer a marcha por via terrestre e a condu-
9ao de ferramentas, mantimentos e parte do seu pessoal por via 
marítima. 

Exemplo típico porém, de bandeira marítima, partida do litoral 
é a de Luís Dias Leme e Fernao de Camargo, em demanda "dos 
Patos".97 

Nao se lhes nega importancia, .notadamente no povoamento.. O 
que nao se pode deixar de reconhecer, contudo, é que só as que 
partiram de S. Paulo, e subfocos do altiplano, caracterizam um 
sistema de vida e urna constante-a do Oeste. 

97. Ver nota 71, déste capítulo. 
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CAPITULO II 

O GRUPO MóVEL E A CONQUISTA 

A Serrado Mar, o Planalto e_ o Tieté na génese daban
deira. A !uta do grupo d~ "serra acima" como de "serra 
abaixo", e os casos d~ coopera9áo e_ntre os dois. A fun-
9áo do bande_irante era abrir caminhos. O papel do 
caminho do mar. Os primeiros meios de_ transporte. O 
isolamento em que o homem do Planalto vai "nascer de· 
novo". A geografia que a bandeira conquistou para o 
Brasil. Ao modelo imposto pelo Tratado de Tordesilhas 
prefe,riu-se fazf!.r obra de cria9áo. A linha originalíssima,. 
resultante_ do avan90 para Oeste. A decisiio de ser ame
ricano imposta pelo perfil americano do sul, adquirido 
pelo Brasil. As principais figuras de "gigantes de botas" .. 
A geografia e.m fun9ao política. História e_ geografia. 
Nossos "gigantes" nao foram inventados. O bandeirante 
modelando a A!1férica, o grande e_spa~o e a política de 
expansáo interna. A pequena propriedade e a sua in
f luéncia na "produ~iío de espafo" e no povoamento. De
mocracia, feliz combinarao "espacial-demográfica". O) 

Brasil, criatura g(!.ográf ica da bandeira. 

1 

A marcha de maior a~plitude nasceu no Planalto, a cavaleiro 
do sertao. 

E deu-nos, em. réplica, a atual silhueta geográfica do Brasil. 
Para termos, poii, idéia perfeita do que foi o bandeirismo dilata

dor e modelador de fronteiras, em sua distensao para Oeste, bastará 
que coloquemos <liante dos olhos o mapa de Tordesilhas e o do 
Brasil atual. Toda a área conquistada além da linha fixada pelas 
duas Coroas, em 1494, é o que se deve aos grupos que marcharam 
para Oeste, entre os quais a bandeira ocupa o primeiro lugar. 

52 c. r. 

2 

o bandeirismo é hoje apontado como conseqüencia "da localiza
gao do paulista no altiplano".1 Verdade que costumam alguns auto-· 
res alvitrar várias sedes de bandeiras. Basta, diz um deles,2 ''que 
el-rei convide, por carta, a qualquer desses potentados do Rio, S. 
Vicente, S. Paulo e Taubaté a arremeter contra o sertao e para logo. 
ele se póe ·em a~ao, organizando bandeiras". 

Mas a sede, o nascedouro social e histórico do fenómeno é o 
Planalto de Piratioinga, onde está situado o seu foco originário e
original. Daí é que partem as grandes levas que sao as de maior· 
dura~ao no "tempo histórico", no "tempo de percurso de cada ban- . 
deira" e, finalmente, no "tempo ocupado pela repercussao do ban-
deirismo" que ficou sendo, até boje, o módulo da nossa atividade 
posta em busca de novos objetivos. 

Os outros lugares, de onde partirao novos grupos, constituem, 
coro o progresso do bandeirismo, subfocos de irradia~ao: S. Paulo. 
de Piratininga, e já 25 anos depois Sant'Ana do Pamaíba. Depois. 
Taubaté, Sorocaba, Porto Feliz, Laguna ... Só do Planalto parti
ram, pois, as levas qu~ deram a bandeira o caráter de um continuum: 
cultural ao longo da História. 

Aliás, o Planalto é "o acidente. geográfico de maior importancia. 
na história humana" (Reclus). Do Planalto partia o rio sagrado,. 
que nunca deixou de ser brasileiro pra ser emboaba. Nunca foi 
emboaba como o S. Francisco nem portugues como o Amazonas. 
Por um capricho fisiográfico qualquer, nascera o Tiete duplamente 
"oposicionista". Entre o litoral e o serta.o, e caminhando "contra" 
os dois. o aliado de que o bandeirante precisava era esse-um ri<» 
duplamente favorável ao seu desígnio histórico . 

. um pormenor curioso: enquanto Aleixo Garcia dava o seu pas
se10 samdo de Santa Catarina e indo parar no Peru ( 1526) o ta1 
Ulrich Schmidel (aquele que visitou os mamelucos de Joao Rama
lho) <lava também o seu passeiozinho, saindo de Assun~ao e vindo. 
parar em S. Vicente ( 1552). A recíproca era verdadeira e tinha um. 
s.entido profético. Quería dizer: assim como voces podem trazer ·a 
hnha de Tordesilhas até aos Andes, nós podemos levar o domínio. 

l. PAULO PRADO, Ptsulística, p. 41. . 
~o OLIVEffiA VIANA, Popular;óes Meridionais, p. 36. 

za A. u~e quem expllcasse o fenómeno bandeira como causa lmedla.ta da locall
mlr;.;: e S. Paulo no Planalto cercado por um sertio que obriga.va a gente a ca-
0 na ar para Oeste de qualquer Jeito. O certo, porém, é que o litoral nunca seduzlu. 

P ul1sta do altiplano. Como dlria RIBEIRO COUTO, "o b».ndelrante nunca 
aentiu o hipnotismo do mar". 
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espanhol até o Atlantico e o Brasil nao existirá:ª Eram as J?Onta~ ~e 
um dilema que só a bandeira poderia ter resolv1do com ma1or efica-
cia em nosso favor. 

Isso pro lado do sertao. E do outro lado? . . . 
Tibiri9á tinha as costas voltadas pro mar, poi~ era o v~~a da 

terra. Caiubi tinha as costas voltadas pra terra, pois era o v1gia do 
mar. . 

Serra acirna serra abaixo mas o caminho (o tal caminho que o 
bom jesuíta acbou o pior do mundo) tomou pairtid? de quem. estava 
de cima ... Na planície de S. Vicente tudo corna bem: vinha .º 
viajante contemplando um certo pássaro "q~e nasce preto, depo1s 
se faz pardo, depois ~ranco, quarto l~o flca d:,,~m enca~nad~ 
gracioso, quinto loco flca vermelho ma1s que ~a . J;.. subida e 
que eram elas; subia o pessoal agarrando em r~1z de arvore, ma
chucando os joelhos em pedra e correndo o nsco de rolar pela 
ribanceira. Ninguém se atrevesse a olhar muito gostosamente para 
a paisaoem que se abría lá embaixo. O perigo puxava a gente e 
<lavas t;ntura, que era um deus-nos-acuda. Essa urna razao por que 

3. ANTONIO DE ALCANTARA MACHADO~diz multo bem: "Cada légua ~ndada 
era uma légua incorporada a posse po;tuguesa. Assim como a linha divisoria de 
1494 se deslocou para os lados do Pacifico, bem podia ser que, e:npurri;,da pelos 
castelhanos, fósse ca-minhando cada vez mais n a dire<;li.o d~ Atlantico. 

4 FERNAO CARDIM Tratado dt.t Terra e Gente do Brasil, p. 352. s: "Nesta viagem ná¿ basta chegar-se ao pico para se ter dado flm as subidas, 
e veem-se os caminhantes obrigados a continuá-las, quando as reputam acaba
das· porque 0 cume dos outeiros serve de base a outros montes, que adiante se 
seg,'.iem e assim váo prosseguindo de sorte que é n ecessé.rio a.os viandantes 
caminharem como quem sobe por degraus de esca.das" (FREI GASPAR DA MADRE 
DE DEUS, Memórias, p. 177). 

FREI GASPAR que o escalou seis vezes, criara verdadeiro horror a.os seus 
perigos, ao ponto de quase (1791) morrer de alegria quando se constru~~ a 
cal<;ada de Lorena, em fins do século XVIII (lela-se o ar tigo de TAUNAY Um 
Inédito de Frei Gaspar", in Jornal do Comércio, edi<;li.o de 11-12-38) · 

"Uro& monta.nha escabrosa, sumamente alcantilada, que se supunha. ter ao 
menos uma légua de alto, fa.zendo a conta pelo t~mpo que se gasta.va em a subir 
com passos vagarosos, a que da va motivo a péssima qua.Udade da estrada: um 
caminho, ou 'para melhor dizer, urna caverna' tortuosa, profunda, e tli.o a.perta.
da que nos barrancos colaterais se viam sempre reguinhos a.bertos pelos cava
lei~os 08 qua.is nií.o podiam transitar, sem irem tocando com os estribos naqueles 
!ormi

1

dáveis paredóes; caverna na qual permaneciam em todo o tempo degraus 
de terra. escorregadi<;a, e alguns tri.o altos que as béstas era necessário vencé-los 
de salto quando subiam e arrastando-se quando desciam; uma viela lodosa, 
quase tÓda cheia de atoleiros, que sucediam uns a.os outros com breves interpo
la<;óes de terreno povoado de pedrinhas fil.cllmente deslocáveis, que morti!icavam 
aos viajantes de pé, e constituía.ro aos anima.is um perigo evidente de esco~ega
rem e caindo arrojarem os cavaleiros e cargas, como sucedia multas vézes, uma 
pass'agem rodeada de despenhadeiros, que obrigavam os caminhantes a irem 
com multo tento, para se nrí.o precipitarem; en!im, um passo laboriosissimo, 
uma sérle continua. de perigos, foi a serra noutro tempo. 

E agora que é? 
Urna ladeira. espacosa cal<;ada de pedras por onde se sobe coro pouca !adiga e 

se desee com seguran<;a. Evitou-se a aspereza do caminho coro engenhosos 
rodeios e com muros fabricados juntos a.os despenha.deiros se desvaneceu a 
contingencia de algum precipicio." 

A abertura da estrada nA.o só infiamou Frei Gaspar como aquéle orador que, 
discorrendo arroubadamente sobre a "soberba. e descalvada. serra", disse : "Horror 
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0 caminho do mar, a quem Taunay chama "o mais ilustre dos 
velhos caminhos do Brasil", era "mais segregador do que apro
ximador", na justa frase do observador de Paulistica. 6 Aliás, o 
papel do caminho do mar como segregador e nao aproximador, a 
que alude Paulo Prado, já era assim considerado numa carta de 
el-Rei de Castela ao govemador interino do Rio da Prata sobre 
as bandeiras que haviam invadido o Paraguai. Refere-se el-rei ao 
"inacessível da viagem a S. Paulo" e ao caminho "por onde-nao 
podia passar senáo urna só pessoa" e que era "a razáo de nao se 
sujeitarem mui facilmente os moradores daquela vila a prestar obe..: 
diencia aos govemadores, "conociendo las vantajas de su situacion,,. 

Coisa também digna de nota, nesta questao do caminho do mar, 
é a grita dos padres, mas só dos padres que subiam por e\e. Por 
sinal que, já por causa de Anchieta,7 tomara ele o noµJe de Cami
nho do Padre José. Talvez porque os padres, cheios de espírito uni
versalista, nao compreendes.s~m um caminho tao localista e tao 
obstinado em lhes trancar o acesso ao altiplano. Parece que o diabo 
do caminho do mar vivia agarrando · padre pela batina. Nao era 
só Frei Gaspar que o increpava de tanto horror. Femáo Cardim 
nao se conteve também, <liante da terrível picada. Também dois 
jesuítas espanhóis que acompanharam os índios trazidos por Antonio 
Raposo Tavares até S. Paulo, -e que escreveram, apesar de os terem 
admitido os paulistas nessa pretensao absurda, terríveis objurgató
rias contra estes, nao se esqueceram de referir-se a subida da serra, 
que praticaram já de vol ta de Santos, dizendo que era "una cuesta 
azedisima que por e.Za no pueden subir cabras montesas sin peligro". 
Colocado intra-serra, o grupo humano estava dentro de sua casa. 
E favorecido extraordinariamente pela muralha imensa com que a 
natureza havia separado terra e oceanidade, colocando entre oceano 
e terra a Serra do Mar. O divisor das águas, a pouca distancia do 
litoral, tinha enorme significa~ao em geografia humana. A serra 
abrupta ( geografia estática), o Planalto dinamico ( geografia moto
ra) ~o Tiete que dava as costas pro mar (geografía móvel) tiveram 

antlgo dos viandantes"; "serra. que servindo de inacessivel muralha aos 1n1m1gos 
do nosso pais apenas nos da.va dificUltosa passagem: que nos fazia trtbutários 
até da vida de alguns homens que ali desgra<;adamente pereceram, cujas descar
nadas canas, Ja.zendo insepUltas, eu vi confundidas em montóes de 06608 de 
anima.is quadrúpedes que ali morriam; aquela serra onde, cerrando-me os olboe 
uma tormentosa noite, ora rolando entre penedos sol tos ora submergt.ndo em 
lama, eu vi chegado o térmo fatal de minha existénclal" (Documentos Interu
Mntu, vol. 44, p. 314.) 

A 
e. Ver, sObre o assunto, os Docs. do Arquivo de Sev'Uha, separata do t. V dos 
naú do Museu Paulista, p. 290. 
'l. BATISTA PEREIRA, "A Cidade de Anchieta", in .Rev . do Arqutvo Munici

pal de s. Paulo, t . XXIII, p. 34. 
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decisiva influencia sobre o grupo de Piratininga. Quem subisse a 
cordilheira, veria logo que ela era urna nova motivac;ao, além de 
ser o divisor das águas. 8 Urna vez no Planalto, adq uiria em seguida 
duas vantagens seriíssimas: ficava entrincbeirado na serra e ficava 
olhando de cima. Ou melhor, serrando de cima. 

Se cada negro, por exemplo, produzia 24 arrobas de ac;úcar "a 
borda da água", cada negro passaria a produzir 60 a 100 arrobas por 
safra "nas terras do sertao" .9 A luta do grupo de serra acima com o 
de serra abaixo chega a transformar o divisor das águas num divisor 
económico. Frisa-se, na abertura dos caminhos da serra para o lito
ral, "o interesse que resulta para os povos na recíproca extrac;ao 
dos efeitos de beira-mar para serra acima" .10 A estrada de Caragua
tatuba <leve fazer-se "de maos dadas entre a gente de baixo com a 
de cima".11 Na conduc;ao para Santos, o ac;úcar, por causa da umi
dade que recebe pelo caminho, já muda de ponto: vai ac;úcar "fino" 
e chega ac;úcar "redondo" .12 

E é por isso que ainda boje se diz que "nenhuma regiao natural 
é mais fácil de definir que a franja oceanica de S. Paulo". 

o primeiro tributo pago a terra nova foi esse: quem subisse o 
Planalto que deixasse os preconceitos de fidalguia, de cor e de 
origem na planície de Cubatao. E que depois subisse. Subisse de 
acordo com quem já estava na posse do altiplano. Em desacordo 
é que nao subiria. Em absoluto. Porque as pontas desse caminho 
possuíam as pontas de um segundo dilema. Era também urna ques
tao de hierarquía geográfica, contra a qual as hierarquias sociais 
seriam inicialmente frágeis e sem sentido. 

Também, quem subisse nao mais desejava saber de litoral. É bem 
o que se ve, claramente visto, quando Martim Af onso, a fim de 
defender S. Vicente, ordena aos povoadores de Piratininga que a 
abandonem e voltem a praia. A maior parte deles nao obedecen a 
determina~ao do futuro donatário. Em sentido inverso, a sua outra 

8. BEYER, do alto da serra, contempla, em 1813, a "ma1s deslumbrante vista 
que talvez haja- no mundo" (ln Revista do Inst. Hist. e Geogr. do E1tado de S. 
Paulo, vol. XII, p. 284). 

9. Qualquer negro, diz um documento da época. ~ucarelra, pode ser banquelro; 
"quando a borda. do mar, é preciso que o ba,nqueiro (encarregado da. caldelra de 
cozinhar garapa. a !abrtca~l!.o de ~úcar) seja a.asaz hábll pra náo perder multas 
talhas de caldo que náo chegam a crtstallzar" (Documentos Interessantes, vol. 
XXIX, p. 120) . 

Estranhando a dlferen~a. dlzia- o governador em 1798, que "era preciso fazer 
um maduro exame comparativo dos principios próximos componentes do suco de 
c~na da marinha com o das de serra. a.cima" (Documentos Interessantes, vol. 44, 
p . 193. 

10. Idem, vol. 55, p. 86. 
11. Idem, vol. 57, p. 74. 
12. Idem, vol. 29, p. 121. 
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ordem-ninguém vá ao Planalto "regatear coin índios", também 
nao foi tomada a sério; sua própria mulher a revoga, habilmente ... 

Abrem-se os tres caminhos principais que eram os do Mar, de 
Virapoeira e o de Pinheiros. A preocupac;ao da govemanc;a nao 
cessa, no sentido de mante~ limpos esses caminhos, vedando alguns 
-aqueles por onde os nativos se arremessavam contra o Planalto, 
e esfor~ando-se no sentido de conservar o principal deles, que era 
o do mar. Certa ocasiao trinta e tres pessoas requereram que se 
pusesse em "pra~a" o Caminho do Mar, pra se confiar a construc;ao 
dele a quem menos pedisse, pagando-se "hum tanto por cada carga 
que vier de Santos."13 Porém, só em 1789, se estabelecerá "urna 
livre e relativamente acessível comunicac;ao entre o Planalto e 
Cubatao". 

Ao lado dos caminhos primitivos, abertos pelo índio, estadío 
também os de "pé pos to", as picadas, as veredas anónimas, . a bertas 
no ínvio sertao pelos heróis dos descaminhos. Ao lado do "cami
nho que anda", o caminho ''que fixa" as popula~6es; que promove 
a circula9ao do esforc;o humano. Construindo estradas em todas as 
direc;6es, a bandeira inaugura também no seu ambito os primeiros 
meios de transporte: canoa, índio, negro, boi, rede de conduzi:r gente, 
carro de boi, besta de carga e tropa. Quando nada fizesse, abria 
um caminho. 

A func;ao do bandeirante, como se verá, era abrir caminhos. Os 
caminhos para o interior: o das Gerais, aberto por Garcia Pais; o 
de Goiás, aberto por Bartolomeu Bueno da Silva;u o do Rio de 
S. Pedro para Curitiba, aberto por Cristóvao Pereira de Abreu;u 
o de Laguna para o Río Grande do Sul, aberto por Francisco Días 
Peixoto,16 que no primeiro quartel do século XVIII, abre caminho, 
também, de Laguna a colonia de Sacramento; o de S. Paulo a 
Babia, aberto por Matias Cardoso de Almeida; o de Cuiabá a Goiás 
aberto por Angelo Preto; o do Rio S. Francisco, ligando a Babia 
as Gerais, aberto por Antonio Gonc;alves Figueira; o de S. Paulo 
ao Rio Paraná, aberto por Luís Pedroso de Barros; o de Cuiabá ao 
Paragu~i, aberto por Antonio de Almeida Lara; o de Mato Grosso 
pra ~01ás, ~berto por Antonio Pinho de Azevedo. Da importancia 
de. ta1s ~ammho~ se dizia, como se disse a respeito do que Garcia 
Pa1s abnu do Rio para os Campos Gerais e minas de Cataguases17 

e Sabarabu~u: é o meio de se povoaren,i os sertoes, de se evitar que 

13. Atas, vol. 9, p. 107. 
14. Docs. Ints., XL, p. 13. 
15. Idem, p. 82. 
18. Idem, 174. 
l7. SALOMAO DE VASCONC:B:LOS, Bandeirismo, p. 18. 
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0 ouro caia em maos dos piratas; de se defenderem as "pra~as" 
por terra, contra a invasao dos ini~igos.1s 

No com~o do século XVIII já podia entao o Conde de Assumar 
anunciar ao rei que havia tres grandes caminhos para as minas. 
Lá longe (reza um documento anónimo) antes do arraial de Matias 
Cardoso "se ajustam todos os caminhos daqueles sertóes em um 
só". Pra se ter ligeira idéia desses caminhos bastam os roteiros 
classificados por Antonil com referencia as Gerais: roteiro do ca
nrinho da vila de S. Paulo para as minas e para o Rio· das Velhas, 
roteiro do caminho velho da cidade do Rio de J aneiro e também 
do -caminho novo, ambos para as ditas minas de Cataguás, roteiro 
da cidade da Babia para identico destino, mais comprido nao 
obstante menos dificultoso "por ser mais aberto pra boiadas". 

O mapa de Tosi Colombina, datado de 16 de abril de 1751, 
indicará nada menos de onze caminhos, contados em Vila Boa de 
Goiás: o de Santos a S. Paulo até Vila Boa e N atividade; o de re
gresso de Natividade a Vila Boa; o de Vila Boa a Cuiabá e Mato 
Grosso, por terra; o de Cuiabá a Mato Grosso, de canoa; o de 
Santos e Rio de J aneiro a Cuiabá, de canoa; o de Cuiabá, pelo 
Sepituba, Sumidouro e Tapajós a Belém; o de Belém pelo Amazo
nas, Madeira e Guaporé a Mato Grosso; o de Cuiabá, pelo Arinos, 
a Belém; o de Natividade, pelo Tocantins, a Belém: o de Vila Boa, 
pelo Rio das Almas e pelo Tocantins, a Belém. 

Os caminhos que iam eram amigos. Os caminhos que vinham 
eram inimigos. Por estes haviam de surgir as tribos em guerra, 
quando viessem do interior, ou os fiscais da coroa, quando viessem 
do mar. Os caminhos com passagens de ida e volta; os caminhos de 
ida somente ... 19 

( Há urna original política de ca~inhos, sobre a qual se falará 
depois.) 

No Brasil, quem inventou o caminho, em tal sentido, foi o ban
deirante. 

3 

O Brasil é, se dirá, do ponto de vista fisiocrático, o mais ameri
cano dos países "sul-americanos". 

18. Docs. I n teressantes, vol. 53. p. 68. 
19. Agora, se alguém quiser ter a visAo espantooa do que foi o entrecruzar 

das bandetras, numa obra de conjunto, terá no mapa gera.l de TAUNAY o melhor 
documentário dessa porten tosa. irradtacAo de camlnhos pelo Brasil todo. Um 
mapa do sécUlo XVII, diz SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA (Rev. do Brasil, 
ano II, n.0 9) apenso a História della Guerra del Brasile, do carmelita GIUSEPPB 
DE SANTA TERESA, representa s. Paulo como centro de um minucioso sistema 
de estradas, expandindo-se em todos os rumos do sertAo e da costa. 

1: preciso not ar a.inda a estrada de Santo André, por onde se fazla a comunl
ca~lo com o Paraguai. 
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Nao só pela esquisita semelhan9a desta parte do continente com a 
do próprio continente como também porque, sendo o maior, é o que 
maior soma de América do Sul contém. 

Mas era preciso ainda legitimar a conquista da f or9a e do heroís
mo com o seu reconhecimento jurídico. 

Pois bem, a fixa9áo das fronteiras do Brasil pelo rec~n~ecimento 
do nosso direito também será obra bandeirante. Cabera a1nda a S. 
Paulo essa "missao providencial, tao esquecida, embora orige!11. do 
Brasil moderno· e Alexandre de Gusmao, pelo golpe de audacia e 
de genio que lo Tratado de Madri ( 1750) assina, revestida de 
tOdas as solenidades, a nossa certidao de batismo".2º Ao cabo de 
mais de dois séculos de colisóes entre colonos de duas nacionalida
des foi necessáfio aceitar os fatos consumados e admitir, como ' . 
regra de autenticidade de domínio, a obra dos conquistadores.21 

4 
. ·-

Mas, quais f oram, afina!, as principais figuras dos que assim 
levaram as nossas fronteiras para o Ocidente? 

A pedido do autor deste ensaio, um grande mestre-Afonso de 
E. Taunay-assim os resumiu: 

"De todos os 'cal~oes de couro' de S. Paulo o mais notável pela 
dimensao dos feitos é, sem dúvida alguma, Antonio Raposo Ta
vares, cujo périplo andino e amazonico nao tem rival em continente· 
algum. 

Fernao Dias Pais, assinalado das campinas do Uruguai a serra 
baiana de A~uruá também se apresenta gigantesco, sobretudo pela 
grande jornada esmeraldina dos oito anos. · 

Menos conhecido, menos falado mas certamente do seu porte 
vem a ser o sorocabano fronteiro de Mato Grosso, de quarenta 
anos, e fundador de Cuiabá: Pascoal Moreira Cabral Leme. O 
segundo Anhangüera, Bartolomeu Bueno da Silva, encarna9ao da 
pertinácia, pouco lhe fica a dever, secundado pelos dois ilustres 
irmaos sebastianenses, o bravo Joao Leite da Silva Ortiz e o talen
toso Bartolomeu Pais de Abreu. Formidáveis mateiros e desbrava
dores, os magnos cabos-de-tropa da conquista do Nordeste. Domin-

20. BATISTA PEREIRA, A Cidad.e de Anchi eta, p . 84. 
21. O Tratado de 1750 somente um braslleiro o poderla conseguir. Enquanto 

alguns lisboet as vendidos a Castela e o governador Dom J aime de SanJusto se 
batiam pelo statu quo, pelo respeito de Tordesllhas. vantajosamente espanhol, 
o brasileiro Alexandre de Gusmli.o, em fa·vor do$ se\18 co-nacionais, decidiu-se a 
aplicar, pela primeira vez na história Jurídica , ao próprio Dlreito Internacional 
& lnsttt uicAo do uti possidetis (CASTRO NERY, Discurso de Recep9lío na Acad. 
Paulista de Letras, p . 12). 

m.arcka pi oeste 59 



gos Jorge Velho, apossador do Piauí e expugnador de Palmares, 
Matias Cardoso de Almeida e Manuel Álvares de Morais Navarro, 
todos eles topadores tremendos do gentio; o paraibano, o lugar-te
nente de Fernao Días Pais e o terceiro, cujo nome, medíocre até 
bem pouco, emerge formidável da documenta9ao. Ao lado os vul
tos nao menores, talvez, de Estevao Ribeiro Baiao Parente e seus 
emulos Brás Rodrigues de Arzao e J oao Amaro Maciel Paren te assi
nalam a conquista definitiva da hinterlandia baiana, do Reconcavo 
as margens do S. Francisco. E o cruel surdo, o 'Apu9á', ainda tao 
mal conhecido, leva a peonada do seu mando aos desertas centrais 
do Maranhao, ao tempo em que o santista Antonio Gon9alves Fi
gue1ra varre os sertóes mineiros e os do Nordeste, na peugada dos 
cariris. A dilata9ao para o Sul e Sudoeste compreende, desde os 
primeiros anos nomes de prol como os de Manuel Preto, o de 
Guairá, Luís Dias Leme e Fernao Camargo, os dos Patos, o malo
grado Francisco Dias Velho, o de Santa Catarina. E culmina, em 
fins do século XVII, com a a9ao inflexível da gente de Laguna, o 
centro fundado pelos Brito Peixoto. Pai e filho, com inquebrantável 
constancia, impelem o Brasil para o Sul, visando a bar,ranca do Rio 
da Prata, como mais tarde o admirável Cristóvao Pereira de Abreu 
que ta!Ilbém agora come9a a ser compreendido a altura de sua 
obra. 

Entram em cena os audazes tau bateanos com os descobertos 
auríferos. E o tropel dos cal9óes de couro galga a garganta do 
Embaú. Quanto nome inolvidável entre os dos desbravadores do 
antigo sertao dos Cataguás, passado a se chamar as Minas Gerais 
do Ouro de S. Paulo: Garcia Rodrigues Pais, Manuel Pedroso da 
Silveira, Bartolomeu Bueno de Siqueira, Antonio Rodrigues de 
Arzao, Salvador Fernandes Furtado de Mendon9a, Domingos Ro
drigues Prado! E quantos mais! E nas álgaras do far-west contra 
os espanhóis e os índios, quantos e quantos ! Francisco Pedroso 
Xavie.r, o vila-riquense, Domingos Barbosa Calheiros, o de Corrien
tes, Gaspar de Godói Cola~o, o da Vacaria, Manuel Dias da Silva, 
o famoso Bixira e o de Entre-Rios, Antonio Pires de Campos, o 
Pay Pirá, 'A~oute dos Bárbaros', Pedro Leme, o célebre ituano 
el Tuerto, Luís Pedroso de Barros e Antonio Castanho da Silva, 
os do Peru, e quantos mais? 

Resenha extensa de homeríadas! Encerremo-la na divisa altisso
nante criada para sintetizar a a9ao dos filhos de J oao Ramalho e 
Tibiri9á: Ao Brasil tomou grande nossa gente. 'Magnam fecit nostra 
B rasiliam gens'!" 
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A amplitude das suas zonas de fixa~ao havia sido "simplesmente 
maravilbosa", no sentido de colonizar e de povoar as terras que 
iam (os paulistas) incorporando ao domínio da metrópole. Com 
as bandeiras do Sul tinham povoado o litoral meridional,22 os cam
pos de Iguaºu e os pampas rio-grandenses; com as bandeiras de 
Mato Grosso descoberto os vales dos Rios Cuiabá e Paraguai, os 
afluentes do Paraná, desde o Aporé até o Pardo, na Bacia do 
Prata, e os do Guaporé, do Mamoré, do Madeira, do Arin0s, do 
Araguaia e do Amazonas; com as bandeiras goianas, devassado os 
vales do Rio Grande, do Parnaíba, do Araguaia e do Tocantins; com 
as bandeiras mineiras povoado os vales dos afluentes do Rio Grande, 
do S. Francisco, do Parnaíba e dos afluentes do litoral, situado entre 
esses dois cursos. 

s 
Mas o que se quer frisar, .!lestes comentários, nao é o lado heróico 

dos fatos e sim a liºªº dos fatos. 
Ora, o bandeirismo nos deu, antes de mais nada, urna geografia 

em fungao política. Nao é míster ser muito obs·ervador pra qualquer 
de nós compreender as conseqüencias que decorreram, para o Brasil, 
de sua própria originalidade geográfica; isto é, a repercussao que a 
nova linha instituída pelos conquistadores teria que ocasionar. As 
equaºoes do nosso destino já nao seriam as que a linha do Tratado . 
de 1494 nos havia imposto. 

Outra teria sido a sorte do Brasil se o bandeirismo nao houvesse 
corrigido e triplicado a sua superficie territorial. Nao parece ad
missível houvesse alguém preferido o modelo imposto, na suposiºªº 
de certo historiador ranzinza de que nao valia a pena sacrificar urna 
"forma de ser" tao pacífica e tao fácil, a que nos vinha tra~ada pela 
convenºªº de Tordesilhas, por outra "forma de ser" muito mais 
violenta e mais difícil. Na forma~ao das nacionalidades a violencia 
é tao comum e necessária que o Direito nao a pode relegar, em 
face da História. 

A origem de todas as pátrias está na violencia. U ma conquista 
como a que a bandeira ia realizar nao se f aria em branca nuvem. 

Aliás, só mesmo quem desconhece a técnica dos conquistadores, 
muitas vezes entremeada de sutileza e diplomacia, é que poderá 
apontar os nossos pioneiros apenas como partidários da violencia. 
Seja como for, o certo é que acima de tudo havia-por assim 
dizer--o terremoto humano e obscuro de ' urna pátria que se ia 

22. OLIVEmA VIANA, Popu.lacóes Meridionais, p . 64. 
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formar nao obstante tooas as tentativas de for~as em contrário. 
Nao s; discute se isso ou aquilo devia ser feíto ou ~~º· . 

A soma humana e territorial de tudo quanto se verif1cou f 01 essa; 
está acabado. A grandeza atual resgataria quaisquer erros, se fossem 
erros os fenómenos de cria~ao e as fatalidades que entraram na 
elabora9ao do nosso destino. 

Erros foram as transigencias e conven~oes, isso sim. Por deter
mina~ao dos tratados o Brasil nao seria senao a faixa de Tordesi
lhas. Por vontade da m·etrópole, grande por~ao do Brasil passaria 
a Holanda. Por vontade dos jesuítas espanhóis, nao seríamos a 
metade do que somos. 

6 

A coloniza~ao se faz aos saltos e nao podia ser feita de outra 
forma. Os confrontos ero tal caso somente nao sao perigosos porque 
demonstram o nosso processo original de levar a sociedade para o 
interior do país. 

Se os bandeirantes, contudo, na parte que lhes toca, ero assunto 
de coloniza~ao--como no Sul-se tivessem dado ao luxo dos con
frontos, e tivesse~ querido adotar 'OS processos gregos, sax5es e 
germarucos, outra teria sido a nossa"' so~e. A mar~ha para. <?este 
tinha que ser f eita aos saltos, na sua ansia de conqwstair po~1~oes e 
de marcar a terra coro sinais muito rápidos de posse e conquista; no 
jogo de cabra-cega, fantástico, de urna popula~ao diminuta com a 
enormidade das distancias. 

Ainda boje há regi6es quase despovoadas e semicolonizadas, e 
nao se pode exigir deles-coro o indispensável recuo no tempo-
que houvessem já feito o que só agora estamos querendo fazer (e 
"agora" quer dizer coro outros recursos técnicos) . 

Nao se pretende dizer-e seria escusada esta explica~ao,-que 
a bandeira só tivesse marchado para Oeste. Para o Norte, por exem
plo, nao foi menor a sua irradia~ao, e o ma~s inte~e~s~~te é que 
muitas expedi~oes se faziam mesmo a leste da bnha d1v1so;1a. e nesse 
rol figuram as que ajudaram a desbravar e povoar o propno N~r
deste, constituindo um dos mais interessantes capítulos da banderra 
em suas rela~óes coro os demais grupos sociais da colonia. 

Ao bandeirante que conquistou e povoou o norte de Mato Grosso 
<leve o Amazonas, em grande parte, a sua integra~ao definitiva no 
território brasileiro. Urna das razóes pelas quais, já em nossos dias 
( 1903) se reivindicava a regiao do Acre, como brasileira, foi o 
terem ido os paulistas até o ponto que devia ser incluído no ajuste 
de fronteira. 
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Muitas vezes o bandeirante entrava pelos fundos ( ou "pela re
taguarda dos engenhos de a~úcar", como diría Simonsen) para 
possibilitar as investidas dos grupos que haviam partido do litoral, 
ou de outras regióes, cómo o fizeram Francisco de Melo Palheta, 
Miguel Félix de Lima e outros, rumo ao Mamoré. Em qualquer 
hipótese, porém, a constancia da marcha para o interior, quer 
partida do Norte, quer do Nordeste e do Sul, foi sempre a de ~umo 
a Oeste, em sentido oposto ao da penetra9ao jesuítico-espanhola 
que se irradiaria, fofl;osamente, em demanda do oceano oriental. 
E a soma de todas as marchas foi a .conquista do corpo central do 
país, a oeste da linha tra~ada pelas duas Coroas. 

Os grupos saidos do Planalto tomaram, pois, rumos diversos e 
contraditórios. Uns para o Sul, outros para o centro ·e para o-Norte. 
Mas a linha permanente de penetra~ao, feíta de esfor~os iniciais e 
paralelos, tinha que ser a do Oeste. Oeste, no caso brasileiro como 
antítese da costa. Mesmo quando nascidas no litoral, ou caminhando 
pelo litoral, as bandeiras nascem em ."oposi~ao ao litoral". 

· 7 

Se falhasse, em suma, qualquer ·das f or~as vivas e anónimas que 
entraram em nossa genese territorial, o Brasil nao seria o que é; 
estaria alterado o nosso destino na geografia do mundo atual. 

O mal de certos historiadores é, talvez, nao olharem o ~apa das 
bandeiras paulistas, que Taunay organizou; e nao encararem a geo
grafia do Brasil em seu todo, como a configuraram os autores da 
marcha paira Oeste. Smuts previne o estudioso contra a ilusao de 
supor que, urna vez desfeito o todo em partes, seja possível pegar 
de novo essas partes, colá-las urnas as outras e refazer assim, urna 
vez mais, o todo. 

Tal nao se deu; verdade que a Coroa dividiu sempre o todo em 
partes, ora em capitanias hereditárias, ora em dois Estados-o do 
Norte e o do Sul--e por fim em capitanias administrativas. Mas o 
bandeirismo, ao contrário, agiu sempre num sentido de continuida
de geográfica e, portanto, de soma das partes ao todo. 

Nao fosse a geografia que nos deu a bandeira e nao seríamos 
um dos poucos países "cósmicos" do mundo. País em que cabem 
todos os climas e, boje, em pacífica coexistencia, 2ª tooas as idades 
do mundo social. ' 

23. H. J. FLEURE, Geografia, Ed. Inquérito, Ltda. Lisboa, p. 9. , 
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J á se disse que, em certa época da vida nacional, as correntes 
fluviais do Brasil tomaram partido entre reinóis e nativistas. O 
Tiete ficou bandeirante ( ou brasileiro), o S. Francisco virou "em
boaba". A maior aliada dos paulistas, na luta contra os piratas e na 
desobediencia as ordens da metrópole, foi a Serra do Mar. E en
quanto a Serra do Mar era bandeirante, a oceanidade de S. Vicente 
era portuguesa. Tao portuguesa que o litoral perdeu de vista os 
que iam serra acima e tentou proibir a entrada aos que se metiam 
sertao adentro. 

A simples posi9ao geográfica do Brasil propendeu mais para o 
portugues no Norte do que no Sul,24 nos dois primeiros séculos da 
conquista. Em compensa9ao, urna questao de clima impediu o 
nórdico de se instalar na regiao tropical. Prova de que as regi6es 
tomaram sempre o seu partido entre os da terra e os intrusos. 

Ao fim, poréin, o certo é que, como observa o autor de Caminhos 
e Fronteiras, o bandeirante havia ligado S. Paulo a Cuiabá e Cuiabá 
ao Pará por um caminho de mais de dez mil quilómetros, bem 
maior que o S. Francisco, o chamado "rio da unidade nacional". 

Havia realizado mais urna vez a soma das partes ao grande todo. 

8 

Diz o autor do Sonho da Ra9a que, se o paulista ouvisse sempre 
a voz do Oeste, o Brasil seria igual a Tupiretama. 

Suas palavras foram estas: "E só o Brasil nao é igual a Tupire
tama porque os paulistas, ao invés de ouvirem a voz da ra9a, 
seguindo o roteiro do Oeste ( ao invés de assegurar a ocupa9ao 
pacífica de todo o território até quase os Andes) se arremessaram 
contra o Paranapane e contra os dois lgua9us, no interesse imediato 
da prata e do escravo." 

Quando, porém, o historiador arguto disse tal coisa, tinha ele em 
vista a História dominando a Geografia que funcionou em razao 
da bandeira, pra unificar as várias geografias que forroam o Brasil 
atual. Cada ponto de dispersao fluvial teria sido um ponto de coor
dena9ao humana. A geografia móvel (por assim dizer) ajudava 
a bandeira a conquistar a geografia imóvel. Cabía ao Brasil dos 
planaltos orientais ligar a um só bloco os Brasis amazónico e platino. 

24. E porque n áo havia ainda o n avio a vapor, as correntes oceanicas e os 
ventos periódicos de sudoeste para noroeste separavam as colonias do Maranháo 
e do Pará das de Pernambuco e do Sul. 
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Daí é que partiu a bandeira, isto é, o hornero que obrigou a geo
grafía dos planaltos orientais a funcionar em favor da história, da 
~a9a conquistadora e da futura unidade física do país. 

Mas era preciso pensar também na hipótese contrária: a da 
geografia funcionando contra a bandeira. Esta, em outra qualquer 
fase da história humana, nao se teria realizado. Exeroplo: se os cas
telhanos houvessero tomado a dianteira aos paulistas, ocupando o 
futuro Brasil central ·e trazendo, a semelhan9a do que tinharo feíto 
os tupis anteriormente, a sua arrancada conquistadora (moving 
frontier) até as imedia96es da muralha que beira o oceano oriental. 

N ascida que f ósse ero outro ponto da imensa regiao que boje 
constituí o nosso território, também nao se teria ela realizado. Teria 
partido, talvez dos pontos onde a nossa geografía é repressiva e 
desagregadora. · 

Enfim, a bandeira chegou a escalar os Andes, mas contra essa 
réplica tremenda teria que c4~car-se pra refluir necessariamente ªº 
ponto de partida. Ou pra se espraiar a Norte e Sul, em ricochete. 
Parece justo, entretanto, aquele aviso ·de que os Andes constituem 
urna verdadcira muralha que garantirá a civiliza9ao brasileira numa 
perpétua articula9ao coro a civiliza9ao atlantica. 

A geografía fabulosa dos séculos XVI e XVII, os erros cartográ
ficos da época terao exercido influencia no espírito dos mamelucos 
de S. Paulo? Responde-se a esta pergunta em "A Fun9ao dos Mitos 
no Bandeirismo". A verdad e, porém, é que eles desconhecem tais 
mitos cartográficos e realizam a avan9ada em termos locais de 
invasao e competi9ao. 

9 

Na bandeira, mais que na conversa livresca dos autores (e seria 
fácil citar um rosário deles, com.o fez Tris tao de Atahyde, em seus 
Estudos) a gente ve sem dificuldade a interdependencia do homem 
e da Geografía. 

Em seu impulso inicial prepondera a Geografía. Foi ela que em
pur:rou o horoem para a conquista. Foi o sertao que o cbamou. E o 
chamou de modo tao irresistível e tao sério que o bandeirante "nao 
podía vi ver sem o sertao". Mas depois é o homem que domina a 
Geografía e a submete, realizando aquilo que Mário Travassos 
c?ama substitui9ao dos simples vales dos rios pela visao das bacías 
h.1drográficas, e indo aléro da manobra das cabeceiras pela transpo-
s19ao dos divisores. , 

O dilema primitivo "ou a Geografía vence o hornero, ou o hornero 
vence a Geografía" seria resolvido, quanto ao Sul, portuguesroente 
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pela primeira hipótese e brasileiramente pela segunda. É que os 
bandeirantes, como nos ensina Pierre Monbeig, 25 descobriram a si
tua~ao geográfica de S. Paulo em rela~ao a um enorme conjunto de 
territórios, e deram-lhe o seu valor. 

10 

A gente procura, em vao, fazer urna idéia do que foi cada um 
desses vultos borrascosos. 

Há evidente despropor~ao entre o homem normalmente conside
rado e o tamanho da geografia que ele conquistou. Tal despropor
~ao, é natural, provoca o desequilíbrio entre a realidade e o meio 
de representá-la. O historiador se ve obrigado a aumentar o ta
manho físico de cada figura pra oito ou dez vezes maior do que 
a do homem normalmente considerado a fim de explicar o "cal~ao 
de couro" que· poe o pé aquí sai lá, no outro lado do continente. 

Entao Saint-Hilaire, nao podendo explicar a fa~anha pela lógica 
pedestre, recorre a urna "ra~a de gigantes" como a única capaz de 
te-la realizado. 26 

Realmente, até boje é difícil explicá-la; explicar que o Brasil foi 
conquistado pedestremente. É algo inverossímil pra nós que os 
homens da bandeira houvessem cruzado o continente andando a 
pé; já em meados do século XIX um parlamentar passa a achar que 
andar a pé é urna vergonha numa época de estradas de ferro. 

Mas naquele tempo andar a pé, embora pare~a fábula, é coisa 
natural e, mais que isso, um meio indispensável para a grande 
marcha, que depende, muita vez, já nao da rapidez indígena das 
caminhadas mas da luta pelo sustento, ou seja, do apego ao chao, 
ao subsocial, aos recursos em bruto que o sertao oferece ou recusa 
(mobilidade ecológica). 

E os transportes? O primeiro transporte foi o índio a pé, besta de 
carga conduzindo os mantimentos da bandeira; concomitantemente 
as canoas (das quais se falará mais adiante), máxime nas mon~oes, 
ou as sumacas e patachos nas bandeiras marítimas. O cavalo e o 
boi entram depois, no século XVIII. As tropas cargueiras e os car
ros-de-boi só tem a sua fase áurea pra tranporte de mercadorias 
no segundo quartel do século XIX, mas é certo que muito antes 
disso (no século XVIII) trafegavam, já, pra Goiás e Cuiabá. 

25. PIERRE MONBEIG, Novos Estu.clos de Geografía Hu.mana BrasiLeira, ed. 
de 1957, p. 84. 

26. Os gigantes de SIMAO DE VASCONCELOS e de CRISTOVAL DE ACURA 
perdem o interesse diante dos "gigantes" de Salnt-Hila.ire, que viraram a floresta 
pelo a.v~sso e ni!.o encontra.ram nem curinqueA.s, nem golazis. 
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Meios precários de transporte tornam, é evidente, mais difícil 
de compreender, sem espanto, o sem o recurso épico, a grandeza 
da obra realizada, muitas vezes, no "sertao mais agreste e mais 
ínvio do mundo" . · 

Processos anónimos, que nao deixam vestígio no solo; mas o 
rasto do boi, e do índio, e do negro, o da tropa que caminhou a 
pé, ou em fila indiana, estadio em algum lugar do mapa. Pouco 
importa que as canoas nao deixassem nenhum vestígio na água. 
O risco dos rios na carta geográfica mostrará por onde elas passa- . 
ram, na faina obscura da penetra~ao . . 

11 

Pra resumir em tres momentos funcionais o papel que coube ao 
sertao, a montanha e ao rio, respectivamente, no impulso inicial da 
marcha para Oeste, se dirá: . ~ 

a) o sertao chamou o homem; 
b) a montanha empurrou-o terra adentro, dizendo-lhe "vá ver 

o que o sertao quer"; 
e) e o rio, algumas vezes, o conduziu nos ombros pra que ele 

f osse saber o que o sertao quería . .' . 
Depois (escusado será lembrar) a maior parte das bandeiras 

realiza as suas jornadas a pé, só aproveitando o curso dos rios 
acidentalmente. 

Menciona-se a rede fluvial que os bandeirantes trilharam: o Tiete, 
o Parafba do Sul, rumo a Minas, o Paranaíba, rumo a Goiás, os · 
afluentes orientais do Paraná e do Uruguai, pelos rios que desem
bocam entre o salto de Urubupungá e Guairá; a Bacia do Paraná 
e a do Paraguai rumo a Cuiabá em Mato Grosso. A linha do Para
naíba liga o Planalto do Paraná ao do S. Francisco e do Parnaíba, 
as de Goiás e Mato Grosso ligam. o Planalto Amazónico ao rio-mar 
pelo Madeira, pelo Tapajós e Tocantins. Nem falta o capítulo das 
bandeiras fluviais (mon96es) que é um dos mais sugestivos exem
plos da nossa expansao, na conquista de Mato Grosso. 

As bandeiras fluviais, aliás~ nao foram menos importantes que as 
terrestres. Os rios que levavam o homem terra adentro, e que eram 
"imperialistas"; os ribeiroes de ouro, democráticos, fixadores das 
primeiras levas humanas no interior do país. A fun~ao política dos 
grandes rios na conquista só encontra correla~ao no papel que os 
pequenos rios desempenharam na forma9ao da Independencia, na 
luta nativista contra os emboabas, na economía que es~abilizou as 
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populac;óes andejas e despertou o "povoamento elétrico" dos ser
tóes. Um grande rio--o Tiete-escreve o poema histórico da pene
trac;ao. Um pequeno rio--o Ipiranga-batiza o grito de nossa eman
cipac;ao política. Outro grande rio-o Paraíba-abre caminho as 
bandeiras que demandam o centro meridional; outro pequeno rio--o 
Ribeirao do Carmo--é a fonte de onde brota, magnífica, a civiliza
c;ao do ouro. Se o grande rio é um "caminho que anda", os peque
nos rios sao (se se permite a imagem) as malhas líquidas e matinais 
que prendero o homem a terra, no ciclo do ouro de lavagem e nas 
aglomerac;6es que se formam, ansiosas e multicores, em torno dos 
descobertos. 

Urna outra func;ao estaría reservada a geografía sul-americana: 
-a bandeira só poderia realizar-se na América do Sul porque só 

a geografia sul-americana oferecia continuidade territorial do ta
manho necessário e condic;óes próprias pra produzir a bandeira 
como fenómeno "espacial" e "étnico". 

Agora a func;ao que a bandeira exerceu na geografia da América: 
- a modelac;ao do Brasil, determinada pela expansao geográfica 

pra Oeste e Sul, impunha, como conseqüencia lógica, a modelac;ao 
dos demais países sul-americanos. Quer isto dizer que, modelando 
o Brasil, a bandeira modelou quase tóda a América do Sul, 27 reali
zando a maior revoluc;ao geográfica do mundo moderno. 

12 

O conflito entre o tamanho da geografía conquistada e o homem 
que a conquistou é resolvido pelo mito por induc;ao (in/ erential 
myth) de que se serviu Saint-Hilaire. 

Outro conflito, porém, o do tan1anho da terra e o seu povoa
mento, nao podía ser resolvido assim, por imagem, ou por palavras. 

Como tao diminuta populac;ao poderia vencer e garantir a imensa 
geografía conquistada? 

Por mais "mito" que parec;a, é a bandeira quem povoa o país, 
criando-lhe a substancia viva da democracia. 

J oao Ramalho é, como se sabe, um dos sete patriarcas desse .. 
povoamento e o primeiro chefe de bandeira, o fundador da primeira 

27. A n!io ser que se negue, contra a evidencia, na Judlclosa. observaoáo de 
MANUEL BONFIM (0 Brasil, p. 50), "qualquer signi!icaoáo a distribuioáo da 
América para a fetoA.o que é hoje a do nóvo mundo, ou qualquer importancia A 
sua portentosa colaboraoáo na geogra!la do mundo moderno. Situado o Brasil 
na parte mals acessivel do continente americano, defendendo-se ou garantindo 
para si aqullo que considera.va seu, ele garantlu com isto, para as gentes de 
Castela, todo o resto do continente. As colónlas espanholas da América do Sul 
garantiram-se por trás do Brasil" (p. 52, idem). 
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povo.ac;ao intra-serra e o iniciador da democratizac;ao social pela 
mestic;agem. 

Surge1? os núcleos l~calizados a margem do Tiete e a margem 
~o Para1?~· Cada cam~nho que se abre, nao demora muito e já 
e um rosar~o de povoac;oes e fazendas, como os que iam para o Sul 
e os que hgaram o Planalto as Gerais e as minas de Cniabá. A 
bande.Lra vai a frente, as migra9óes vao atrás, as cidades brotam 
do ouro como de um mundo mágico. . 

Descobertas as minas, esse povoamento se faz em larga escala. 
Chusmas humanas, bandos multicores e ágeis se deslocam do litoral 
para a hinterlandia. Vem tanta gente de ultramar mesmo burlando 
ordens legais, que até no reino se fez sentir o grito de que havia 
ouro na terra nova: "Por este modo ·se despovoará o reino e em 
poucos anos virá a ter o Brasil tantos vassalos brancos como tem 
o mesmo reino." 

A alegria do povoamento nao só leva o material humano que vai 
exercer o seu papel democratizante entre o comunismo tribal e o 
feudalismo do litoral como também aproveita, nessa formidável 
marcha, que se desdobra em todas as direc;6es, mesmo os elementos 
h~i:ianos tidos e havidos como imprestáveis em outros grupos so
c1a1s. E~quanto o grupo da criac;ao de gado rarefaz a populac;ao, 
a banderra planta e condensa, . unifica e coordena os primeiros 
núcleos demográficos que formarao a infra-estrutura de urna nova 
sociedade. Mas o povoamento realizado pela bandeira dá o que 
pensar, de tao extensivo pela mobilidade e de tao intensivo pela 
f ecundidade. 

Além de povoar, ela "repovoa". 
Em 1732 ainda familias de Santos e outras procedentes düs 

Ac;óres vao "repovoar" Santa Catarina. 
Entre as bandeiras de povoamento mais características estao as 

do Sul. No Sul, nos platós paranaenses e catarinenses nas terras
planícies da serra rio-grandense, nos pampas gaúchos' e na trilha 
dos litorais, desde Laguna28 até ao Viamao as várias investidas 
paulistas sao, porém, "essencialmente povo~doras; pois aí elas, 
realmente, conquistam e desbravam para colonizar". 

No Sul, e na Juta contra o espanhol, avulta a contribuic;ao dos 
paulistas. Saint-Hilaire alude as migrac;oes d·e paulistas para o Rio 
Grande: "ils se réfugient dans la capitainerie; ils s'y établissent ·et 
souvent ils n'en sortent pas". (Voyag~ a Rio Grande do Sul, p. 38.) 

' 
28. OLIVEIRA VIAN A, Populacóes M eridionais, vol. II, p. 16. 
Re?omenda-se, a propósito, o trabalho de AURÉLIO PORTO, sObre Bandeiras 

Paultstas no Río Grande do Sul. 
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Poi com os dragóes e aventureiros paulistas que Francisco Pinto 
Bandeira destro~ou os espanhóis a margem do Arroio Santa Bár
bara, pequeno tributário do Jacuí. Carta de 5 de janeiro de 1763; 
Os Pinto Bandeira, de Moysés Vellinho, (in Z ero Hora, 30-11-67). 

O mesmo se dá sob o comando de Rafael Pinto Bandeira: "os 
paulistas tiveram a~áo decisiva na destrui~ao dos jesuítas que barra
vam o acesso dos Sete Povos". 

Findas essas batalhas, os bandeirantes "nunca mais esqueceram 
as paragens do Sul"- como observa P. Balduíno Rambo S. J. 

Além de povoador pela mobilidade horizontal, geográfica, o 
bandeirante já é o tipo do povoador pela sua miscibilidade e pelo 
seu pendor para a grande familia, matrimonial ou extramatrimonial. 
Um deles, como oportunamente se verá, tem 25 filhos. Outro nem 
chega a saber quantos filhos tem, ao <litar o seu testamento. A 
mulher bandeirante, prolífica por excelencia, rimava bem em sornar 
filhos, e mais filhos, para as proles numerosíssimas, tanto na origem 
social da bandeira como nos novos trechos de paisagem humana 
conquistados ou inaugurados pela bandeira de povoamento. Certo 
viajante, Freyress, companheiro de Eschwege, fica assustado29 ao 
ver quanto eram férteis as mullieres de Minas (por exemplo) com 
quinze ou vinte filhos cada urna. Tamanha fecundidade abarrota 
logo os núcleos rurais e urbanos e determina novos espantos de 
mobilidade "em migra~óes contínuas e numerosas". 

É o milagre da genese. 
13 

V ale saber até que ponto colaborou a pequena propriedade na 
produ~ao de espa~o de que o Brasil seria constituído. 

O conflito entre a propriedade e o sertao nao deixa de entrar na 
origem do bandeirismo. 

O bandeirante tinha que ser um tipo que dispensasse ou, pelo 
menos, conciliasse a propriedade ( através da "pequena proprieda
de" ) com os grandes espa~os necessários a conquista de território_._ 
Que vinha a ser a pequena propriedade num mundo sem limites? .. 
Seria urna contradi~áo se nao fósse urna antecipa~ao apenas, cau-

29. Povoa.mento intensivo (pela. fecundldade) e extensivo (pela mobllldade). 
Henrique da Cunha. Gago delxou 14 fllhos. Brás Leme, delxou 20 !llhoe· Sebas

t llí.o de Ollveira deixou 17 filhos ; Sebastiáo Pedroso BaiA.o deixou 18 de ' urna só 
m ulher . A vida animal tra.zia essa. fecundidade espantosa, em que a natureza 
dizia: multipllcal-vos a vonta.de. 
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sada por um sistema de vida que iria fundar-se, justamente, no 
ilimitado desse mundo geográfico. 

O sertao ali estava pra lhe instigar o espírito aventureiro, trans
bordante e horizontal, tomando-o incompatível com os limites da 
propriedade e levando-o, desde logo, a conce~ao de fronteira. Tal
vez se possa afirmar que, para o bandeirante, o temitório antecipou 
a propriedade imobiliária. Para os demais grupos da colonia a pro
priedade imobiliária antecipou a concepc;ao de território, o limite 
a da fronteira. E só es tes grupos nao f oram totalmente alheios a 
concepc;ao de território porque tanto o pastoreio como a monocul.:.. 
tura do ac;úcar lhes impunha a nec·essidade dos grandes espa<;os, 
com os quais praticavam eles o seu expansionismo, embora mais · 
cauteloso. · 

É preciso reconhecer que, pelo menos na costa o Brasil nao podia 
comec;ar pela pequena propriedade que seria um entrave ao seu 
desenvolvimento territorial . . Teria que comec;ar pelo pastoreio que, 
no seu horror a vizinhan<;a e ªº pequeno espa~o, tinha que se 
expandir pelos campos e pelas caatingas. 

Mesmo a monocultura latifundiária e escravocrata, aí desempe
nhou, como é óbvio, sua func;ao feudal recortada em grandes espa
~os. A pequena propriedade antiexpansionista teria sido um desastre 
num momento em que a posse da terra queria dizer conquista de 
grandes espac;os. No Planalto, porém, a pequena propriedade cum
priu a sua missao porque decorria de uro sistema de vida que nao 
podia ficar adstrito ao conceito dos pequenos limites e até mesmo 
da grande propriedade. Ao invés de embara<;ar o expansionismo, 
favor~ceu-o. Porque nao segregou o hornero cioso das grandes 
perspectivas que lhe rasgava na alma a idéia dos mitos do ouro e 
das serras resplandecentes. Os pequenos limites condensaram a 
energia bandeirante pra gerar a necessidade da descompressao. 

Toda vez que a conquista avanc;a para o interior, fósse pra onde 
f ósse, choviam as cartas de sesmarias. 30 Os titulares das sesmarias 
eram sempre os mesmos. Formavam eles-pelo menos na Babia, 
em rela<;ao ao Nordeste,-uma espécie de indústria ou sociedade. 
Só nao queriam saber era de ir pro mato, pref erindo a vida de 
potentados urbanos. 

A bandeira desbrava a terra, a procura dos seus objetivos, nos 
quais se inclui-náo raro--o povoamento. Os titulares de sesmarias 
avan~am já pela terra desbravada, chegando a fazer concorrencia 

30. BARBOSA LIMA SOBRINHO, O Devassamento do Piaui, p . 134. 
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com o bandeirante povoador, ao seu primordial direito nascido da 
conquista. 

Os conquistadores ficam relegados, muita vez, a um segundo 
plano.31 Domingos Jorge Velho luta durante dez anos pra ver se 
consegue um peda90 do chao que ele próprio conquistou mas tem 
pela frente um desembargador da Babia, Cristóvao de Burgos, que 
se acha com direito de querer pra si a sesmaria pleiteada pelo ban
deirante. A este o sacrificio, o onus da luta com os índios, etc.; ao 
intruso, que nada fez pra conquista de terras, "nao custa mais do 
que pedi-las" por meio de um requerimento. 

O mesmo acontece quando Manuel Alvares Navarro, o da luta 
com os índios do Ceará, pretende urna recompensa em terras; tam
bém é preterido pelos potentados, que nunca sentiram o cheiro do 
mato. 

Claro que os · sesmeiros colaboram na penetra9ao, com as suas 
milícias rurais. No país ainda despovoado e agreste a concessao 
de terras para as primeiras propriedades era urna questao de geo
grafía. Estava ligada a marcha para Oeste-nao tem dúvida-pelos 
espa¡;os que tais propriedades iam ocupando, como na zona do 
criatório e do latifúndio. 

O aspecto "social" da propriedade na marcha para Oeste aparece 
depois do seu aspecto puramente geográfico, como era natural. 
Aparece, por exemplo, na questao entre posseiros e sesmeiros, entre 
o Maranhao e a Babia, o Maranhao ao lado dos posseiros-os que 
realmente estavam cultivando a terra-e a Babia ao lado dos ses
meiros, homens que viviam nas gra¡;as dos governantes e dispunham 
de fartos recursos para entrar, na cidade, em pleitos relativos a 
domínio. 

(Para o Maranhao--explica Barbosa Lima Sobrinho, em o seu 
Devassamento do Piauí-a protei;ao dos interesses do posseiro se 
tornou um capítulo do seu programa de autonomía.) Aparece, tam
bém, no "caminho das Minas", onde as sesmarias sao concedidas 
abrangendo áreas f or9adamente menores, com maior distribui9ao 
de propriedade, para que "nao se formem régulos", na linguagem 
expressiva dos documentos. Coisa bem diversa, como se ve, do qu·~e=---....... 
se passa na vila de S. Paulo, onde a pequena propriedade explica 
o animo ande jo do bandeirante; onde urna esmeralda vale mais do 
que um latifúndio; onde um catre vale mais que urna "casa de dois 
lances." 

31. Idem, p. 138. 
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Clemente Alvares nao tinha terras pra lavrar "nem coro que pu
desse sustentar seus filhos" 32 e pede urna légua, no limite de Pi
rapetingui; o Padre _Joao Al~ar~s .qu~r.,,tazer as suas" "milharadas" 
e pede urna sesmana 33 no Bo1g1-m1n . Manuel Preto, para suas 
r09as e benfeitoriais, 34 quer "um capao de matos junto a vila de s. 
Paulo"; A.mador Bueno precisa de terra a fim de "agasalhar-se" 
e pede urna légua "para banda de Moygy";35 Bartolomeu Bueno, 
"carregado de filhos, requer urna légua de terras na paragem a 
que chamam aldeia dos índios, junto a Mariálvares 36 dona viúva"; 
Joao Raposo Bocarro, que "ajudou a sustentar a defensao da Ca
pi~ania", qu~r terras. pra su~s lavoriras, : pede s,~is légua~ na~ cabe
ceiras do Rio Paratl, mas e urna exce¡;ao, por ser o pnmelfo que 
vai povoar tais terras mui distantes de S. Paulo" ;37 Pedro Vaz de 
Barros possui "parte mui limitada nas terras dos índios" e nao pode 
sustentar sua casa; quer passar a viver onde, com largueza, pudesse 
caber no caminho velho do sertao onde chamam Itacoatiara; su-' . ~ 
plica "duas léguas de longo". 38 

Luís Lopes de Carvalho quer unía sesmaria na Serra de "Biras
soaba" pra lhe fornecer matos ·e águas a fábrica de fundi9ao . de 
ferro que ali irá instalar. a9 Inocencio Preto Moreira, por ser filho 
e neto dos principais povoadores da vila de S. Paulo, quer "urna 
lingüeta de terra junto ao Tiete". 40 Manuel Días de Abreu, .esse 
por ter fabricado com plantas e cria9oes urnas terras no cam1nho 
das novas minas de Goiás, já é posseiro e precisa assegurar a sua 
posse com urna légua e meia de sesmaria. 41 Manuel Gon9alves de 
Aguiar e J oao de Sousa tinham "povoado" uns campos entre os 
Ríos "Paranampanema" e "Paranampitanga" e o fundamento. do 
seu pedido é esse. 42 

A alega9ao de que sao filhos e netos de povoadores e conquis
tadores é constante, por parte dos que desejam ser titulares de ses
marias. Também a defensao contra o pirata ingles ou frances, nos 
rebates da costa, surge a todo momento, no fundamento em que os 
homens da vila estribam os seus pedidos. Um deles é José Ortiz 
de Camargo, filho e neto de povoadores e conquistadores, "sem 

32. Sesmarias, vol. I, p. 74. 
33. Idem, p. 90. 
34. P. 121. 
35. P. 146. 
36. P. 143. 
37. P. 271. 
38. P. 405. 
39. Sesmarias, vol. II, 19. 
40. Idem, 29. 
41. Sesmarias, vol. I, p. 489. 
42. P. 161. 
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terras em que possa fazer suas lavouras e sementeiras", e que plei
teia urna sesmaria no contorno da vila de Juqueri.4ª Francisco Ro
drigues vem da Bahia a fim de buscar terras e assento pra fazer 
ro9as, traz quinhentos cruzados para esse fim 44 mas é rou bado 
pelo pirata frances que andava na costa, e por ser um hornero pos
sante, cuja presen9a seria proveitosa a Capitanía, quer urna légua 
de terras em Iperuquara "sem entrar conco nem reconco" . 

Tais sesmarias, requeridas quase sempre em aten9ao a servi9os 
de conquista, provam, por outro lado, que o bandeirante está longe 
de ser só o andejo, embora fundador de feitorias e arraiais; con
quistava terras para a Corca e, ao mesmo tempo, pleiteava terras pra 
poder viver; <lava um território e pedia um peda90 de chao apenas
do chao que ele mesmo conquistou. É o que fazem, já no com~o 
do século XVIII, Bartolomeu País de Abreu, no sertao de Curiti
ba;45 Luís Pedroso de Barros, entre o Rio Verde e o Itararé;46 

Bartolomeu Bueno da Silva e J üao Leite da Silva Ortiz, no Rio 
Jaguari,47 tendo em vista o premio das passagens dos ríos por ba
verem descoberto as minas dos Goiases. 

As sesmarias representam pontos de fixa9ao na avan9ada mas 
nao é só sob esse aspecto que contam. O seu papel é, também, 
expansionista e pode ser resumido assim: cada conquista de terras 
é seguida de concessoes de sesmarias; cada sesmaria precisa, po
rém, de gente pra cultivá-la; pra cultivá-la é entao necessário tra
zer índios, o que significa ir buscá-los ao sertao; pra ir buscá-los, 
só bandeirando. É quando os sertanistas os "descero" e, muita vez, 
os distribuem proporcionalmente entre os sesmeiros. Despovoa-se 
o sertao mas povoam-se as sesmarias, como se ve pela de Amador 
Bueno da Veiga, que se podia "contar no número dos populosos 
bairros de que se compunha a Capitania".48 Quer-se dizer que, 
freqüentemente, as sesmarias só funcionam mediante novas avan-
9adas, no ciclo da ca9a ao bugre. E quanta vez as novas avan9a
das nao significavam-pois elas se ampliam cada vez mais-uma 
nova conquista de terras? E-urna coisa empurrando a out~a-a 
nova conquista abre caminho a novas concessoes de sesmarias. Q__ 
que parece um círculo vicioso será, antes, se é permitida urna ex-~ 
pressáo pitoresca, um jogo de empurra entre a propriedade e a 
geografia, rumo a Oeste. 

43. Ibidem, 310. 
44. P. 106. 
45. Sesmarias, vol. III, p . 26. 
46. Idem, p. 40. 
47. ldem, p. 129. 
48. PADRE MANUEL DA FONSECA, Padre Belchior de Pontes, ca.p. XIX. 
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A sesmaria está, também, ligada condicionalmente ao caminho, 
valendo, sob este aspecto, como outra forma de penetra9ao. Se nao 
bouvesse veredas ou trilhas no sertao a concessao de urna sesmaria 
seria um salto no escuro. Desde as primeiras, as sesmarias se orien
tam pelos caminhos, como o "dos tupiniquins", o "caminho novo", 
o "caminho das minas", etc. 

Nao deixa de haver urna certa gra9a em outorgar sesmarias, 
como a que J eronimo Leitao conceden (seis léguas em quadra) aos 
índios da aldeia de Sao Miguel de Ururaí, ou em concede-las a 
conquistadores; is to é, conceder terras, no primeiro caso, aos ver
dadeiros donos delas, que eram os índios, ou melhor, despojá-los 
de suas terras e dar-lhes terras em sesmaria, substituindo o direito 
natural pela fic9ao Jurídica; ou conceder urna légua de terras em 
quadra, no segundo caso, aqueles que haviam conquistado para a 
Coroa quase um continente. Ironia maior: davam-se terras aos ín
dios, localizavam-se os ínqi~s num trecho de terra das terras que 
eram deles por lei da natureza. Mas esse trecho de terra era depois 
assaltado por titulares de sesmarias. · Por fim a Camara quer saber 
como é que se baviam concedido sesmarias e aforamentos em terras 
pertencentes aos índios-as das aldeias. 

Muitas violencias se cometem, em tal usurpa9ao. Ou entao o su
perintendente das aldeias passa · a distribuir índios de presente a 
seus parentes e amigos "como se fossem pe9as de gentío da Guiné". 

Em qualquer hipótese, a pequena propriedade fazia, por assim 
dizer, parte de urna técnica de vida ·e de economía, cujo principal 
objetivo dependía de absoluta liberdade de movimento. 49 Correndo 
atrás de urna pedra preciosa, gra9as ao seu nenhum compromisso 
com a grande propriedade, o bandeirante produz mais espa90 para 
o Brasil do que um Garcia d'Avila com as suas duzentas léguas 
de costa. 

A pequena propriedade tem, assim, um papel paradoxal e deci
sivo na conquista da nossa geografia. 

E no povoamento? 
Koalevsky, Kauffmann, Arganovsky, Kotcharovsky 50 descobri

ram viva correla9ao entre as formas de propriedade e a densidade 
da popula9áo nas diversas. regi6es da Rússia. Porém, nao é preciso 
ir tao longe. Em pleno bandeirismo fica estabelecido que "para 
haver mais povoadores e bastantes mantimentos nao se desse ses-

49. Alude-se, aqui, tio-somente ao papel da. pequena. proprieda.de em rela.Qio 
a conquista. e ao povoamento. A inluencia. que ela.' terá exercido na. torma.Qio 
social do Planalto será objeto de referencia no capítulo "A Ba.ndeira. e sua 
Origem Social". 

50. SOROKIN, Teorias Sociológicas Contempor4neas, p. 273 (ed. francesa.). 
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maria de mais de légua em quadra 51 no caminho pra Minas". Tam
bém nao é preciso ser nenhum malthusmaníaco para pensar, como 
Nitti, sobre a amea9a da superpopula9ao do mundo contra todas 
as democracias e os demais efeitos políticos decorrentes do fenó
meno demográfico no mundo moderno. 

O parigato dos países superpopulosos tem mesmo que dar em 
regimes totalitários ... 

Em seus termos primários, democracia representa, pois, urna 
feliz combina9ao espacial-demográfica. E há tanto de biológico em 
nossa democracia "espacial" que tem sede de povoamento como 
no imperialismo moderno que tem sede de espa90. 

14 

Terá razao Gilberto Freyre quando parece acusar o bandeirismo 
por ter dado ao Brasil "verdadeiros luxos de terra"? 

Feliz o Estado que possui tais espa9os de futuro, pensa Supan, 
pois poderá ter, assim, dentro de suas próprias fronteiras, urna po
lítica de expansa.o, no sentido de colonizar e prosperar em paz; de 
"crescer por dentro". Ratzel reconhece também-como se sabe-
as vantagens que possui um Estado em via de expansao: fica dis
pensado de lutas internas porque diminuem os motivos de fric9ao 
geopolítica. O "microestatismo" é um mal, 52 "representa o triunfo 
do bairrismo"-escreve Delgado de Carvalho, em sua Geografía 
Humana. 

Com o direito das gentes do século XIX, dizia emérito parla
mentar, já em 1844, a "maior desgra9a de urna na9ao é ser peque
na". 53 A alegria do espa90 é um dos fundamentos da nossa bon
dade social. ~ste nosso apego a liberdade física de ir e vir, esta 
nossa riqueza de individualismo criador de riqueza e de beleza ex
plicam-se pela sensa9ao de espa~o que o Brasil nos dá e que é 
parte integrante da nossa alegria de viver. Nao nasceram de teorías, 
nem sao produtos de um linguajar bonito. 

Em resumo: 
15 

Filha de urna imposi9ao geográfica, deu-nos a bandeira urna geo
grafía em réplica inesperada. O Brasil vem a ser, pois, a criatura 
geográfica da bandeira. 

51. Documentos Interessantes, vol. LIII, p. 81. 
52. DELGADO DE CARVALHO, op. cit., p. 197. 
53. TEóFILO OTTONI, Circular, p. 131. 
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A marcha para Oeste é comum; o modo por que ela se faz no 
Norte e no Sul é que é diferente. Nao é ela feíta só por expedi96es; 
compreende outras modalidades de expansao geográfica. Marchar 
para Oeste, todos marcham, de todos os pontos da imensa orla 
atlantica. Mas o meio eficaz, mais rápido, e incomparavelmente 
maior na sua irradia9ao, é o bandeirante. 

O primeiro contacto que se tem com o bandeirismo histórico, em 
sua extensao visível, é a geografía que ele nos deu-é o Brasil no 
mapa da América. 

Que era o nosso país, pela linba de Tordesilhas? Que ficou sendo· 
o Brasil, após a expansao geográfica · bandeirante? 

As coisas poderiam resumir-se da seguinte forma: 

a) primeiro os mitos do ouro e da prata, que fizeram Martim 
Afonso localizar-se em Sao Vicente; 

b) mas esses mitos estay~m no sertao; 
e) mas o sertao estava atrás da grande serra e só podia ser 

conquistado pelo povo; 
d) mas o povo só podía conquistá-lo através de urna organi

za9ao específica, que transformou a sociedade em bandeira; 
e) mas a bandeira tinha que varar mato; 
f) mas para varar mato era preciso abrir caminhos; 

g) e abrir caminhos era tomar posse da terra; 
h) e tomar posse da terra era construir o Brasil. 
A grosso modo, e em rela9ao a expansao bandeirante, a geografia 

terá que ser considerada nos seguintes aspectos: a) Van ta gens da 
posi9ao de S. Paulo; "las vantajas de su situación", como diziam os 
espanhóis. b) Os montes servindo de bússolas (como o J araguá), 
as depressóes, as gargantas (como· a do Embaú) servindo de pontos 
de acesso, na passagem das serras (como a de Paranapiacaba e a 
da Mantiqueira). e) Os rios (já citados) com o seu . "bandeirismo 
natural", correndo para o interior. d) O espa90 entre S. Paulo (foco 
de propulsao) e as regioes onde se dizia haver ouro (foco de atra-
9ao) fornecendo a dimensao geográfica necessária para que o fe
nómeno se realizasse. e) Os saltos, como os do Tiete, os do Ma
deira, que era preciso vencer. 

O paulista entra pelas cabeceiras dos rios; entra pelas do Tiete, 
por ex., e, já no interior, pelas dos afluentes do Paraná; pelas do 
Arinos, do Tocantins, do Madeira, do S. Francisco. 

O luso ( ao contrário) entra pela foz dos rios; entra pela do 
Amazonas, ou procura entrar pela do Prata. Ou pela dos rios lito
raneos: o Paragua9u, o Jequitinhonha. 
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O paulista toma a Portugal as rédeas da coloniza~ao, pratica a 
autocoloniza~ao em grande escala. Os nomes de Domingos Brito 
Peixoto e filhos, em Santa Catarina; de Matias Cardoso, no Rio 
S. Francisco e Río Grande do Norte; de Pascoal Moreira em Mato 
Grosso, na funda~ao de Cuiabá; de Estevao Baiao e Maciel Parente 
no sertao baiano; de Domingos Jorge Velho e Francisco Siqueira 
no Piauí; de Joao de Sousa Azevedo, no Pará, e muitos outro~ 
sao indeslembráveis na história de nossa autocoloniza~ao. 

16 

Claro que, na grandeza geográfica do Brasil, ao lado da expansao 
para Oeste, é indispensável considerar "a defesa da conquista", a 
Leste--contra o invasor, principalmente holandes. 

Nao cabe aqui o estudo das invas5es que foram botes esfaimados 
na carne do país. Pergunta-se apenas: Que seria o Brasil se os na
tivos do Nordeste-os negros de Henrique Dias, os mazombos de 
Vidal de N egreiros e os índios de Camarao, nao lhe houvessem re
~onquistado o territ.ório que .Portugal já havia resolvido entregar 
a Holanda. Que sena o Brasil sem a expansao geográfica bandei
rante, e ao mesmo tempo sem Pernambuco. 

Sabe-se .também que os ingleses, no século XVIII, teriam ocupa
do o Brasil se Portugal nao lhes houvesse, com o ouro das nossas 
minas, dado a eles tudo o que queriam e houve um momento no 

, ' ' seculo XVI, em que Portugal quis trocar o Brasil pelas Filipinas;54 
mas basta o caso das invas5es pra mostrar o quanto o Brasil esteve 
em risco de nao existir. 

54. E' o que prova- o documento recentemente descoberto em Genebra pelo 
Prof. NILO GARCIA, da Faculdade de Filosofia, Clénclas e Letras da Un1versida
de do Distrito Federal. 

"El no ~ener de la noticia de las Filipinas, ni lo que con ellas se puede conse
guir, ha sido .caus~ para que muchos min:istros de v. MagestacL, 21 otras personas 
de consicLeracion, sientan mal dellas: y asi les ha parecido que seria mas acertado 
desampararlas, 'V a otros que se truequen a la corona de Portugal por el Brasil." 

78 c. 'I'. 

CAPITULO 111 

O tNDIO NA SOCIEDADE BANDEIRANTE 

O casamento do caraíba branco com a mulher paga. 
A populafiio selvagem, ao início da coloniza9áo. Os ín
dios da confraterniza9áo guaianá-européia. Os que ata
caram o conquistador imediatainente. Os que vieram 
depois, de boas pazes. Os que vieram trazidos pelo prea
dor, em guerra justa ou injusta. os· que tomam parte na 
vida social do Planalto. Enquanto o índio entrava para 
a bandeira, a mulhe.r indígena entrava na f orm~áo 

· biológica do grupo atr~~s da mestifagem. A luta contra 
carijós e piratas. O índio era "vegetal na agressao"? 
Afonso Sardinha, capitao-de-gue"ª· Cataguás e guai
curus. Os bugres do continente de Lajes. Se haviam de 
se comer uns aos outros; que os descessem os bandei
rantes. Se os moradores de Piratininga náo os houvessem 
descido, o teriam feito os ~spanhóis pra seu lado. Os 
índios trazidos pela bandeira: tamoios, carijós, tupiaes, 
temiminós, caiapós, bilreiros, patos, tapes, biobebas, 
miramomis, guarulhos, "pés largos" e outros. O nú
mero de pe9as vermelhas trazido em cada e_xpedifáo e 
o cálculo de Varnhagen. As funfOeS que o índio desem
penhou, no combate ao invasor e na conquista. O recurso 
pronto e rápido da fuga. Sem o bra90 indígena o branco 
nao poderia viver. Os jesuitas e. os escravos vermelhos. 
A catequese. A zanga do padre contra o curupira. Qual 
o santo preferido pelos indíge,nas? A cria9áo das aldeias 
e a de/esa do aborígine. A primeira gerafiio de mame
lucos. O bandeirante apartador de briga entre tribos ri-

vais. A democratizafáo social pela miscigenafiio. 

1 

S ejam quais forero as causas da preferenci~ ou da facilidade com 
que o europeu se transformava em "pai de mamelucos bárbaros", 
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explique-se isto sexualmente ou socialmente, o caso é que a mes
ti9agem se fez em larga escala. 

O primeiro aspecto do encentro do europeu com a terra selvática, 
que acode a imagina9ao dos poetas e a observa9ao dos sociólogos, 
é esse: o casamento do caraíba branco com a mulher vermelha. 

Na conquista do mundo selvagem tres fór9as caminhavam jun
tas: a sexual (Joao Ramalho), a económica (Martim Afonso) e a 
espiritual (Anchieta). Era por esses tres pontos de intersec9ao que 
o grupo do litoral, através do índio, enveredava serra acima e to
mava pé na terra desconhecida. 

O primeiro, contudo, desses pontos de intersec9ao f oi o sexual. 
Por aí é que já havia entrado Joao Ramalho quando chegou a 
frota da coloniza9ao.1 

2 

Quais, ao tempo de Martim Afonso, os índices numéricos da po
pula9ao selvagem? 

Nao interessam muito esses índices, mas a referencia de Ulrich 
é bem expressiva: cinco mil homens podia Joao Ramalho mobi
lizar a qualquer momento. ~stes teriam sido os da confraterniza9ao 
guaianá-européia, embora os que fizeram sala de visita tenham 
sido apenas quinhentos, sob o comando do genro de Tibiri9á. 

Pra se ter idéia do quadro demográfico primitivo parece inte
ressante dividí-lo assim: a) os que estavam presentes a chegada 
do caraíba branco; b) os que atacaram o conquistador imediata
mente; c) os que vieram depois, de boas pazes; d) os que vieram 
trazidos pelo preador,2 em guerra justa ou injusta; e) os que en
traram na vida social do Planalto. 

:f:stes últimos por sua vez poderiam ser assim considerados: 1) 
os que entraram a fazer parte da bandeira, nas arrancadas sertao 
adentro, na guerra contra os carijós ou a trabalhar na lavoura ou 
a tomar parte na luta contra os piratas; 2) os que ficavam em 
poder dos padres, para a catequese ou nos aldeamentos; 3 ), os que 

l. O padre adotava a técnica. do curumim, o bandelra.nte a de J~o Rama.lho e 
de Caramuru, isto é, a. de casar com a filha do cacique. O casa.mento com a :filha 
do caciQue era o primeiro passo para a conquista de conf1e.n~a entre os indios. 
Numa das últi.mas bandeiras figura a. recomenda9áo seguinte: "O cbe:fe manda
rá ao cacique um mimo qua.Iquer e se algum dos que o acompanharam quiser 
casar com a !ilha do cadque será (Docs. Ints., vol . XXXIV, p. 93) medida multo 
hábil e convincente." 

2. "Mandado que se !a9am algumas entradas a descer gentio pagá.o ... seráo 
trezentos mil homens a obediencia de Vossa Majestade" (Registro Geral, vol. 7, 
p. 109). 

Em 1606, as cinco vilas de que !ala a representa9áo dispunham de 1.500 indios e 
300 brancos, que se propunham a conquistar 200.000 bárbaros. Dados multo expres
sivos para se fixar a situa9áo demográfica do Planalto., no albor do seiscentlsmo. 
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eram absorvidos pela miscigena9ao; pois enquanto o índio entrava 
para a bandeira ou era utilizado na lavoura a mulher indígena en
trava para a forma9ao biológica do grupo através da mesti9ageI11o 
católica ou nao católica. · 

Sabe-se que os tamoios ficavam ao leste, os guaianás ao centro 
e os carijós ao sul de Piratininga.3 Os jés estao retirados para o 
interior. A oeste, em terras afastadas de S. Paulo, estao os ubira
jaras, bilreiros, caceteiros, como lembra Capistrano (sao os caia
pós). Os corcados ou caingangues, os xavantes (todos tapuias) 
ficam mais ao sul. Os gualachos estao nas vizinhan9as de Vila · 
Rica. · 

a) Já se aludiu aos da confraterniza9ao guaianá-européia que 
estavam presentes a chegada de Martim. Afonso. Surgem agora: 

b) os que atacaram o conquistador imediatamente. 
Nos documentos da época há muitas referencias a guaianás, ta

moios, carijós, temiminós, P.ª!os, tupiaes, miramomis, guarulhos, 
bilreiros, tupiniquins, caiapós, guiraguaronis, biobebas, pés largos 
e outros. Mas os que atacaram o conquistador imediatamente sao 
os tamoios ao leste e os carijós ao sul de Piratininga. Isto apenas 
na regiao do Anhembi e da costa marítima correspondente, ou 
imedia96es. 

Só as aldeias do Anhembi eram em número de 300, contando 
30.000 habitantes, diz um documento espanhol. 

O que já todos sabem, porém, é que essas tribos pertenciam a 
duas ra9as apenas: os tapuias e os tupis. A coloniza9ao branca 
entrou em contacto com os tupis ou com grupos que já estavarn 
absorvidos por estes, interrompendo-se bruscamente na regiao ta- ' 
puia, inimiga declarada do conquistador. Mesmo quando um ser
tanista baiano (Pedro Leonino Mariz) estabelece, em época pos
terior, a sua técnica de guerra, manda ele que se observem as 
regras paulistas, fazendo-se distin9ao entre os índios de boa fala 
e os de língua travada: naturalmente entre os tupis e os tapuias. 
Para o caso em ·estudo, basta lembrar que o tupiniquim Tibiri9á 
conquistara os guaianás e que estes receberam de bom grado o 
homem vindo do mar.4 

3. Para T. SAMPAIO, baseado num doc. de 1557, os guaianás estavam entTe 
S. PaUlo, Santos e S. Vicente, entre os tupiniqu1ns ao sUl na regiáo da R1beira e 
os miramomis a.o norte, ocupa.ndo éstes urna fa-ixa de terras no d.ivortium aqua
rum do Tieté e do Paraiba e confinando, coro os tamoios do Va.le do Paraíba. 

4. Ainda. em fins do quinbentismo a ca.mara recomendava r espeito aos guaia
né.s os da tribo eleita (Atas, vol. I, p. 438; idem, p. 506). Náo !ossem escravos 
contratar com eles nem lhes saís.sem aos caminbos, quando viessem. "Ninguém 
resgatasse com guaianá na sua terra" é a Unguagem do tempo. Só quando 
viram os guaianás o.ue os portugueses iam tomando conta de tudo é que foram 
situar-se em duas aldeias, que novamente edificaram: uma com o titulo de N. 
S.a dos Pinheiros e outra com a invoca9áo de S. Miguel (FREI GA$PAR, p. 223). 
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Tupis eram amigos;5 os tupiniquins sao "compadres" dos pira
tininganos; tamoios e carijós fizeram-se inimigos do conquistador. 
A luta entre carijós e tupis tornara-se "mais atroz e encarni~da"; 
a ati9avam, µiui de propósito, alguns espanhóis largados no litoral 
pelas expedi9óes marítimas que haviam seguido em procura do Rio 
da Prata.6 

O grupo serra acima nasceu lutando contra o carijó e contra o 
pirata. Houve um momento em que Afonso Sardinha nao sabia qual 
dos dois devia combater primeiro: se o pirata, se o carijó. Aliás 
já esta posi9ao de luta o colonizador viera encontrar estabelecida; 
Ramalho serra acima em luta contra o carijó e Caiubi no litoral, 
em luta contra o pirata. A primeira expedi9ao ( aquela que Martim 
Af onso mandou terra adentro a procura de o uro e de prata) nao 
deu certo: foi logo destro9ada pelos "bárbaros carijós, senhores do 
país ao sul de Cananéia". 7 O primeiro conflito com espanhóis veri
ficou-se em 1537, quando Rui Moschera, a frente do seu grupo, 
tentou apossar-se de S. Vicente. 8 Passada a primeira fase da briga 
como pirata, vem o tamoio e ataca Bertioga, em 1547. Nem faltou 
pirata na linguagem dos inventários. Ora é o pirata holandes, na 
altura da barra de S. Sebastiao, assaltando o cabedal de um mora
dor do Planalto. Ora é a casa de Pero Leme, em S. Vicente, sa
queada e queimada pelo pirata ingles. 9 Ora é o pirata frances que 
amea9a o litoral em companhia do tamoio. Ora sao presos em Santos 
cinco piratas ingleses num navío espanhol. 

5. "indios, nossos naturats e amigos da nac;áo tupi" (Ata de 7 de janeiro de 
1612). 

6. MACHADO DE OLIVEIRA. Quadro Histórico, p. l. 
7. FREI GASPAR, Memórias, p. 190. 
8. TAUNAY, História Geral das Bandeiras Paulistas, t. I, p. 110. 
Luis de Góts escrevta a- el-ret (1548) dtzendo que tudo esta.va contaminado de 

franceses e pedtndo pledade para multas almas cristA.s que extsttam na Ca.pitanla 
entre homens, mulheres e meninos (Docs. lnts., vol. XLVIII, p. 11). 

9. Descoberto o ouro, John Wlthall (um inglés que morava em Santos) cpmu
ntcou o fato aos seus amigos de Londres e pronto : dai decorrera.m, segundo 
observa. FREI VICENTE DO SALVADOR, vá.Tias arremetidas de piratas e corsá.rios 
contra o litoral paulista; a de 1583, por Edward Felton, as de 1588, 1591 e 1592, 
por Cavendtsh (TAUNAY, t. I , p. 172) . -

Quando da guerra ao gentio carijó, os moradores de Santos 1azem ver que nio 
devem abandonar a vila marítima por "áclaren corsaTios e lnglezes pelo mar" 
(Atas, t. I , p. 493). O próprio Afonso Sardinha, Já pront o para comandar a guerra 
hesita em ata.car o gentio quando as noticias do m ar dizem ha.ver na costa inl~ 
migos a.os qua.is devia primeiro combater (p. 477) . 

Bem expresstva a ata de 1.0 de junho de 1596: "e hu auto da Camara da Vlla 
de Santos e dos adjuntos por causa dos 1n1m1gos fra.ncezes e lnglezes que andAo 
pela costa e por indios andarem cansados e fal tos de máotlmentos" (Atas, vol. II, 
p. 16). 

Fernil.o Pais de Barros é assa-ltado pelo pirata holandés quando vinha trazendo 
no navio e patacho de Antonio Casado Velho a sua fazenda e a do seu trmAo 
1alecldo "para dar clareza das con tas que tinha. com o defunto". Francisco Dlas 
Velho é outra vitima do pirata, em cujas garras perde a vida. 
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~as o brabo da .luta .esta va em vencer os 300 mil inimigos, 10 

sertao adentro. Entrmche1rados pelas cercanias, deram o que fazer. 
A princípio, a a9ao do grupo fixado no Planalto foi mais defensiva 
do que ofensiva. Construíram-se muros de fortifica9oes por volta 
do núcleo nascente. Joao Ramalho é eleito capitao da gente de 
guerra.11 Realizam-se as primeiras entradas: a de Anchieta, visan
do os índios do Anhembi (1561) e a de Joao Ramalho, visando os 
índ.ios do Pan~;1~ª (~,562). A linguagem da governan9a era típica: 
senam necessanas algumas entradas ao sertao a descer gentío 
pagao que há muitas na96es que vivem a lei e modo de brutos ani~ 
mais ... e principalmente o gentío carijó".12 

Em combater carijós, padres e bandeirantes estavam de acordo. · 
Quando aqueles pleitearam a mudan9a de Santo André pra Pira
tininga a razao foi essa: por estar vizinha do mato, a cidadela de 
Ramalho ficava muito exposta as invasoes repentinas dos bárba
ros..13 A luta contra os "b~rbaros" f oi longa e áspera.14 A truci
da9ao da gente de Pero LOoo demonstrara a Martim Afonso que 
nao se tratava de urna brincadeira. Carijó era bicho mais inteli
gente do que guaianá; sabia arte de guerra e de trai9ao. 

Outro exemplo disso está no trucidamento da bandeira de An
tonio Arenso no J aguari. Aí morreu quase todo o grupo, inclusive 
um filho do próprio Martim Afonso. Cunhaqueba arrasou os in
trusos, gabando-se de ter comido alguns e trazer a barriga recheada 
pelo truculento regabofe que tanto abalou os animos da gente bran
ca.15 Dizer que carijó era "vegetal na agressao" (num momento 
em que a única superioridade era a arma de f ogo, sen do que as 
armas do branco nao passavam de espingardas rudimentares e h3:
via tamanha escassez de pólvora) seria f on;ar um pouco a reali
dad e das coisas.16 

10. 300 mil, no dizer dos documentos relativos a época (Registro Geral, vol. 
VII, p. 109). "Duzentos mil homens em arco", em 1606, segundo BAStt.IO DE 
MAGALHAES (Expansao Geográfica, págs. 106-108). 

11. Em 28 de malo de 1562, Jo6o Cola<;o, "capitáo de toda esta Capttania de s. 
Vicente pelo sr. Martlm Afonso de Souza cap1táo e governador dela por El-Rey 
Nosso Senhor, nomeou Joáo Ramalho capitáo de guerra., a quem deu todo o 
poder". 

D1z o documento: "e mAo do q. na dita guerra se a ouver lhe obede<;A.o em 
tudo que o necesario for a guerra somente porque em tudo mats se guardará 
ho que tenho mAodado em minha.s provisóis sob pena de qualquer pessoa. que 
ao dtto Joio Ra.malho nA.o quizer obedecer na dita guerra será prezo e da cadela 
pagará vinte cruzados e hú ano de degredo para a Bertioga." (Atas, t. I , p . 14). 

12. Registro Geral, vol. VII, p . 109. 
13. FREI GASPAR, Memórías, p. 222. 
14. PEDRO TAQUES, Hist. da Capitania de s. Vicente, p. 67. 
15. Atas, vol. I, p. 389. • 
16. Atas, vol. I, p. 25: Aos 30 de abril de 1563 os o11cials da. Cámara manda

ram chamar o Cap. JoAo Ra.malho a 1lm de que 10sse "requerido desse polvora 
para a Vila e asslm provese no q . mais era necesario". 
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Acontece que os índios eram, nao raro, explorados pelos piratas 
e pelos castelhanos, que os colocavam em condi~óes de praticar 
agressao muito mais séria do que simples agressao vegetal. Outro 
genero de gentío, o tamoio ( diziam os moradores da vila de S. 
Paulo, em 15 64), que possui a banda do Rio de J aneiro tem dado 
muita pressao as vilas de S. Vicente e Santos, com virem muitas 
vezes por mar em "grandes armadas de canoas" e nas canoas virem 
"franceses" fazendo grandes sucessos de gente branca e escravos".17 

A questao chegara a tal ponto que por um triz o grupo humano do 
Planalto nao abandonou as suas habita~óes e por outro triz nao 
embarafustou "em caminho das vilas do mar".Hs 

Estava a vila a doze léguas da costa, muito longe do oceano. 
Fazia anos que esperavam seus moradores por providencias que 
seriara dadas no sentido de fortificá-la contra os carijós. A capita
nia ( diziam ainda) estava "etre duas gera~oes de gente de varias 
quolidades e forsas q. ha e toda ha costa do brasil como sao os 
tamoios e tupinaquis". Há quinze anos vinham tais índios matando 
"homes braquos" cujos nomes constam da representa~ao. Nao sa
tisfeitos com isso, "e nao lhes fazendo a gente desta capitanía mal 
nenhum, quebraram as pazes que conosco tinham e se ergueram e 
vieram sobre esta vila, em repetidos assa]tos, destroindo hos mao
timentos e mataodo e levaodo alguns branquos e escravos e assim 
muito gado" com grandes perdas para a gente do Planalto. 

Enfim, em quarenta anos os carijós tinham trucidado mais de 
cento e cinq lienta europeus, além de 80 de Pero Lóbo.19 

Quando se deu a 1nvasáo da Bahía pelos holandeses, n áo tinham os m oradores 
de S. Paulo sen!o 5 arrobas de pólvora e fo1 preciso "saber quem t inha chumbo 
e pólvora, bem como determinar que os capitáes náo delxassem sa:ir gente para 
o sert§.o". 

O gentio náo teme senáo arma de fogo. Já o estrangeiTo aprendera isso, 
dizia que espingarda de dois canos dava ótimo resultado porque vendo sair dois 
tiros sem cau egar de novo, o selvagem pensa que se pode atirar sempre sem 
carrega.r, o que lhe causa grande medo (FREYRESS, in Rev. do Inst. Hist. e 
Geog. de S. Paulo, vol. XI, p. 165). 

17. Atas, t. I, p, 46. 
18. ". . . protestamos por todas as perdas e danos q. esta vila vieram por r azáo 

do dito quapitáo náo fazer a gera como lhe requeremos e de lhe enquánpar esta 
dita vila. e fa.zenda de nos irmos todos em sua compainhia. QUAMINHO DAS 
VILAS DO MAR e despovoarmos esta. vila. e ser ele hobrlgado a dar conta d e 
tudo a Deus e a El-Rey nosso Senhor, principalmente por deixar a.qui ho mosteiro 
de S. Paulo q. he uma- couza das merses fazer a. gera n os estamos p restes a o 
judarmos com pesoas e fazendas e tudo o q . for necesario" (Atas, t. I , p. 48) . 

19. PEDRO TAQUES, Hist. da Capitania d e S. Vicente, p. 67. 
A zona litoranea-, h oJe par anaense, foi varrida por Jerónimo Lei táo con t ra os 

cariJós. Em 1586, esse cabo-de-guera esta-va. em Pa.ranaguá. (Hist. Geral das Band. 
Paul., TAUNAY, t. I , p. 171). A ata. de 1585, sobre a d ecisáo de se fazer a. guerra., 
contém várias informagóes preciosas: "O Cap. J erónimo Leitáo, de posse do 
requerimento de que extraímos o t recho abaixo, resolveu convocar reuniáo n o 
'Engenho San Jorge dos Esquetes', a qual compareceram os vereador es e o 
Vigário Sebastiáo de Paiva. Juntos e lido novamente o 'instrumento que os 
oficiais Ihe haviam mandado sobre a guerra do gentio Carijó e do outro gentío 
Tupiáe e depois de lido e praticado sobre o dito', ficou decidido se fizesse a 
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Contra os tamoios, constroem-se as fortalezas de S. Filipe e S. 
Tiago, na Bertioga. Contra os carijós foi construída urna cerca. "na 
ambua~ava de taipa de pilao" pra proteger o povoado, mas a Cá
mara achou que essa cerca (isso em 1591) era a "perdisao desta 
tera, pois tomando hos enemigos posse dela", se se metessem den
tro dela, "por ser grade e de tres taipas em alto", estaria tudo per
dido. Remédio pro caso: mandou-se "larguar esta serqua per fóra 
de maneira que baja espaso para que fique a gente agasalhaqa e 
baja espaso para pelejarem sendo necesario". 

Os trabalhos da Camara ficam interrompidos por muito tempo.20 · 

Providencia-se a intensifica~ao da criá~ao de porcos e de bois pra 
carne aos combatentes.21 Pede-se a ajuda de todas as cámaras da 
capitania,'22 clama-se pela necessidade da guerra campal.2ª Os índios 
prometem aprisionar Jerónimo Leitao ·e os padres, pra entregá-los 
aos ingleses, após o extermínio dos brancos. 24 

Dizem os historiadores que Jerónimo, coro os seus mamelucos, 
arrasou as aldeias do AnhembC que eram 300, com 30.000 almas.25 

O certo, porém, é que a luta continua encarni~ada. Afonso Sar
dinha é eleito capitao-de-guerra "por ser homem para isso".26 Cor
re que os brancos haviam sidó desbaratados; dois índios cristaos 
trazem a notícia. 27 A gente de Domingos Luís Gro u é assaltada 
pelos "contrários", ocorrendo muitas mortes, entre as quais a de 
um frances, (?) Guilherme Navarro. O inimigo promete fazer ca
minhos novos para o ataque a vila.28 Váo 20 homens brancas son
dar as coisas até Pirapitingüi. 29 Resol ve-se que a guerra se ja feita 
sem mais delongas, embora sem o concurso do Río de J aneiro ;30 

"podia-se escusar outra gente de fora31 e mesmo a ajuda do ca-, 
pitao-mor." 

Se assim resolvemos moradores, Afonso Sardinha e o filho me
lhor o realizam, indo muito além do necessário. Afonso Sardinha 
sai com tóda a gente de S. Paulo a encontrar o inimigo. Pra essa 
"importantíssima conduta leva todos os poderes, inclusive o de 

guerra 'con tal condisáo que todo o GENTIO QUE SE ADQUERIR PER QUAL
QUER VIA LICITA Q. SEJA PERA SE TRAZER PERA ESTA CAPITANIA Q. ELE 
DITO CAP. OS REPARTIRIA PELAS DITAS VILAS CONFORME A CADA HUA 
DELAS'." (Atas, t. I , p. 276). 

20. At as, t. 5, p . 408. 
21. Idem, p . 401. 22. Idem, p. 417. 23. Idem, p . 427. 24. Idem, p. 404. 
25. BAStLIO DE MAGALHáES, op. cit., p. 106. 
26. Atas, t. I , p. 439. Jorge Correia delega poderes de capit!o-de-guerra a 

Afonso Sardinha. Desfeito um mal-entendido que ofendera "a susceptibilidade 
democrática de numerosos paulistanos", todos reconhec~m que ele é homem para 
isso. 

27. Idem, p. 474. 28. Idem, p. 476. 29. Idem, p. 489. 30. Idem, p. 493. 31. 
Idem, p. 479. 
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obrigar os moradores todos sem exce9ao de pessoa alguma" ;32 o 
filho transforma mesmo sua guerra aos carijós em "ca9a ao ouro 
e outros metais", provocando protestos reiterados da governan9a. 
O hornero ia além do "encomendado".33 Nem era caso mais de 
resgate aos carijós, pois as pazes com estes tinham sido propostas 
pelo capitao-mor,34 que enviara ao sertao um dos seus homens 
brancos. O enviado ainda nao tinha voltado; mas, "sem ordem do 
povo" Sardinha estava exorbitando e chegara a ponto de recolher 
a sua casa alguns desses índios que traziam propostas de paz, sem 
dar conta disso a Camara. Pois sob pena de multa trouxesse ele 
imediatamente os carijós de Paranapanema35 a presen9a dos edis 
locais e prestasse conta de sua inqualificável fa9anha. 

No Nordeste a mesma coisa: requerida urna parte de terra, vinha 
o donatário comboiando seu gado tomar conta dela mas essa pe
netra9ao nao se fez pacificamente. 36 Lutas terríveis contra os índios 
assinalam a posse da terra. Os cariris pintam o sete, os paiacus nao 
querem ver branco, os tabajaras vem aos magotes pra enfrentar o 
vaqueiro, que "dormía de bacamrurte a mao". Os aimorés eram de 
tal forma bárbaros que assim f oram considerados em seu próprio 
meio. Se se der crédito, diz Charles Expilly, 37 a um velho autor 
portugues, houve prisioneiros aimorés que pref eriram morrer de 
fome em Porto Seguro a reconhecer a lei do vencedor. Por espa90 
de 25 anos, esses índios massacraram mais de trezentos colonos e 
tres mil escravos, em Porto Seguro e llhéus. Mas, do mesmo modo 
que o tupi do Sul passou a ser bandeirante, o tapuia do Nordeste 
passou a ser vaqueiro ou boiadeiro nos focos intensos de cria9ao 
que foram as caatingas. De inimigo passou a ser comparsa do colo
nizador entrando para a míscigena9ao nordestina em larga escala. 

Mais tarde, dada a sua irradia9áo cada vez maior, entra a ban
deira em contacto com os cataguás, no centro meridional; com os 
minuanos e charruas,3 8 ao sul; comos paiaguás e guaicurus a oeste. 
~sses gentíos (os paiaguás) eram os "muros fechando as minas de 
Cuiabá", no dizer de Bartolomeu País de Abreu, 89 quando escrevia 
ao rei mostrando a necessidade de urna estrada para as minas em 
lugar da mon9ao, dado o perigo das navega96es livres nos rios 

32. AZEVEDO MARQUES, Apontamentos, vol. l. p. 3. 
33. Atas, vol. Il, p. 47. 
34. Idem, p . 150. 35. Idem, p. 151. 
36. DJACIR MENESES, o Outro Nardeste, p. 68. 
Uma ordem régia de 20 de abril de 1708 determina.va guerra a tOdas as na~6es 

de indio de corso, tanto n& Bahia como em Pemambuco, Ceará e Rio Grande, 
para que "nA.o possam escapar uns sem cairem nas mios de outros". 

37. P. 203. 
38. AZEVEDO MARQUES, Apontamentos, vol. I, p. 116. 
39. Documentos Interessantes, vol. 34, p. 182. 
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infestados pelos paiaguás. Bugres terríveis esses, pois "quanto mais 
matavam mais queriam matar e o prosseguiam a fazer". 40 Que • 
adiantou contra eles o tiro de artilharia desfechado por ordem do 
bandeirante Almeida Lara? Nao surtíu outro efeito "senao o terror 
do eco a que nao estavam acostumados",41 embora o estivessem 
no manejo das armas de fogo que lhes forneciam os espanhóis. Que 
o digam os ituenses Miguel Antunes Maciel e Antonio Antunes 
Lobo que pelejaram das oito da manha as duas da tarde, "primeíro 
com as armas de fogo; depois deixadas estas, a espada; e perdidos 
todos os companheiros e remeiros, manterao (sic) eles só a peleja, 
the que renderam as vidas, deixando suficiente material (reza o 
cronista) para subidos elogios". 

Mergulhando aqui, saindo lá adiante, nada mais difícil do que 
lutar com o paiaguá. Dizem que a canoa dele tinha a fei9áo de 
urna lua nova,42 sem popa nem proa, o que permitia move-la pra lá 
pra · cá com a desenvoltura ~ágica do malabarista, que era o seu 
piloto agilíssimo. "Vagabundo do rio", nascera o paiaguá de algum 
parentesco com os jacarés e com os peixes. Se a canoa virava, nao 
tinha isso pra ele nenhuma importancia: "cavalgava-lhe a quilha, 
como um boi marinho." 

Lidar com índio-peixe, que escapava eletricamente por baixo 
da água, ou com índio que grudava fólhas pelo corpo pra se con
fundir com árvore43 era coisa muito mais séria do que se pensa. 
Nao raro ficava o índio-peixe ou pacu debaixo do rio, num mergulho 
que durava tanto tempo que parecía possuir ele algum tubo pra 
respirar. Na viagem que Rodrigo César fez a Cuiabá manda-lhes 
um presente de facas flamengas e tabaco de fumo, pra assim ver 
se podia reduzi-los a que se metessem de paz; porém a res posta f oi 
diferente do que ele esperava porque, recusando tais mimos, retru
caram que eram homens como os mais e só se entregariam a f or9a 
de armas.44 

"Enquanto Guató ca9ador de on9a teve f or9a, Paiaguá nunca 
fez aventura mas branco tinha acabado com Guató e já Paiaguá 
tinha ganja; e assim como branco tinha acabado com Guató fósse 
agora capaz de acabar com Paiaguá. "45 

Pobre de quem caísse nas unhas dos paiaguás. "Ordinariamente 
matavam os homens (sao palavras de Beaurepaire Roban), ficavam.-

40. Cróntca de Cuiabá, p. 167. 
41. Docs. Ints., XL, 106. 
42. WASHINGTON LUtS, Capitanía de S. Paulo, p. 231. 
43. Idem, obra. citada, p. 227. 
44, Documentos Interessantes, vol. XXXII, p . 184. 
45. WASHINGTON LUts, Capitanía ele S. Paulo, p. 230. 
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se com as mulheres e vendiam aos espanhóis os meninos que eram 
ali educados e acolhidos. Ainda boje há muitos descendentes desses 
prisioneiros, que se gloriam de sua origem paulista." 

As armas dos guaicurus, diz Manuel Cardoso de Abreu, no seu 
Divertimento Admirável, sao frechas, fagotes e bolas que sao uns 
lac;os de couro com tres pernas e na ponta de cada um deles urna 
bola de areia ou outra coisa pesada cujo artificio, atirando-se em 
um animal correndo ou gente, embarac;a por tal forma que nao 
muda os pés e nesta forma seguram o que for para o haverem a si.46 

Treinados em guerra com os guaranís, xamacocos e outras tribos 
vizinhas,47 os guaicurus ajudaram, depois, o bandeirante a destruir 
as últip1as resistencias jesuítico-paraguaias e ainda boje guardara a 
tradic;ao da rac;a, com orgulho, dizendo que Deus os fez guaicurus 
e que todos eles, desde tempo remotíssimo, "tem nascido brasilei
ros". 48 Antes, porém, e por serem cavaleiros de fama, com urna 
história guerreira cheia de surpreendente vitalidade, deram o que 
fazer a bandeira. Basta lembrar que, peleando com eles, urna expe
dic;ao de 400 homens ficou, num dos encontros que marcara a 
conquista do Oeste, reduzida a 3 sobreviventes, dois negros e um 
branco. Calcula-se que os guaicurus possuíam mais de cinco mil ou 
-0ito mil cavalos (Os Caduveo, pref. de Herbert Baldus, p. 19) . 

Assim, se brigar com índio-peixe nao era brincadeira, muito pior 
com índio a cavalo. Se um vinha por baixo da água, o outro vinha 
.com as patas do seu animal por cima do bandeirante, num impre
visto que arrasava os grupos pedestres mais destemidos e numerosos. 
Na luta contra o paiaguá nao bavia judiac;ao igual, de parte a parte, 
pois negro e índio se atracavam no pantanal com canoa e chuc;o, 
.com gritos de Santo Antonio pelo meio e só se largavam quando 
um tinha dado conta do outro. Com o guaicuru, nem se fala. Patas 
de cavalo e bolas de lac;ar pelos pés choviam por cima do bandei
.rante, sem tempo pra pestanejar. 

Dizer-se que o paiaguá canoeiro, o guaicuru cavaleiro e aliado 
do espanhol, o janduim confederado, o cariri armado de azagaia, 
o aimoré comedor de carne humana, o tamoio insuflado pelo fran
ces49 eram vegetais na agressao já nao é querer forc;ar um pouco a 

46. Rev. do I nst. Hist. e Geog. de S. Paulo, vol. VI, p . 283. 
47. RIVASSEAU, A Vida dos i ndios Guaicurus, p. 86. 
48. Obra citada, p. 281. 
49. O Rio de J aneiro foi fundado, como se sa.be, sob flechadas de indio, aliado 

a-0 t rances. 
"Ao romper da manh á do dito día, dispostos os batalhóes da flor da 1n!antaria 

da armada e o arrala! a cargo do Capitáo-Mor Está.cio de Sá., !eita primeiro urna 
breve !ala em nome do dito Santo, acometera.m igualmente a ferro e fogo as 
fortiflca~óes principais, que eram as de Uracumirim, mais dificultosas por sitio 
e presidio maior dos tamoios. Depois de vá.rios sucessos foi entrada e vencida, 
com lastimoso estrago dos tamoios, que morreram todos, e dois franceses, e cinco 
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realidade das coisas; é querer (data venia) pintar de cor-de-rosa 
urna realidade feroz e sanguinolenta. 

Nao se pode dizer também que os caiapós fóssem vegetais na 
agressao, isso seria fazer pouco deles. Pelo menos, deram o que 
fazer, no ataque as bandeiras de Goiás, a ponto de interromper o 
transito para as minas. Manuel Raso f oi se meter com eles e, sem 
nenhum trocadilho, saiu arrasado da luta. El-rei toma, lá de longe, 
conhecimento dos caiapós e dos seus estragos e roubos. 

3 

Quem os quisesse com.bater e exterminar receberia merces e · 
honras; melhor que isso, ficaria com toda a presa, por mais nume
rosa que fósse, pra sua escravatura. O Pai Pirá, 50 como se sabe, 
toma a si a tarefa, em meados do século XVIII, com os seus 
bororos arcabuzeiros. 

Flechado, nao piorreu na hora mas em conseqüencia, talvez, e 
depois de desinfestar a regiao de bugre tao brabo. 

Nos lados do Sul, conta um documento oficial, o gentío (no 
assalto <leste ao Rancho de Campo Alegre, em Curitiba) pelea va 
com alguma ordenanc;a militar; além de se formar em duas fileiras, 
marchava com certa ordem, de . tres em tres passos tanto para 
<liante como para trás, disparando ao bater de cada passo a sua 
carga de flechas com que faziam urna contínua e sucessiva nuvem 
de tiros. 

O tapuia conseguiu que bandeirante e padre:-a concordassem (e 
era difícil que padre e bandeirante tivessem a mesma opiniao ~ 

• 
tomados a-s máos dependurados em um pau para terrivel espetá.culo dos mais. 
Custou aos nossos 10 ou 12 mortos, sendo o de mais conta o Caipitáo Gaspar 
Barbosa hornero de multo esfórco e virtude; porém o que mals se sentiu foi sair 
muito malferldo o Capitáo-Mor Estácio de Sá, que morreu pouco depois" (Rev. 
do Inst. Hist. e Geogr. de S. Paulo., p. 162, vol. III, "Sucessos da Provincia de Santa 
Cruz, a que Vulgarmente se Chama Brasil"). 

Fundada a cidade, deram-lhe o nome do santo do dia e (curiosa coincidencia) 
esse santo é aquele cuja figura estamos acostumados a ver com o carpo crivado 
de flechas, escorrendo sangue pelas feridas. Náo era a.penas o padroeiro da cidade 
fundada no dla de s. Sebastiáo. Nete havia o símbolo da própria terra, a 
representa~áo daqueles heróis obscuros que morreram sob as flech adas dos 
tamoios. 

50. D ocumentos I nteressantes, . vol. XXXIV, p . 2. 
51. Sóbre te.pulas, nada mais expressivo do que jesuita concordar com ba-ndei

rante. Dlz o Padre J oáo de Aspllcueta Navarro, ao narrar certos eplsódios de 
sua entrada- partida de Pc3rto Seguro: "No outro dia nós !omos e passamos 
mu1tos desp~voados especialmente uro de vinte e t res jornadas por entre uns in
dios que se chamam ta.pulas, que é uma geracáo de indios bestial e feroz; porque 
andam pelos bosques como manadas de veados, nus com os cabelos compridos 
como as mulheres· a sua tala é mui áspera e eles mu1 carnicelros: t razem trechas 

' t .. ervadas e dáo cabo de um homem num mamen o. 
Agora ou~e.-se a palavra de Domingos Jorge Velho: "Em váo trabalha quem 

os quer' fazer a njos, antes de os fazer homens"-dizia ele cruamente, mas com 
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respeito do bugre) no julgá-lo "gera9ao de índios bestial e feroz" 
(Aspilcueta Navarro) e "gentío bravo comedor de carne humana" 
(Domingos Jorge Velho). 

O tamoio, com o seu exército de cento e cinqüenta mil arcos, só 
nao destruiu Piratininga gra9as ao diplomata de Iperoig. 

Só se eram vegetais na agressao porque tinham a floresta ao lado 
deles na luta contra o branco; porque praticavam o mimetismo: 
passavam mel pelo corpo e grudavam fólhas por cima pra se con
fundirem com as próprias árvores; por usarem arcos e flechas, 
tacapes e tangapemas e fazerem vegetalmente suas emboscadas com 
a cumplicidade das árvores .e das fór9as tellíricas ainda ocultas. A 
nao ser que se chame urna dessas batalhas fluviais de batalha 
vegetal com base no raciocínio de que as "terríveis esquadrilhas de 
canoas"52 eram urna floresta posta em luta horizontal, nos rios. 

E os paiaguás de Caxipó-mirim, em cujas garras foram destro9a
dos muitos conquistadores afoitos? levas e levas de expedicionários 
ficaram no mato, sem que até boje se saibam notícias deles. Os 
cariris na luta de Domingos Barbosa Calheiros e os cataguás contra 
Castanho Taques nao podem ser esquecidos. Ainda no comé90 do 
oitocentismo, dado o abandono dos campos-gerais de Curitiba e 
Guarapuava, se diz que esses terrenos "estao infestados pelos índios 
denominados bugres, que matam cruelmente todos os fazendeiros 
e proprietários" (os botocudos). 

Conta-se o caso dos "bugres do continente das Lajes" matando 
urna menina e "esfolando-lhe a pele da cabe9a junto com o cabelo 
por ser este muito louro"; e levando outra menina,53 també.QJ 
loura, para os seus alojamentos (tanto que entre os rastos dos ditos 
bu gres f oi achado o da tal menina). 

O índio tinha, como é sabido, enorme aversao pelo negro mas 
gostava tanto do louro a ponto de esfolar urna menina, arrancando
lhe couro e cabelo só porque era loura, e seqüestrar outra em seus 
alojamentos por ser loura também. Negro que nao caísse na mao 
de índio, porque estaría flechado; louro também que nao caísse na 
mao de índio porque estaría esfolado. 

A linguagem da carta régia que refería essa situa9ao frisa muito 
bem que era "cada dia mais evidente nao baver meio algum de 

exato senso da realldade, a.o referir-se aos tapuias que engrossavam as S\188 
tropas. Gentlo bravo e comedor de carne huma.na., terla.m, contudo, um grande 
préstimo: engrossar as tropas como material de combate, na. luta contra os 
negros (ERNESTO ENNES, As Guerras nos Palmares, p. 176). 

52. Nota JOAO RIBEIRO o Q.ue era, "na.s batalhas na.vals, a orga.niza~io de 
terriveis esqua.drilhas de canoas" (Hist. do Brasil, p. 118) . 

53. Carta de Manuel da Fonseca Pais a.o governador, in Documentos Interes
santes, vol. XXXI, p. 13. 
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civilizar povos bárbaros, 54 senao ligando-os a urna escola severa, 
que por alguns anos os force a deixar sua natural rudeza e ~hes _,f~9a 
reconhecer os bens da sociedade e avaliar o maior e ma1s solido 
bem que resulta do "exercício das faculdades morais do espírito". 55 

Mostrando a experiencia quanto é inútil o sistema da guerra defen
siva "deveis considerar como iniciada a guerra contra esses bár
baros". 

4 

c) Nao obstante, havia os que vinham pelo caminho da paz. 
:9.stes eram recebidos com anúncios, "dádivas" e zumbaias. 

Os índios "tupiaes" vinham chegan<;lo do sertao "pelo caminho 
da paz e por sua vontade para povoar a terra". Le:°1brada a con
veniencia de serem tais índios encaminhados paira o litoral, responde 
0 procurador (Afonso Dias) que nao senhor, a vila é que precisava 
de ·gente. Esta é que se encontrava "a doze léguas do mar e em 
terra de inimigo". 56 

Manuel Preto traz muito temiminó . que vinha "em pazes" a pro
cura dos brancos. Até a conquista se pratica, muita vez, pelo 
caminho da paz. g o caso de Fernao Dias Pais, conquistador pací-

54 como adia.nte se verá os indios náo eram os monstros da fábula ("!ase 
pessimista" a que alude TRISTAO DE. ATAíDE e que vai dos fins da Idade 
Média a.o século XVII). Nem eram os homens da "bondade nat~~al", vistos pel~ 
prisma cór-de-rosa do romantismo literário e representativo do bom selvagem 
de Rousseau ou Marmontel, mais tarde de cooper ou Chateaubriand (fase otimis
ta). Eram homens como 08 demais, e que devia.m ser encarados apenas do ponto 
de vista reaUstico como o fez o bandeirante. ,, 

A bandeira foi 'que demonstrou ao mundo a "realidade humana do indio , 
deformada pelos escritores da fábula e do Romantismo. 

Tais escritores sempre colocavam o indio "além" ou "aquém" da realidade 
humana Na prática quando se tnaugUra a nova sociedade, o que se ve é a 
mesma cÍeformacáo dÓ selvagem pelo padre da catequese e pelo senhor de engenho 
do sedentarismo agricola. Em Tesumo: os escritores do Velho Mundo, os padres 
da catequese e os colonizadores do Brasil deformam, invariavelmente, o nosso 
selvagem · s6 0 bandeirante é que o "realiza." aproveitando-o no seu nomadismo, 
isto é n~ sua especializacáo psicológica para o movimento, e deslocando-o para 
urna nova ordem social e humana onde ele entrarla em fun<;A.o de suas q':al~,: 
des especificas. o mito do bom selvagem e o do "selvagem-monstro" ou ' co 
tiveram, n a bandeira, o mais belo, o mais fecundo dos desmentidos. 

55 carta Tégia de 5 de novembro de 1808. 
sa: Sóbre os indios que vinha.m em "caminho da paz" as atas sfi.o numerosas: 

a) "requereu Gaspar Nunes, procurador dos indios forros desta vi_la que ele era 
informado que Manuel Preto troichera muitos temiminos que vm~am de sua 
terra em busca de brancos os qua;is vlnham de pazes e elle Manuel tro1chera a sua 
casa portanto requeria aos ditos oficia.is os mandassen vir todos os deposit~~ 
na máo de hum home sen sospeita pera se lhes ~azer pergunt8:8 ~o que vinh · 
(Atas, t. n, p. 184); b) " ... e requereu mandase vir hum pr10c1pal indio para 
que viesem diante deles para que o povo os vlsse e os agasalhasé como gentlo 
novo que sam para. que gostasen da terra e lhes desen algumas dadivas para os 
afissoar a terra p&ra que vendo isto trouxessem os seu.s parentes os seus p:rent:: 
todos" (Atas, t. n, p. 389); c) TAUNAY fa.la em indios que se encamin am 
aldeias da vila ou que se incorporam a certas bandeiras cujos chefes l~hdlo 
bom trata.mento (Hist. Geral das Bana., t. V, p. 103). TribosAi11t~ir~ 15~)1 espontanea.mente procurar o contacto com os brancos (TAUN . • · · p. · 
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fico dos tres reinos que eram os do Tombu, Sondá e Gravitaí.57 

Se viessem todos pelo caminho da paz, entretanto, nosso destino 
teria sido diferente. 

Prova de que a paz nem sempre ajuda os homens. 58 Pelo caminho 
da paz os limites do Brasil talvez tivessem parado no Paranapanema. 
Antonio Raposo Tavares e Manuel Preto nao teriam realizado a 
formidável conquista do Sul contra os tapes e contra o império 
jesuítico espanhol. 

d) Ao lado, pois, do caminho da paz havia o caminho da guerra. 
Guerra justa ou injusta. 

O próprio J oao Ramalho, aliado de Tibiri9á, pref eriu o segundo 
ao primeiro. Tinha ele o seu séqüito de índios escravos, praticava 
o tráfico vermelho no litoral e andava sempre em rusgas com os. 
jesuítas por causa dessa "profissao". 

Nada de estranhar que ísso tivesse acontecido. Já em 1511 a 
nau Bretoa leva 30 índios escravos para o Tejo. Em 1531 ,. 
Gon9alo da Costa, entao na Espanha, reclamava da Rainha Isabel 
providencias para que lhe fossem pagos os escravos índios que 
vendera as armadas de Seoastiao Caboto e Diogo García no porto 
do Tumiaru. Em 1533 (3 de .mar90) mal chegado aterra que vinha 
povoar, Martim Afonso nao concedía licen9a a Pedro de Góis pra 
mandar ao reino 17 escravos em navío de el-rei?59 Pascoal Fernan
des, morador em Santos, empregava navíos em tal míster, em 
1548.6º 

A descida dos índios f oi urna fatalidade, pois nao havia outro 
"remédio para a pobreza" do Planalto. Nenhuma razao de ordem 
sentimental poderia justificar a vinda dos indígenas somente pelo 
caminho da paz. Conta J~an de Léry o caso dos prisioneiros mara
cajás, comidos todos pelos tupinambás ao tempo em que Villegaig
non se apossou do Rio. 61 Nao faltam referencias governamentais e 
históricas ao gentío bárbaro "comedor de carne humana". Se haviam 
de se comer uns aos outros, que os descessem os bandeirantes. 

A descida seria ainda um mal menor curando um mal maior. 
Mas há outra razao, e mais séria, para se pensar assim. Se os mora-

57. ROCHA POMBO, Hist. do Brasil, II, p. 302. 
58. Para RAYMOND PEARL a guerra é um fenómeno essencialmente biológico 

(Biology and War, p. 67). 
Náo é outra. coisa o que sustenta JAMES POINTE no seu O Belicismo Natural 

e a Teoria da Aglutina9áo sóbre a guerra. como "necessidade biológica que se opóe 
a degradaclo do potencial vital." Sabe-se, por outro lado, que a guerra fazia 
parte mesmo de um sistema sócio-cultural, como observa FLORESTAN FER
NANDES, em Etnografia e Sociología no Brasil (p. 85) , a propósito dos tupinam
bá.s. Náo ! altam referencias. 

59. FREI GASPAR, Memórias, p. 183. 
60. CARVALHO FRANCO, Os Camargos de S. Paulo, p. 18. 
61. Hístória de uma Viagem a Terra do Brasil, p. 154. 
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dores de Piratininga nao os houvessem descido, o teriam feíto os 
espanhóis pra seu lado. Tanto assim que, nao passou muito tempo, 
surgia urna denúncía contra os tais: estavam os espanhóis de "villa
riqua decendo todo o gentío que está nesta croa para seus reparti
mentos e servisos". 62 

Os trazidos pela bandeira sao tamoios, caríjós, tupiaes, temiminós, 
caiapós, bilreiros, patos, tapes, biobebas, miramomis, pés largos e 
outros.6ª D. Firancisco de Sousa manda 200 índios do Espírito 
Santo pra S. Paulo. Nicolau Barreto traz tres mil índios apresados 
da tribo dos temiminós ( tapuias). Cinco mil, urna tribo inteira, 
traz Fernao Dias Pais da Serra de Apucarana, para o povoamento 
de S. Ana do Parnaíba, "a fim de se aproveitar melhor este grande 
número de gente da f ertilidade do Rlo Ti e te pela abundancia de 
sementeiras de milho, feijao e trigo". Bartolomeu Bueno da Silva, 
o diabo velho, traz tantos índios de urna assentada que "com eles 
se ·poderia fazer urna vila" .. 9 Padre Mateus Nunes de Siqueira nao 
fica atrás; vem com "um copioso número da tribo dos guarulhos", 
localizando-os em Atibaia. Francisco Pedroso Xavier, depois de 
haver batido a coluna de Andino, na Serra de Maracaju, volta a 
S. Paulo com um comboio-de 4.000 indígenas. Mas antes do filho 
do Terror dos Indios é Antonio Raposo Tavares quem vai ferir de 
morte os interesses do espanhol, · trazendo vinte mil aborígines nu
mas das suas trepidantes incursoes. Abastecera ele regiamente as . 
lavouras do Planalto e redondezas. 

As pe9as vermelhas, segundo afirma9ao dos jesuítas espanhóis, 
f oram, en tao, remetidas também para o Rio, para a Babia e para as 
lavouras de Pernambuco. 64 Choravam eles a sorte de suas terras, 

62. Atas, vol. n. p. 282. 
"Eram chegados sertos indios carijós e hum indio dos mesmos por nome André 

da aldeia do !orte e loguo foi chamado Pero Colaso aqui morador lingua da 
terra nesta. capitania e foi mandado que se fizesse pergunta a.os ditos indios e 
loguo pelo dito lingoa foi dito que os indios diziam que o dlto André !ora em com
panhia de um indio prinsipal carijó por nome Jagoarajuba a sua terra. para vir em 
companhia de sua gente para cá e que chega.ndo la perto de sua aldeia lhe viera 
recado como os espanhois tinham levado a maior parte de sua gente" (Atas, t. 
II, p. 239). 

63. Os da vizinhanca de Vila Rica sáa visitados por Manuel Préto. E como há 
bilreiros no baixo Tocantins, acredita-se que a bandeira de Belchior Dias Carneiro 
foi dar com os costados nessa regiáo (TAUNAY, vol. I , p. 189) embora outros 
digam Que os bilreiros e caiapós ·sáo os mesmos indios que viviam no baixo Tiete. 
Garcia Rodrigues Velho dá um pega nos mesmos bilreiros, com grande alarido 
(Atas, t. II, p . 343), Clemente Al vares traz multo biobeba de urna incursáo 
proveitosa (1610), Diogo Fernandes caca "pés largos" em grande número (lnven
tários e Testamentos, tomo III, p. 60), Sebastiáo Preto anda as voltas com os 
abuens. Contra os miiauanos, charruas e araxás, e também os tapes ( estavam 
eles em liga coro os espanhóis) se arremessa Francisco Dias Peixoto, · nas terras 
do Rio Grande de S. Pedro, Francisco Dias Mainardi conquista os gualachos 
( 1680). NA.a se falando no contacto com as tribos de Goiás, de Mato Grosso e do 
Recóncavo, com as quais a bandeira justa- contas mais tarde. 

64. TAUNAY, obra cit., tomo I, p. 93. 
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"llenas de pueblos y aldeas, todas ya despobladas y asoladas65 por 
estos bandoleros de San Pablo". 

Calculam os historiadores que eram cem mil os índios do Guai
rá. 66 A despovoa9ao das aldeias espanholas importa va, entretanto, 
no povoamento das regióes que iam ser brasileiras. Eram mudan
~as instintivas das pedras de um xadrez em que se ia decidir o 
destino da própria América. 

Em resumo: Vamhagen calcula em nada menos de trezentos 
mil índios aprisionados pelos bandeirantes entre 1614 e 1639. 

Aliás, é preciso ponderar: o ato do conquistador arrancando o 
selvagem a terra parecerá, pra nós, mais duro do que para o pró
prio selvagem, visto como este era nómade e infixo, nao tinha a con
cep9ao67 da propriedade imóvel, nem a da fronteira política e 
moral. 

Povo andejo e errante, o seu domínio era o lugar onde estava. 
Isso num mundo · geográfico onde limites nao existiam. E onde 
urna tribo só se limitava com outra pelos encontros a hora do 
combate. 

É sabido, por exemplo, que numerosas migra96es ocorreram de 
tupis que, encontrando-se no ·litoral, se afundaram de novo pela 
hinterlandia para fugir ao conquistador branco. Os cronistas em 
geral afirmam que eles "nao tinham morada certa, mudando de 
aldeia todos os anos". E é admirável, diz Estevao Pinto,6ª que ainda 
em pleno século XX se verifiquem exodos de popula96es túpicas 
( apapocuvas, tanhiguás, oguaívas) as quais, abandonando o Alto 
Paraná, buscaram os litarais do Atlantico em demanda da "terra 
onde nao se morria". Ainda é o nomadismo a característica princi
pal do índio amazónico.69 

65. TAUNAY, idem, p. 92. 
66. ANTONIO TOLEDO PIZA, "Expulsáo dos Jesuitas", in Rev. do Inst. Hist. 

e Geogr. de S. Paulo, vol. III, p. 36. 
67. MARQUIS DE WAVRIN, Moeurs et Coutumes des Indiens Sauvages de 

Z' Améríque du Suct, p. 553. 
Os que invocaram o lado Jurídico da questáo, dizendo que o indio era o senhor 

da terra, estavam talando urna llnguagem que o próprlo indio náo entenderia. 
68. EST!:VAO PINTO, Os Indígenas do Nordeste, p. 98 
69. RAIMUNDO MORAIS, Na Planicie Amazónica, p. 201. 
METRAUX, em Migra96es Históricas dos Tupis-guaranis, estuda ~ste caso. 
RAGNAR NUMELIN, no seu trabalho sóbre mlgra~6es humanas, registra a 

mes:na trad}~áo: o cost~e dos indios americanos que se deslocam entre as 
regioes lltoraneas do Brasil e do Peru e do interior do continente a cost a oriental 
a procura da "lmortal1dade e descanso perpétuo", o paraíso terrestre onde náo 
se morre. (Les Migrations Humaines, p. 270.) NIMUENDAJU-UNKEL ocupa-se com 
o mesmo estudo, em Die Sagen von der Erschafung una Vernichtung der Welt 
als Grundlagen der Apapocuva-Guarani. 

Para este numerosas migra~Oes de igual natureza ocorrem, até o !im do século 
XIX. Tódas com o objetivo de procurar o paraíso terrestre, Yvy Maracu "oo per-
sonne ne meurt". ' 
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Fatalidade biológica, que nem os mais bonitos congressos de paz 
poderáo evitar. Seria realmente curioso que chorássemos (como 
fez mestre Capistrano) o mal da descida por justa ou injusta guerra. 
C~mo _se s? o ~dio fosse · vítima do branco. Pois no J apao nao se 
fo1 extlngu1ndo JUStamente a ra9a branca, constituída pelos ainos e 
recha~ad·ª· pelos conquistadores? Mesmo hoje em dia nao podería
mos pacificar o mundo que se destrói todos os dias na ansia de se 
\feconstruir, e havíamos de evitar a ca9a ao índio, no mundo selva
gem e desembestado. Como cantiga fantasista estaría bem esse 
zelo fora de tempo e de propósito. Vivesse quem a profere naquela 
época, e entao a coisa mudaria de figura: nao seria com congressos 
de paz instalados no sertáo que tudo havia de ser feito pelo caminho 
da gra9a e da angelitude. 

Há urna outra observa9ao que cabe aqui. 
É preciso distinguir desde logo a bandeira preadora das outras. 

Enorme a diferern;a, por ex., q~e existe entre "ca~ar bugre" e "ca9ar 
esmeraldas"; nao a aparente, a das palavras, que essa ninguém 
desconhece. Por urna razao muito simples, e é a de que o bandei
rante que ca9a esmeraldas o faz para si, ou por conta própria, e o 
que ca9a bugre o faz, principalmente, em nome do agricultor. Muita· 
vez é o próprio agricultor que se enfeita de bandeirante. 

Urna coisa é "descer'' índio pra· lavoura que precisava de bra~ 
9os,70 outra é "descer" índio pra faze-lo bandeirante, depois, sertáo 
adentro. Urna é tirar o índio do sertao, seu habitat; outra é restituí-lo 
(bandeirante) ao sertao. 

Sem falar ainda neste último-o índio bandeirante, que caberá 
em "O Sertao na Economía da Bandeira" ,-justo é insistir um . 
pouco, pra deixar bem claro, que o verdadeiro ca~ador de bugre 
foi o agricultor, pra quem o bandeirismo nao passava de ser um 
meio, nao raro cruel, de obter aquilo que lhe faltava; isto é, o 
concurso do trabalho indígena pra suas planta96es de algodao e 
cereais, de vinba e marmelo. 

Só como parte da bandeira, formando o seu elemento constitutivo 
de maior importancia, e entrando na sua composi9ao social, é que 
o índio entro u no fenómeno bandeira com a sua fun9ao de abrir 
caminho, constru9ao de canoas, ca9a e vigilancia policial. O índio 
entra na bandeira como seu comparsa, seu co-autor psicológico e . 

70. Aludindo aos indios capturad06 pelas entradas, afirma o documento oficial : 
"Os moradores desta caplt~nla, por estarem faltos de gente para fabrlcarem suas 
lavouras e mantimentos, tem desldo algu gentio do serM.o, o que f1zeram. cons
trangtdos de necessidade para sostentarem sua casa que tambem resulta o 
aumento dos redlzimos de v. s. e S. Majestade e defensa da sua capltanla" (Atas, 
IV, carta ao Conde de Monsanto). 
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material, e nao só como seu objetivo. A chamada bandeira de 
preia-imposi9ao da lavoura-constituía o preambulo da bandeira 
em sua acep9ao mais alta, mais característica: conquistadora, po
voadora, colonizadora, "aurina", e nao simples preadora de índio. 

A informa9ao de Alfredo Ellis, neste particular, contraria a sua 
própria classifica9ao dos tipos de bandeira. Pois é ele mesmo quem 
nos diz que "nunca a indústria dos apresamentos formou urna classe 
a parte, como seria de se pensar, e sim foi constituída pelos agri
cultores que iam ao sertao buscar gente pra suas fazendas".71 

O verdadeiro ca9ador de bugre nao foi,-insista-se-o bandeiran
te; foi o agricultor que se fez bandeirante, ou incumbiu o bandeirante 
de tal míster. ~sse bandeirismo por mandato é visível nas rela96es 
do agricultor com o ca9ador de bugre, mas está mencionado, tam
bém, nos documentos. Veja-se o exemplo de Amador Bueno da 
Veiga, de quem informa o padre Manuel da Fonseca, em seu Padre 
Belchior de_ Pontes72 que recebia, "por si mesmo e por seus pro
curadores, grandes levas" de índios pra sua sesmaria. É a ca9a ao 
bugre por procura9ao, ou seja, por mandato de agricultor. 

Talvez por isso é que se fala ·em "arma9ao" como designativo 
de entrada para ca9a ªº bugre "feíta por prepostos". Quem sao os 
prepostos senao os mandatários do agricultor? Fase típica em que 
o agricultor se fazia bandeirante por necessidade, ou em que este, 
como mandatário daquele, descia índio "pera fabricaren suas lavo
ras e mantimentos". O próprio Raposo, que tanto bugre pegou pelo 
Sul, passa a ser descobridor de minas na sua grandiosa jornada 
andina e amazónica. 

Há urna certa diferen9a, veja-se bem, entre o agricultor que se 
faz bandeirante e o bandeirante que se faz agricultor. Como dife
ren9a, e bem sensível, é que há entre o índio "ca9ado" para a lavou
ra, e o índio "descido" pra fazer parte da bandeira, o "índio 
bandeirante", is to é, já transformado em comparsa do bandeirismo 
e seu elemento sine qua non: o índio que vai reentrar no sertao. 

E esta diferen9a explica a razao de muitas confusóes ... 
e) Os que entram a fazer parte da vida social do Planalto nao 

constituíam propriamente um grupo a parte. Desde o primeiro mo
mento, eles aí estao. Sao eles, logo de início, os bra9os com que 
Anchieta constrói o seu colégio. Multiplicam-se a medida que se 
organizam as lavouras, os engenhos, os moinhos, as aldeias, as 
bandeiras. 

71. ALFREDO ELLIS , Ra~a de Gi gantes, p. 213. 
72. Apv,d AURELIANO LEITE, O Cabo-Maior d os Pau listas, p. 55. 

96 c. ,,. .. 

En tao sua atividade, na f oqna9ao histórica, social e económica 
do Brasil se torna simplesmente notável. lndio remador, ca9ador, 
pescador, operário agrícola, tecelao, sapateiro, taipeiro, bandeiran
te . . . lndio que carrega .padre e outros maiorais brancos em rede, 
subindo e descendo a Serra _do Mar; índio que atende ao rebate dos 
brancos contra o inimigo holandes; índio que serve no descobri
mento das minas;73 indio que é elemento militar nas lutas contra 
todos os inimigos do branco; índio que ajuda os brancos no trabalho 
do caminho do mar; índio que é remédio para a pobreza do coloni
zador; índio que é moeda, nas rela96es comerciais dos escravistas; 
índio que é pomo de discórdia na encruzilhada em que se encontram 
a catequese e a bandeira; índio que carrega a matalotagem, os baús , 
de boi da bandeira, e assim transformado em meio de transporte, 
cm besta de carga; índio que garante74 o alimento da tropa "pois os 
índios nao necessitam levar mantimentos para ausentar-se dias, me
ses e anos, porque as suas flechas lhes dao o necessário"; ao passo 
que um pequeno número de homens brancos necessita um grande 
número de cargueiros. 

E ainda em 181 O está o índio trabalhando nas obras do cais do 
porto de Santos, depois de se implorar, em vao, o auxilio dos 
particulares para as poder empreender. 75 

Quando certo provedor de minas entendeu que havia de levar, 
nem que f ósse pela violencia, os índios das aldeias de S. Paulo pra 
Pemaguá, a Camara desobedeceu a ordem, e expondo os motivos 
de sua recusa, fez o elogio de todos os préstimos da indiada: "~stes 
índíos sao de muita utilidade nesta paragem, assim para os mora
dores como para o servi90 real; sao eles que acorrem de contínuo 
aos rebates pra defesa da costa; sao eles que servem aos ministros e 
capitaes, ·em todas as ocasi6es necessárias". 

No acórdo do rei Canindé, chefe dos janduins (isto no Norte) 
com o governador-geral ( 1692) duas cláusulas sao firmadas : os 
índios forneceriam, se necessário, cinco mil homens em arco para 
a defesa contra o invasor; e dariam notícia de todas as minas de 
ouro, prata, ferro e pedras preciosas que descobrissem em suas 
terras, com as respectivas amostras. 76 

Outro provedor de minas, requerendo coisas para o servi90 de 
S. M., conta que fundara lim engenho de ferro e que, pra que o 
respectivo fabrico nao perecesse, seria preciso que se lhe forneces:.. 
sem mais índios, além do~ oito f ornecidos pelo ca pitao dos marme-

73. TAUNAY, História Geral das Bandeiras Paulistds, t. V, p . 206. 
74. D ocs. Ints., vol. XIV, p . 359. 
75. Documentos I nteressan tes, vol. 59, p. 22. 
76. ERNES TO ENNE S, As Guerr as n os Palmar es, p . 65. 
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minas e mais metais". Seria de muito efeito descer-se de paz u1na 
aldeia do gentio do sertao (reza outro documento) pra maior vigi
lancia da costa, por onde sete navios de inimigos haviam passado, 
danificando engenhos da capitania.78 Clamam os homens pobres 
<lizendo que, pra remediar suas necessidades, lhes era preciso "mui
tas vezes cada dia pedir ao sr. governador 4 índios assim pra fazer 
mantimentos pra comer, como para irem tirar ouro pra seu remé
dio". 79 Que "fizessem frechas" e que os seus senhores estivessem 
"prestes", determina a governan~a nos momentos de alarme.80 Que 
estivessem prontos todos os índios necessários para o comboio do 
sr. general-ouvidor, é urna ordem que define bem outra modalidade 
do servigo prestado pelos bu gres. SJ. 

E quando alguém se queixa de que índio nao cumpriu a obrigagao 
ou fugiu é porque nao tinha no~ao da violencia praticada em obri
gá-lo a trabalhos de minera~ao e de lavoura, incompatíveis com a 
sua índole andeja, com a sua riqueza biológica de movimento. 

Nao faltam lamúrias acrimoniosas em tal sentido, como aquela 
em que se diz: os índios nao queriam ir as minas; quando iam, 
nao cumpriam o termo da obrigagao do aluguel e com as pagas na 
mao se tornavam para a aldeia 82 deixando os moradores nas minas 
com os mantimentos perdidos. Queixa semelhante vinha dos padres, 
diante do esf or~o inútil despendido pra con verter certos índios. 
Tendo nós trato com eles (os índios) há duzentos anos, ainda nao 
vimos algum que aspirasse a governo, polícia, economía, honra 
militar, ou política, sacerdócio, ou riqueza, apetitez-tódas tao 
inatas a natureza humana. 83 Eram estas as palavras de um certo 
ouvidor-geral, em 1727. 

Questao inevitável, dado o absurdo que havia nessas duas coisas: 
f azer índio ficar sedentário e entrar-lhe na alma primitiva com 
palavras que ele nao podía entender. Daí as "dádivas" aos que 
vinham pelo caminho da paz. Daí a sagacidade de Francisco de 
Brito Peixoto remetendo mimos para os minuanos. 84 Por falta de 

77. Atas, t. II, 234. 
78. At as, t. II, p , 380. 
79. At as, t. II, p. 313. 
80. Atas, II, p. 456. 
81. Atas, t. IX, p. 70. 
A Camara de Iguape, aludindo a um r1be1ro onde se tirava ouro de lavagem, 

pede cem casais de indios ao ouvidor; se haviam de estar ociosos n a Companhia 
dos p adres, que fóssem trabalhar nessa descoberta . Sem aquele gentlo, n ada se 
podia conseguir (Docs. Ints., vol. 53, p. 25). 

82. At as, t. II, pp, 313-314. 
Também no Norte, os indios deixavam o trabalho sem terminaT e fugiam 

(Memórias da Provincia de Pernambuco, FERNANDO GAMA, t . II, p. 81) . 
83. D ocumentos Interessantes, vol. III, p. 92. 
84. Documentos Interessantes, vol. XXXII, p. 288. 
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mimos é que os índios se tornaram rebeldes.85 Daí também a 
descoberta de que o melhor meio de contentar índio era faze-lo 
tomar pinga. Chorar, cantar e beber-as tres coisas de que mais 
índio gostava. 86 Dando-se· aguardente ao índio, déle se poderia tirar 
grande proveito--diz urna sugestao de atacar por tapuias o reduto 
dos negros entocaiados no quilombo dos Palmares. 

Pra fazer índio trabalhar nas rogas e nos canaviais, nas minas e 
nos n1oinhos, nada melhor do que um trago de vinho ou de pinga. 
Ainda agora nota o Marques de Wavrin que é o álcool quem incita · 
as tribos do Chaco a irem trabalbar na colheita de cana, na Argen
tina. 87 Sobre índios beberróes conta-se mesmo que o meirinho da 
aldeia de Urupemaíba quebrara, a meia-noite, todas as talhas com 
raiz de n1andioca pra evitar que os bugres se embriagassem, como 
era costume e inclina~ao deles. índio bebado, um perigo: que nao 
ficassem perto dele flechas nem tigóes de fogo. 

Outro perigo de que as atas falam muito: índio aprender oficio 
de ferre.lro. Era isso muito prejudicial '~ao povo, a terra e a capita
nía tóda".88 Nao acontecía isso quanto a outros oficios, que o índio 
exerceu a contento da sociedade incipiente. Certo índio cristao e 
meirinho é incumbido, por exemplo, de realizar urna diligencia 
policial. Sairobaqua ( é o nome do índio meirinho) vai procurar 
os rixentos ( uns espanhóis) que se haviam refugiado nas cercanias 
da vila, promovendo ruidosos distúrbios. Com Sairobaqua vao outros 
borneos, que se puseram a disposi~ao da justi~a na caga aos tais 
castelhanos indesejáveis; mas a incumbencia mais proveitosa--des
cobrir o esconderijo dos fugitivos--coube a Sairobaqua, em razao _ 
do seu faro policial e da sua argúcia no conhecimento das picadas 
existentes na redondeza.89 

É ainda índio que conduz as costas90 artilharia de Santos pela 
Serra do Cubatao até ser embarcada no Tiete, para o lguatemi. É 
ainda o índio quem constrói as primeiras igrejas e casas do Planal
to. 91 É ele ainda quem abre urna das primeiras tendas de "sapatos 
e cbinelos", depois de passar pelo exame do juiz do ofício.92 É 
ainda o índio quem, por nao haver homem branco que exercesse o 

85. Idem, p . 29(). 
86. SERAFIM LEITE, História da Companhia de Jesus, t . II, p. 13. 
87. MARQUIS DE WAVRIN, Moeurs et coutu.mes des Indiens Sauvages de 

l' Am érique du Sud, p. 174. 
88. Atas, t. I, p. 169. 
89. Atas, t. 1, p. 223. 
90. Documentos Interessantes, vol. XXXIV, p . 10. 
91. Atas, t. II, p. 287. 
92. Atas, t. II, p. 503. 
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cargo de juiz dos tecelóes, vai exercer esse cargo com a atribui~ao 
de "engeminar todos os negros que tecem" ... 93 

Por certo que os índios nao eram modelos de bom comporta
mento mesmo depois de catequizados ou incorporados a vida social 
da colÓnia. Os borneos bons do povo reúnem-se as vezes, para "pór 
cobro" sobre o gentío que se havia levantado contra os moradores. 
Certa vez o levante causa alarme; vao mancebos solteiros com 30 
índios das aldeias para reconduzir os insurretos ao caminho da 
disciplina.94 Nem sempre aceitavam eles o capitao que se lhes no
measse. Um J oao Soares é impugnado porque "os mandara ao ca
minho do mar sem lhes pagar seus trabalhos"95 e por lhes ter feito 
muitos agravos.96 Nos bailes que promoviam "sucediam muitos pe
cados mortais e insolencias", bem como "fugidas, levantamentos 
e outras coisas ··que nao se podem declarar, por nao serem decen
tes". 97 Tres vezes . a jan el a da casa do desembargador amanheceu 
crivada de flechas. Foi preciso "tirar devassa" pra saber quem era 
o autor do desacato ... 98 Na revolta dos índios de Antonio Pedroso 
de Barros (eram 500) queimaram eles o pano já tecido e destruíram 
os teares, matando todos os animais domésticos. 99 Mesmo o gen ti o 
da vila nao teme senao armas de fogo.10° Contra os maus-tratos 
tinham eles o recurso pronto e fácil da fuga. 

Notam os cronistas e observadores que a propensao dos índios 
para a fuga e ligeireza de movimentos era tao grande101 que. nas 
próprias aldeias havia extrema dificuldade em ~º~ con~e~var. Po1s se 
eles tinham contra os maus-tratos o recurso facil e rap1do da fuga, 

93. Atas, t. IIl, p. 322. . . 
Allás, a aprendizagem de oficios mecánicos sempre atra1u mui~o os s1lvicolas. 

tendo sido um dos pontos mais interessantes da- catequese. Os indios queriam 
ser tornetros, tecelOes, sapateiros (este fabricando alpargat~ com fibra de ca.ra
guatás) e ferreiros. Nada mais encantador do que o oficio de ferreiro, para. <' 
selvagem; do que ver o ferro espirrando fagulhas na forja. Urna mara~lha e o 
Padre Mateus Nogueira- "qual outro deus Vulcano" consegue atrair mu1to indio 
com a sua "arte mais que humana, proveitosa para. beneficio de todos", (no 
entender do jesuíta) e prejudical a capitania tóda (no entender do bandetra-nte) . 

94. Atas, t. IV, p. 215. 95. Atas, vol. II, p . 185. 96. Atas, vol. II, p. 185. 97. 
A tas, vol. III, p . 56. 98. Atas, vol. II, p. 362. 

Os jesuítas espanhóis Teferem-se ao costume, dizendo: ''.hincaron do~ f lechas 
en la ventana del capitan con un escrito en el qual decian que no tnten~as~ 
castigar a nadia si no queria halar otras .flechas otra ma~na em su vanza 
(Docs. do Arq. de Sevilha, in II t. dos Anais do Museu Pauhsta, p . 250). 

99. TAUNAY, obra citada , p . 120. 
100. Ata de 2 de novembro de 1624: "Outrosl se acordou que a polvora que ha 

nesta vila e se tem tomado por ser pouqua que nfi.o roa.is q. 4 arrobas q . era 
ben se náo tirase da vila pois ha passante de duzentas e cincoenta. armas de 
fogo pra as quais hé bem necesaria e náo basta pera se acodir em ocasilo 
quando se oferecer alem de q . ha nesta vila multa gente que nós poderemos 
temer e o dito gentlo se n!l.o teme mais do que armas de fogo" (Atas, vol. III, p. 
139). 

101. SERAFIM LEITE, História da C<nnpanhia de Jesus, t. Il, p . 17. 
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tinham os brancos o interesse em nao os maltratar para que eles 
nao fugissem. Havia mesmo a necessidade económica de nao des
truir o material humano tao penosamente descido para a faina das 
lavouras. O bugre representava o remédio para a vida social do 
altiplano. As referencias da época sao todas no sentido de exaltá-lo, 
pois sem o bra90 indígena o branco nao poderia vi ver. Nao teria 
sido ele tao maltratado, portanto, como é costume de jesuíta dizer 
ou como era costume de espanhol fazer. . 

Nao raro a própria Camara tomou a defesa do selvagem. Tal o 
que se deu quanto ao aliciamento de índios mansos levado a efeito 
por Domingos Braga, Vitorino Ramalho e Pedro de Lucena Neto. 
Votaram-se enormes penas repressivas de semelhante proceder, . 
no dizer de Taunay. O protesto de 21 de fevereiro de 1593 contra 
os maus-tratos infligidos a um índio é digno de medita9ao. O de 26 
de maio do mesmo ano, contra os que levaram índios para os eitos 
sem mandado do respectivo capitao, é outro exemplo.102 Certa índia, 
que· se encontrava em casa ·de Francisco de Proen9a, é reclamada 
para que seja posta na aldeia, dando-se-lhe liberdade. 1ºª Por causa 
de outra índia, de nome Margarida, levada por J oao Lopes Ledesma 
para fora da vila, Fernao Dias grita: "Hoje urna, amanha outra, e 
a vila10

• ficará sem gentío." E os camaristas nao podiam ficar de 
palanque, pois eram "juízes dos miseráveis". 

Diante da notícia de que o gentio carijó vinha maltratado, toma-se 
providencia imediata no sentido de socorre-lo.105 Contra o costume 
de Diogo de Quadros, que ia ca9ar gentío para a sua fábrica de 
ferro, sem consentimento legal, surge o protesto ardoroso do capi
tao-geral: a Camara que nao admitisse mais semelhante abuso.106 

Com a descoberta de "pequenos depósitos auríferos em Parana
guá" (e aí surgem os nomes de Eliodoro Eobanos e Jerónimo 
Leitao) , a aten9ao dos interessados e dos cobi~osos se voltou para 
o novo achado e de tal modo que o portador de urna ordem régia 
(Pedro de Sousa Pereira), partindo do Rio para o Sul e passando 
por Iguape, achou mesmo de bom aviso levar todos os índios que 
estivessem nas aldeias de S. Miguel, Barueri e Pinheiros, sem mais 
nem menos. Mas a Camara protestou: nao era possível tirá-los de 
junto das igrejas e das planta~oes; além disso, fugiriam eles pelo 
caminho e pronto. . 

Pela violencia nao seria prudente levá-los; tinham sido "metidos 
a caminho amorosamente"; indómitos, nao estariam pela idéia de 
mudan~a. 

• 102. Atas, t. I, p . 460. 103. Atas, t. IV, p. 299. 104. Atas, t. II, p. 453. 105. Atas, 
t. II, p . 238. 

106. Atas, t. II, p . 35. 
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Outra vez é o Tenente-General Jorge Soaires de Macedo que 
passa por S. Paulo com instru9óes secretas (objetivo, a colonia do 
Sacramento) e a primeira coisa que faz é visitar fazendas e sítios 
dos jesuítas ( 1678) nas aldeias de M'Boy e Carapicuíba, e daí retirar 
"com grande zelo" os índios de que precisava para a sua ousada 
expedi9ao marítima ao extremo Sul.1º7 

Os selvagens reunidos ao homem branco ou escravizados con
tam-se por centenas: Manoel Preto tem mais de mil, no ó. Antonio 
Pedroso de Barros tem quinhentos. Um seu irmao tem mil e du
zentos índios.108 O poder da fór9a e da violencia nao explica o fato 
de possuir o bandeirante mil e duzentos índios sob seu comando. 
A porta do serta.o estava aberta ao bugre, a qualquer momento, 
pra todo aquele que quisesse fugir, quanto mais para um rebanho 
tao numeroso de selvagens. Se mil e duzentos índios se submetiam 
ao comando de uro só branco é porque o faziam por outras razóes, 
nao pela violencia . física. 

A predile9ao do jesuíta por índio entra em conflito com a do 
bandeirante, mais por urna questao económica que espiritual. Nao 
tanto porque o bandeirante descesse índio, maltratasse índio, escra
vizasse índio. ~stes verbos: descer, maltratar, escravizar seriam 
conjugados por todos, em todos os tempos. 

f) Se disse atrás que tres for~as caminhavam juntas, na conquista 
do mundo selvagem: a sexual, a económica e a espiritual. 

Esta última se refere a catequese. 
Por S. Paulo comC9a a conversao do Brasil, diz Anchieta. E 

logo a catequese, a princípio localizada nas doze aldeias do arredor, 
se estende pelo Sul. O abarebebé tanto está em Piratininga como 
voa a catequizar, ao mesmo tempo, os carijós de Santa Catarina. 

A catequese nao foi tao fácil: os silvícolas do Paraíba, do Anhem
bi ( Tiete) e do J eticaí (Río Grande) nao queriam saber de con
versa com os padres, de jeito nenhum. Teodoro Sampaio conta isso, 
dizendo que dos sertoes do Sudoeste, para além das montanhas que 
descambam para o lado do mar, surgiam arrogantes os carijós, 
envoltos ero suas peles mosqueadas de jaguar, e derramavam-se 
pela planície, levando a destrui9ao e a morte até a aldeia de Pinhei
ros, cuja capela incendiaram em 1590.1º9 Outros dois sérios inimi
gos do padre eram o pajé e o mameluco. O primeiro por urna 

107. Dom José de Sarro, na sua carta a Gorbala.n, descreve os aprestos do 
Tenente-General Jorge Soares de Macedo, alucllndo a trezentas ramillas de fncllos 
e me.is 111 pessoa.s, entre as quais se vla.m oficials ferrelros e carplnteiros (.Arquivo 
de Sevilha, separata dos Anais do Museu Paulista, t. V, p. 277). 

108. TAUNAY, obra. citada, p. 120, t. V. 
109. BA81LIO DE MAGALHAES, Expansáo Geográfica, p. 108. 
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questao de rivalidade "religiosa", o segundo porque nascera rebelde 
por natureza e nao se submetia, mesmo depois de catequizado. 
Muitas vezes, andava o padre as voltas com mesti9os, que chegaram 
a ser expulsos do colégio. Entretanto, mesmo sobre um mundo 
biológico tao original, o Catolicismo exercia salutar influencia. Mais 
num sentido civilizador que religioso. Fazer índio acreditar em céu 
era tirá-lo de si mesmo, de sua concep9áo animista do mundo (do 
qual ele se dizia parte). Entre a coisa e a palavra nao havia separa-
9áo (ver este assunto em 22 e a Poesia de Hoje, p. 114) por nao 
ha ver "referencia" nem "significado" (" H ere is no 'ref ere ne e' and 
'meaning'.") O que há é urna rela9ao de identidade, de completa 
"affectiveness" entre a imagem e o objeto, entre o nome e a coisa . 
("between image and object, between the name and the thing") (Cas
sirer, trad. de Suzanne Langer). Separar o primitivo do seu habitat 
era o mesmo que separar imagem e objeto, nome e coisa, na lingua
gern presa ao solo, ao ambiente. A mesma coisa que cortar urna 
árvore humana pela raiz. Pois o "eu" do indígena estava ainda, 
por assim dizer, com as raízes mergulhadas no espetáculo cósmico 
e nao podia ser separado por um golpe de astúcia católica, senao 
por um golpe de mágica. 

Neste ponto parece que o Anhangüera será mais ágil que Anchieta. 
Verdade que, quando este se queixava dos "brasis que desapren

diam a palavra divina tao logo podiam fugir", tal vez nao tivesse 
ainda utilizado os recursos tao interessantes de que lan9ou mao 
mais tarde. Tal vez nao se tivesse ainda utilizado do caterete ( índio 
só ficava católico se o padre também doutrinasse caterete) nem da 
procissao com ave-marias em tupi, nem da bandeira do Divino e 
das fogueiras de S. Joao.110 Numa coisa, contudo, Anchieta foi · 
logo acertando: em ser amigo de Tibiri9á que se tornou seu bra90 
direito na conversao. E em lan9ar máo do curumim, 111 que era o 
material mais adequado pra mudar de alma, ou pra crescer dentro 
já de outra concep9ao do mundo, em que o menino Deus substituís
se o Boitatá, ou o Curupira. Procurou ele, acertadamente, o ponto 
de menor resistencia pra entrar no mundo mágico com os seus santos 
e as suas ora9óes. nsse ponto de menor resistencia era o curumim. 
Pra tomar pé na paisagem social indígena, pelo lado da alma, era 

110. COUTO DE MAGALHAES, O Selv agem, p . 325. Desta.s dua.s coisas o indio 
teria. que gostar forcosamente. A bandeira do Divino enfeixaria mais tarde, 
como observou COUTO DE MAGALHAES, uma grande colecA.o de costumes popu
lares. Tomou-se costume a. bandeira do Divino percorrer fa.zendas do interior, a.o 
lado dos "caiapós" e das conga.das. 

111. O curumlm, o padre ia arrancá-lo verde A vfda selvagem: com dentes 
a.penas de lelte para morder a m~o intrusa do civilizador. Foi, pode-se cllzer, 
o ei.xo da ativldade mlssionária: dele o jesuíta fez o homem artificial que quis 
(GILBERTO FREYRE, Casa-Grande & Senzala, p. 114). 
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por aí que ele devia entrar-como entrari~ no m~~do geográfico o 
conquistador procurando-lhe os pontos ma1s prop1c1os ao acesso: a 
garganta do Embaú, por ·exempl?. Sao formas de inte~sec9ao-, ~ni
cas possíveis-do homem na pa1sagem moral e na pa1sagem fis1ca. 
Quando falhava essa prova aí vinha a concilia9ao. Entrava o inter
mediário ou o mediador plástico, o diplomata católico ou o diplo
mata língua. 

Como gostou Fernao Cardim daquela "dan9a mui graciosa de 
meninos todos empenachados com os seus diademas na cabe9a"! 

Foi de curumins que se valeu Leonardo Nunes pra iniciar a obra 
da catequese em S. Vicente. Quando ele, ao invés de entrar pela 
tática do curumim, foi intrometer-se no bando de mamelucos, já 
urna nuvenzinba tisnou as coisas. O primeiro atrito da catequese 
com Joao Ramalbo e seus descendentes verifica-se quando o aba
rebebe, nisto menos hábil que Anchieta, mostrou ao fundador de 
Santo André o alvará que o revestia "do poder de libertar sumaria
mente os índios escravizados". Bobagem porque, se o dono da casa 
nao quisesse, nem colonizador nem padre teriam entrado. Prova é 
que, nas entradas compostas só de portugueses, estes eram destro-
9ados, como aconteceu com as de Martim Afonso ainda calouro 
e pouco sabedor de que sem índio nao era possível baver bandeira. 
A destrui9ao de Santo André ou a sua mudan9a para o novo po:.. 
voado de Piratininga obedeceu a necessidade de maior seguran9a 
contra o inimigo comum e mais a urna questao económica do que 
a transigencia de Joao Ramalho comos padres. Um dos mamelucos 
disse mesmo que seria capaz de acabar com a Santa Inquisi9ao a 
flechadas. Nesta questao das queixas do santo Anchieta contra os 
mamelucos de Santo André, a razao estava comos mamelucos. 

Quem é espinho nao pode produzir uvas, dizia Anchieta. Mas 
nao se lembrava de que urna uva exótica só poderia vicejar no 
Planalto por tolerancia daqueles que já eram donos do terreno 
cheio de espinhos ... 

Depois ele próprio terá visto que nao tinha razao. 
J oao Ramalho passou a ser capitao da vila, envólta pelo primeiro 

vendaval carijó. Eleito e mantido em vários cargos, o pai dos pri
meiros mamelucos e chef e da prime ira bandeira deu con ta do seu 
recado com rara eficiencia. Procurado pra exercer, depois da 
ingratidao que sofrera, o cargo de vereador, achou ele que estava 
muito velho e já havia cumprido a sua missao dando o primeiro 
exemplo de renúncia política de que há memória na vida do país. 
Na notícia dos Cubatoes antigos há este pedacinho de ouro, que 
nao deve ser esquecido: "Por aí desceram (o caminho de Bertioga) 
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os índios brabos que quiseram acometer os moradores de Bertioga 
o que só nao executaram em aten9ao a ser o portugues J oao Ra
malho casado com urna filha do seu cacique Tibiri9á." 

Se os jesuítas nao se tivessem desviado dos curumins pra se 
meter com os mamelucos, parece que tudo teria corrido num 
mar de rosas. Nas crónicas de Simao de Vasconcelos le-se com 
encanto (sao palavras de Cauto de Magalhaes) como o Padre 
Anchieta compunha versos em língua tupi e como os meninos, a 
tarde, iam em procissao pelas ruas do nascente S. Paulo, dan9ando 
o seu caterete, cantando versos em louvor da Virgem Maria e 
parando na porta dos selvagens. Estes, seduzidos pelas dan9as e 
cantos, foram pouco a pouco sendo atraídos pelo Cristianismo até 
que de todo ficassem transformados em hom·ens civilizados.112 Con
ta-se que só na Babia em 1584-85, se batizaram "passante" de 
tres mil almas.113 Por certo que nao bastava a mudan9a da lingua
gem. Embora o jesuíta dissesse que ia submeter o selvagem a um 
"ceruca9aua" pra nao dizer batismo, que adiantava isso? O ceru
ca9aua era feito aos magotes como · se consistisse em pregar um 
rótulo na alma da cada índio, dizendo-lhe: "Pronto, voce passou 
a ser cristao." 

5 

Qual o santo preferido pelos indígenas? Por vontade dos padres, 
a Virgem Maria. 

O Virgem Maria 
Tupan cy ete 
A bá pe ára póra 
Oico ende yabe 

Mas S. Joao parecia o mais indicado com o seu carneiro e com 
as suas festas. Cardim testemunhou a alegria com que os índios 
rodopiavam em torno das fogueiras de S. Joao. Para saltarem as 
fogueiras "nao os estorva a roupa, ainda que algumas vezes cha
musquem o couro" .114 A festa de ramos também. Mas a da cinza 
atraía mais índio; que brinquedo engra9ado sair ele feito urutu : de 
cruz na testa. 

Decerto a conquista da alma primitiva pela conversao do selva
gem a mentalidade católico-romana 1rn nem sempre atingia o efeito 

112. COUTO DE MAGALHAES, O Selvagem, p. 32S. 
113. SERAFIM LEITE, obra cit., vol, II, p . 305. 
114. FERNAO CARDIM, Tratado da Terra e Gente do Brasil, p. 316. 
115. EST1!:Vá0 PINTO, obra cit., p. 198. 
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pretendidoll6 ou superfetava na "santidade"117 ou produzia o efeito 
despersonalizante e dissolvente118 a que aludem outros escritores. 
Os aborígines achavam tudo muito bonito e pitoresco mas nao 
aderiam a idéia de um mundo melhor, e com razáo pra nao aderir. 
Nao é possível que sábios conven9am crian9as. Nao era outra 
senao a de sábios querendo convencer crian9as a situa9áo entre os 
catequistas e os borneos do mundo primitivo onde tudo era adivi
nha9áo, encantamento e for9a inicial. Nao se vai, sem mais nem 
menos, invadindo a alma dos outros por meio de palavras em latim 
como quem entra em casa alheia por meio de chaves falsas. Mas 
a vida é quem exige tais encontros que seriam verdadeiros desen
contros irremediáveis se os conflitos de urna cultura com outra nao 
se neutralizassem, por fim, numa soma diferencial e original como 
a que resultou desses dois mundos antagónicos: o que esta va na 
terra e o que vinha do oceano. 

Aos que se arvoram tardiamente em defender o chao ao selvagem, 
contra o branco se poderia responder que, ainda no minuto que 
estamos vivendo, alguns imperialismos estáo sentindo "fome de 
espa90". . . Aos que lamentam houvesse a conquista pela conversao 
desfigurado o que era "vida viva e inicial" se poderia responder 
com o grito dos biologistas modernos alarmados em verificar que 
"a civiliza9ao mecanica fechou o mundo da alma". 

Por sua vez, o conquistador de almas nao queria violencia, em
bora a reconhecesse como necessária. Mas viu que errava quando 
supunha poder encaminhar a conversao pelo raciocínio e pela lógica. 

Como resolver a questáo? 
Na terra virgem do sentimento indígena o padre era o imigrante 

ávido de plantar a semente da sua fé. Pra isso, entretanto, era 
preciso perceber ele que havia um desencontro muito mais sério. A 
inteligencia tinha que vencer pela "técnica da bondad e" e come9ar, 
depois, a obra sutil de substituir urna oren9a por outra, lan~ando 
máo do possível sincretismo existente entre a teogonía selvagem 
e o flos-santório. Havia dois desencontros, portante, e que desen
contros, os mais graves que tero acontecido no mundo e que sao o 
da inteligencia lógica com a pré-lógica e o da alma católica com a 
selvagem. Isto é, dois desencontros em planos igualmente surper
postos. 

Pois bem. Daí as suas concessóes feitas ao espírito da terra, a 
sua alian9a com Tibiri9á e Caiubi, o seu entendimento com os 

116. J. LúCIO DE AZEVEDO, Épocas ele Portugal Económtco, p. 270. "Domes
tlcacáo". como diz MECENAS DOURADO, em seu A convers4o de Gentio. 

117. ALCANTARA MACHADO, obra cit., p. 215. 
118. GILBERTO FREYRE, Casa-Grande & Sen2ala, p . 113. 
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tamoios para a obten9ao da paz de Iperoig e, além disso, o seu 
instintivo gesto de submissáo em aprender a língua dos aborígines, 
rica de verdade nativa e de colorido humano. 

Anchieta compreendeu tudo isso, muito bem, chegou a querer 
incutir no índio o gosto da hóstia, num dos seus poemas, com rara 
sutileza: 

"Vinde pobres pecadores 
a comer." 

"Oh que divino bocado 
que tem · todos os sabores" 
"Pois niio vivo sem comer 
como a vós em. vós vivendo, 
vivo e1n vós e a vós comendo 

doce amor." 

Claro que ele se dirige a Deus-Homem, mas preste-se aten9áo 
as palavras que o canáriü' ~usa: "comer", "comendo", "manjar" 
"comida", "vianda", "sabor", etc. Se . a carne do irmáo, para o an
tropófago do mato , visava "l'amélioration de la race", Anchieta fala 
em "comida'', referindo-se a hóstia, como que convidando a bu
grada a come-la, ao invés de carne humana. Antropofagia espiritual. 

6 

Estabeleceram-se rela~oes intensas entre as tribos, as aldeias e as 
bandeiras. Durante o seiscentismo, ocorre grave desinteligencia do 
colono com o padre por causa do índio aldeado, como se verá no 
capítulo "Cristámente e Bandeirantemente". Entretanto, o índio se
gregado nas aldeias já estava fora119 do seu natural. Era a pior 
forma de segrega9áo, separado que ficava ele da natureza e muti
lado psicologicamente no seu incurável nomadismo, tao bem apro
veitado pelo bandeirante nas incursoes aguerridas pelo mato virgem. 

Além disso, misturados nas aldeias, e pertencendo a tribos di
versas, corriam o risco de se matarem por serem contrários uns 
aos outros; o remédio seria distribuí-los12º cada um em sua aldeia. 

1653-Pedro de Sousa Pereira quer levar as aldeias de S. Paulo 
pra Paranaguá. Nao é possível. 

119. GILBERTO FREYRE, obra cit., p . 77. 
A a ldeia d e Barueri torna-se famosa pelo seu número de indios, desde o tempo 

em que Fernáo Dias era o seu capitáo até quandO Antonio RapOS'o Tavares 
justou conta com os padres. 

120. PEDRO TAQUES, citando a resolucáo do Conselho, de 15 de agOsto de 
1611, p. 172. 
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1676- ... em primeiro lugar, senhor, sao quatro aldeias: a de 
Maruiri, governada e administrada por Manu~l Rodrigues de Arzao; 
a de N. S.ª dos Pinheiros, por Pascoal Rodngues da Costa; a de S. 
Miguel, por Antonio Ribeiro Baiao; a da Concei9~0, por Pedro 
Taques de Almeida. Nao falta em seus capitaes o cuidado do bem 
espiritual; nao pelo cuidado dos padres. ~stes tem setecentos do
mésticos (índios) e mal podem acudir aos de fora. 

1687-é a própria Cámara quem administra as aldeias. 

1700-a popula9ao aldeada é de 1.224 índios. ~stes passam a 
ter um procurador-geral. Os carmelitas, franciscanos e beneditinos 
sao chamados a assistir nas aldeias. 

1721-quem tivesse em seu servi90 índios ou índias que perten
cessem a administra9ao dos conventos, que os devolvessem dentro 
de 48 horas, dizia o "bando" de Rodrigo César. 

1743-os índios· saíam das aldeias sem licen9a dos padres. Tudo 
quanto ganham gastam em bebidas. Um "bando" da época esta
belece que todo índio, índia, bastardo, cariboca, pertencendo as 
aldeias de Tapeceryca, M'Boy, Ara9ariquama, Capela, S. José e Ca
rapecuyba, que fosse encontrado fora de sua sede seria preso; e 
qualquer branco, bastardo ou outra qualquer pessoa que tivesse 
índios ou índias das ditas aldeias sem licen9a dos seus padres supe
riores seria também preso e remetido pra S. Paulo, em cuja prisao 
ficaria 30 dias e depois seria desterrado para a Ilha de S. Catari
na. . . Indio que assim fosse encontrado receberia de presente 50 
a9oites na pra9a pública, diz o "bando". O Padre Vieira ficou muito 
brabo, certa ocasiao, com o tratamento dado aos índios pelos ban
deirantes e coloriu este caso a seu modo. Diga-se, porém, de pas
sagem: tudo isso era muito relativo, como se fez ver linhas atrás. 
Se havia um Vieira pra estranhar a escravidáo do corpo, havia 
muito padre que nao convertía o índio pela alma mas pervertía-o; 
fazia mais do que escravizá-lo, porque lhe tirava a personalidade 
pra torná-lo urna criatura posti9a. Havia também o caso do padre 
dando surra no índio, como o de índio comendo padre vivo em 
seus tribofes de carne humana e cauim. E, mesmo já catequizado 
pelo branco, havia muito índio que nao quería saber de padre. Ao 
ser lida, por exemplo, a provisao em que se mandava entregar as 
aldeias aos padres da Companhia de J esus, obtemperam os mora
dores: "O gen ti o está escandalizado e alevantado com a notícia que 
tem, da dita provisao; porque nao ficaram contentes com o ter sido 
dada a posse deles aos padres; preferem viver da maneira como 
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até agora tem vivido; feíta a entrega, haviam de se levantar; já 
sabiam o que haviam de fazer".121 

Os jesuítas, em suma, queriam "salvar as almas" quando o prin
cipal nao fizeram: salvar os índios do extermínio. 

7 

Mas de todos os elementos indígenas uns dos que mais interessam 
ªº presente estudo sao os absorvidos pela miscigena9ao, dando 
como resultado o mameluco e a mobilidade biológica pra encur
tamento de distancias raciais e sociais: a "mobilidade de urna classe 
para outra e de urna ra9a para outra", c~mo diría Gilberto Freyre.122 

Realmente, qual a fonte étnica de onde surgiu a marcha para 
Oeste? 

A mesti9agepi, que deu a primeira gera9ao de mamelucos. 
No Planalto, os primeiros ~colonos ( diz Martius no seu Reise in 

Brasilien) se cruzam freqüentemente com índios vizinhos, lembran
do a cor e a fisionomia do povo, aqui mais do que em outras cida
des do Brasil, esses cruzamentos. 123 Indias escravas ou forras, entre 
as quais algumas bem bonitas, davam origem a muitas mancebías 
com portugueses. A mesti9agem tinha que ser enorme, dada a ra
ridade de múlheres brancas. Entrar no in breeding sem se cruzar 
era a mesma coisa que sair na chuva sem se molhar. Tudo deter
minava esse cruzamento: o ardor polígamo do ibérico, a natureza 
tropical cheia de Evas magníficas e fáceis, a gostosura de um mun
do sem preconceitos. Nao se podía, entáo, dizer dos mamelucos o 
que se disse dos cossacos: que tinham eles, como estes, urna disci
plina tao perfeita que a praticavam mesmo quando em transito 
pelos jardins do amor. Nao iam eles a ponto de fazer com as mu
lheres capturadas na conquista o que fizeram os cossacos de Don, 
trazendo imaculadas as suas presas pra serem entregues depois aos 
haréns de Istambul e da Criméia, como nos conta Youri Semia
nov .124 O próprio Anchieta, santo como era, sentiu-se atrapalhado 
<liante de tanta índia nua: "las particularidades en este negocio ni 
és posible, ny expediente".125 

Bartira, Terebé e Beatriz. . . por serem filhas de Tibiri9á, dei
xaram seus nomes como pontos de partida para a história do cn~
zamento. Quando Joáo Ramalho casou com a primeira, Pedro Dias 

121. Atas, t. I, p. 446. 
122. Obra citada. p. 147. 
123. MARTIUS, Reise in Brasilien, ln Rev. do Inst. Hist. de S. Paulo, p. 352. 
124. YOURI SEMIANOV, La Conquete de la Síbérie, p. 91. 
125. Anais da Biblioteca Nacional, t. II, p. 84. . . 
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se casou com a segunda, Lopo Días com a terceira, Brás Gonc;alves 
com a filha do cacique de Virapoeiras, Domingos Luís Grou com 
a filha do cacique de Carapicuíba, iniciou-se a democratizac;ao pela 
mestic;agem. Mas essa democratizac;ao seria restrita se proviesse 
apenas de casamentos ou só tivesse assento em fórmulas legais. 
Surgiu, entao, a massa dos mamelucos provindos da mestic;agem 
desenfreada. Gente prolífica ( só um deles deixou vinte e cinco 
filhos) os brancos nao só casaram com as índias do antigo reino 
guaianá como também fizeram ligas126 amorosas sem nenhuma 
preocupac;ao de casamento, daí resultando a gerac;ao mameluca que 
iria predominar nas arrancadas. Bastardos, filhos de pais incógnitos 
(sao palavras de Alfredo Ellis) sem o menor amparo de cabedais, 
misturavam-se com índias através de ligac;oes fortuitas e acidentais 
que se transformavam em muitas familias, ainda que ilegítimas. 
Filhos ilegítimos nao tero número, nos testamentos da época. Os 
bandeirantes confessavam, nao raro, a existencia de outros filhos 
havidos coro índias e chegavam a recomendar as respectivas es
posas que os amparassem, que os trouxessem para o convívio da 
família, etc.127 1;:ste et cetera explica aquelas outras coisas que "nao 
se declaram por nao serem decentes". O cruzamento era de homem 
branco coro mulher índia e nao de índio coro mulher branca. Coro 
a progenie dos mamelucos, porém, já as unioes do filho de índio ·e 
branco com móc;as brancas das melhores famílias piratininganas · 
se tornam comuns. 

Com o aparecimento do negro, promoveu a bandeira o cruza
mento das tres rac;as. 

8 

A bandeira era indígena e o bandeirante só a realizou porque: 
a) continuou o índio; b) cruzou coro o índio a mais nao poder; 
e) regrediu ao primitivo, aproveitando-lhe os padroes culturais com 
extraordinária facilidade. 

De um modo geral, basta dizer que duas condic;oes fundamentais 
pra que o bandeirismo se realizasse, o bandeirante as encontrou no 
indígena: a mobilidade assombrosa do horno primitivus migratorius, 
sobre a qual já se falou no cap. I; e as veredas, os trilhos que ele 

126. Um déles, AntOnio Pedroso de Barros, perdeu a contados filhos que houve 
por várias ligac;óes. ALCANTARA diz multo bem: "Sem essa mesttc;agem franca 
e desabusada a fusáo das rac;as náo seria possível ou se retardarla indefinida
mente". 

127. Femlio Dias Pais levava na expedic;A.o nada menos de cem bastardos, se
gundo informa CLAUDIO MANUEL DA COSTA no "Fundamento Histórico" do . ' seu poema sobre Vila Rica. 
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havia aberto no mato, imemorialmente. Ero geral, "as entradas eram 
fe itas por caminhos preexistentes" .12s 

Com pernas de índio pra caminhar e caminhos que o próprio 
índio lhe ofereceu, a situac;ao do fura-mato já estava, a bem dizer, 
previamente assegurada, ero seu primeiro e insólito contacto com 
o mundo desconhecido e feroz. 

Em contacto coro o selvagem e nao raro em luta com ele, o. ban
deirante adquire também urna enorme capacidade de retomo ao 
primitivo, adotando-1he os costumes e os métodos de vida. Fez mais: 
penetrado de sua cultura de origem,. nao lhe era possível desfazer
se completamente dela, intrometido na cultura inferior ou livre de . 
freios morais que, muita vez, deixava a. porta do sertao. Entretanto, 
consegue aquela maravilha de interpenetra~ao de culturas até onde 
essa interpenetra9ao era cabível; chega a criar, por assim dizer, no 
esp~c;o irredutível que permanece entre as duas culturas, urna capa
cidade de "regressao" ªº primitivo que só ele possui e urna capa
cidade de retorno a cultura de origeµi que só ele realiza. Poderá 
retroagir a "idade de o uro" mas a auri sacra f ames nao tero id ad e, 
para urna coexistencia de tal natureza. 

Entao nao é apenas incrível a mobilidade coro que ele sai do 
Planalto de Piratininga e vai, a pé, parar no Peru. É incrível tam
bém a mobilidade com que o bandeirante caminha no espac;o que 
vai entre a sua cultura de origem e a do selvagem, pra ser índio a 
hora que bem entende ( voltar a idade do ouro) e voltar a ser bran
ca (ter forne de o uro) quando bem lhe apraz. 

9 

Martius já notava que o velho Juritaboca negociava coro veneno 
pra flechas entre os povos amigos que moravam mais ao sul. 

No Norte, onde a influencia da civilizac;ao européia já se mani
festa, a tribo se congrega pra comerciar sob a direc;ao do chefe; 
assim, os chefes dos mandrucus e dos maués vendem farinha de 
mandioca e salsaparrilha aos negociantes de Santarém e óbidos.129 

Os índios também iam comerciar ero S. Vicente, onde os portu
gueses "dao clara idéia de má-fé nos seus contratos com os naturais 
da terra" .130 

' 128. ORVILLE DERBY, Rev. do Inst. Hist. de s. Paulo, vol. 5, p. 234. 
129. Rev. do Inst. Hist., vol. XI, p. 28. 
130. FREI GASPAR, p. 173. 
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Os caciques nao eram os primeiros a procurar os estrangeiros; 
assim procediam prudentemente, "desejando, antes de tudo, ver o 
que estes queriam e qual a razao pela qua.l t~ham vin~~". ~31 

As aldeias representam formas de med1a9ao e conciha9ao entre 
as rela9oes do grupo "bandeira" coro as tribos e destas com os 
padres da catequese, protetores de índios. Aí se encontram os tres: 
o cacique, o padre e o "cal9ao de couro", quando discutem os 
interesses de cada grupo. 

O cacique era urna autoridade de suma relevancia. As atribui96es 
do cacique seriam ouvir as partes em briga, julgá-las como bem lhe 
parecesse, geralmente devendo com o pajé (feiticeiro) presidir as 
conferencias da comunidade; regular as rela96es coro as tribos 
vizinhas; fazer alian9as com estas; e ( quando já em comunica9ao 
coro os grupos sociais da colonia) fechar negócios, fornecer e re
ceber artigos de permuta, abastecer os emissários coro mantimentos, 
dar escolta de seguram;a quando devessem atravessar o território 
de sua soberanía, cuidar do transporte132 e fazer as pazes com o 
branco do litoral. 

As filhas dos caciques sao as esposas do branca e através dessas 
primeiras unioes matrimoniais o caraíba tomava pé na sociedade 
aborígine: Joao Ramalho, Lopo Dias, Domingos Grou casaram
se, como já se viu, com as filhas de tres caciques. 

Por intermédio dos caciques é que o velho mundo se poe em 
contacto com o novo, segundo reza1n as crónicas. lam "reys da 
terra do Brasil" que seriam lá recebidos corn todas as honras, como 
nos conta Varnhagen, pelos reis do outro continente. 

Com essa autoridade é que se entendiam os brancas, pelo ca
minho da paz ou da guerra. O cacique Tibiri9á foi o bra90 direito 
de Anchieta, na funda9ao de S. Paulo. Os quatro homens que Mar
tim Afonso faz partir do Rio andam cento e quinze léguas e vao 
dar "com hum grande rei, senhor de todos aqueles campos", se
gundo está escrito no Diário de Navega9ao de Pero Lopes de Sousa. 
Fernao Dias consegue fazer camaradagem com os tres caciques 
Tombu, Sondá e Gravitaí.133 O cacique Janduim, no Norte, assina 
a paz coro os representantes de el-rei, de potencia a potencia. O 
paiaguá vinha entender-se coro o bandeirante, por intermédio do 
capitao <leste, que roga ao cacique dois línguas para a negocia9ao134 
que era apenas urna cilada do bugre. Mesmo em luta, o meio de 

131. IVO D'EVREUX, Víagem ao Narte do Brasil, cit. d e JOAO MENDES DE 
ALMEIDA, in Rev. do l nst . Hist., vol. VII, p . 453. 

132. MARTIUS, in Rev. do lnst., Hist ., vol. XI, p. 30. 
133. ROCHA POMBO, H ist. do Brasil, vol. II. p. 302. 
134. Crónica de Cuiabá, p. 188. 
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que dispunha o bandeirante pra se por em contacto coro a tribo era 
o cacique. A idéia do brigadeiro, de vestir certo cacique de camisa 
e vestido encarnado, meias e sapatos, um ter9ado a cinta, mandan
do-o buscar a sua gente deu certo; o cacique voltou, trouxe um 
bando terrível, mas o brigadeiro e o seu pessoal lhe cortaram as 
orelhas, bem como as de mais alguns; que fóssem mostrar aos paia
guás.135 O cacique Tataurana, "outrora mui grande y de muchos 
vasallos", escravizado por Simao Alvares, foge do acampamento 
paulista e vai refugiar-se na aldeia de Santo Antonio; e daí nasce a 
decisáo de atacar a aldeia, 136 o que constituiu um dos memoráveis 
episódios do Guairá. 

Mesmo quando se instituem os aldeamentos, o cacique continua · 
a ter o seu papel coro o título de capitao. O chefe da aldeia era 
um índio tirado dentre os mais velhos, que figurava nos atos pú
blicos como principal.137 O cacique tinha a incumbencia de descer 
o gentío que vinha pelo camjnbo da paz, 138 além de outras, refe
rentes a decisao de pequenas questoes ·entre os índios. o capitáo 
de aldeia era também um dos moradores brancos, nomeado pelo 
capitao-mor, locotenente do donatário e coro a obriga9ao de "viver 
com família entre os bugres". 

Um capitao-general passa por S. Paulo em demanda das Minas 
e leva um pequeno exército de íridios, já tao escassos nas aldeias, 
entao quase despovoadas. Chegando a Ribeirao do Carmo, o ho-
1nem expede, a título de agradecimento, patentes de capitao a tres 
indivíduos que o acompanharam, para que estes viessem governar 
as aldeias de S. Miguel e de N. S.ª da Paraíba. "Provavelmente ca
boclos de muito · humilde condi9ao." 

O governador de Mato Grosso, em 1 791, firma a paz coro os 
guaicurus, por intermédio dos caciques Emaividí-Chaimé ·e Que
cima.139 

O capitáo-mor de guerra vem ex·ercer o primeiro governo da 
terra, já diferente do exercido pelo capitáo-mor da costa, locotenen
te do donatário. O primeiro substitui o cacique em luta coro as 
tribos rivais, terra adentro; o segundo substituí o cacique (Caiubi, 
por exemplo) que vigiava a costa por delega9áo do chef e guaianá 
ou tupiniquim. 

135. R ev. do Jn st. Híst. de S. Paulo, vol. IV, p . 72. 
136. T . II, p . 81. 
137. TAUNAY, vol. I, p . 81. 
138. P . 79. 
139. BASíLIO DE MAGALHAES, p . 209. 
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O que, porém, se ia dizendo é que a bandeira, em certos mo
mentos, teve que regressar ao absolutamente primitivo, nao obstante 
ser ela, no que tinha de predominante, o assalto de urna civilizagao 
contra as fór~as ainda virgens da terra. 

Assim, teve ela que utilizar o homem primitivo na conquista. Só 
o primitivo lhe asseguraria o exito da empresa. Teve que obedecer 
a fórmulas primitivas de vida e de economia. Teve que se despojar 
de atos escritos, regressando-e nao poucas vezes-a palavra fa
lada numa época em que as ordenagoes do reino se assentavam, 
como era natural, "sur des textes écrits" e se afirmavam "sur toute 
une machinerie juridique" que funcionava na Península de onde 
provinha a ra~a conquistadora. (Cita-se o frances dessa expressao 
porque aí estao as palavras com que o autor de L' Economie Pri
mitive distingue . as institui96es atuais das dos povos primitivos.) 
Teve ainda a bandeira que se alimentar a maneira primitiva, co
mendo raízes e frutos. Pra entrar no mundo ameríndio, teve que 
se lhe adaptar aos caminhos e aos costumes e, nao raro, o ban
deirante prisioneiro dos selva gens se transf ormava em chef e de 
tribo, como acontecen com Borba Gato ·entre os selvagens do serta.o 
do Rio Doce e com o Pai Pirá entre os bororos. 

Ninguém obteve a gra9a de ser mais índio que o bandeirante. O 
quanto o portugues conseguiu ser negro, o ca19ao de couro con
seguiu ser indígena: indígena no sangue mesti90, na língua que 
falava, nos processos de ca9a e pesca, nos jacás de mantimento, 
nas flechas de sua polícia de choque, no timbó com que ca9ava 
peixe em ribeiroes e lagos, nas redes que pendurava as árvores pra 
dormir em seus pousos, no cultivo e no preparo da mandioca, na 
alimenta9ao que foi obrigado a adotar ( pinhao, farinha de guerra, 
mel silvestre, carne moqueada ou sapecada); enfim, indígena, quan
do atendía as suas necessidades vitais, desde as mais nobres até 
as mais inferiores. Ninguém adotou tanto, como ele, o sistema de 
construir canoa a f ogo, de queimar o mato para as plantagoes, de 
tirar tatu do buraco, de pescar com tochas acesas a beira da água, 
de andar pelos carreadores uns atrás de outros que nem formigas, 
de contar causos de cócoras em torno do fogo nos acampamentos, 
de curar com fumo mordedura de vespa e queimadura de tatura
na, 140 de beber água em cuia e usar porunga para a condu9ao de 
pólvora, de se guiar pela influencia da lua na época do plantío, 

140. Qualquer flechada no "papo" ou no vazio, mechas de fumo e mel de 
abelhas em cima, como aconteceu com AntOnio Cast~nho e tantos outros. 
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de atravessar a correnteza amarrado em cipó e de marcar os lugares 
por onde passava, quebrando galhos de árvores. Ninguém recorreu 
mais ao tijupar (toyupar) como sistema de habitagao. Ninguém 
(por falta de moeda) voltou mais do que ele ao rudimentar eco
nómico dos escambos in natura. Ninguém se orientou mais pela 
dire9ao das estrelas e dos montes, na sua capacidade de regressao 
ao primitivo. 

Ninguém aprenden tanto, nas "tapuiadas", a "beber e a bailar ao 
modo do <lito gentío". Ninguém aprendeu tanto a dan9ar caterete 
nos seus dias de festa; a fabricar pil.oes pra pisar milho; a acertar 
flecha em ca9a no mato, a usar pindá de osso ou de espinha de . 
peixe se lhe faltava o anzol; a cozinhar sobre cupins (tucuruvas); 
a andar descal90, como é uso na terra e como acontece ao séqüito 
da bandeira, com a sola dos pés mais resistente do que sola de 
sapato. 

O costume dos carijós que plantavam certa gramínea pra im
pedir que o mato voltasse a obstruir suas veredas, a língua brasílica 
pra poder imiscuir-se no mundo selvagen1, tanto que bandeirante 
era, também, sinónimo de "conhecedor da língua-geral", a mito
logia e as fábulas do aborígine que tanto lhe fecundaram a imagi
na9ao para as corridas a itaberabo9u, o sistema de canoas de casca 
especialmente em rios encachoeirados; a técnica indígena na cons
tru9ao de bateloes ( depois canoas atadas urnas as outras com cipós), 
as ubás e as pirogas com que chegou a formar flotilhas de tres 
ou quatro centenas de embarca96es no período das mon96es ou 
bandeiras fluviais; sao logo adotados pelo bandeirante, na prática 
dos p~droes culturais indígenas. · 

Existem momentos em que o bandeirante chega a ser índio no 
nenhum apre90 a propriedade imobiliária. Este, desconhecendo o 
valor dos metais, nunca se opós ao objetivo daquele. O desprezo do 
índio pelo ouro, notado desde Vespucci e por todos os cronistas 
iniciais, nao era conversa nao. A nenhuma ambi9ao do aborígine 
torna-se urna porta aberta pela qual o ca~ador de pedras verdes 
pode entrar sem estórvo. 

Numa época em que a máquina nao existia, sem meios de trans
porte mecanico, claro é que nenhum grupo humano teria que de.
pender tanto do meio em que se locomovia como o pequeno bloco 
pararaca da bandeira. Tinha ele que se localizar onde menos es
perava faze-lo, improvisar resguardos contra• as intempéries, lutar 
contra o inimigo em cujo habitat se apresentava como um intruso 
ostensivo e de peito aberto contra fór9as ocultas e traigoeiras. 
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O contacto com o primitivo acorda o que cada um de nós tem 
de selvagem (Freud). Rompem-se todas as peias da vida supraci
vilizada. A história do índio coroado que estudou e se ordenou 
padre é interessantíssima neste ponto. Voltando a tribo pra catequi
zar os seus companheiros de vida selvagem, achou ele muito melhor 
largar a batina e vestir tanga outra vez. O fato causou espanto a 
Freyress e von Eschwege.141 A vida dos franceses, que estao neste 
Rio, narra Anchieta, se fez selvagem, bem conforme aos índios, 
comendo, bebendo, bailando e cantando com eles, tingindo-se com 
as suas tintas azuis e vermelhas, ornando-se com penas de pássaros, 
andando desnudos por vezes, matando contrários segundo o rito 
dos mesmos índios e tomando nomes novos como eles, só !hes fal
tando comer carne humana".142 Se tivessem os "gigantes de botas" 
seguido a técnica dos franceses, em seus resvalos no primitivismo, 
cada bandeira se transformaria numa tribo e com f ortes razoes 
para lSSO. 

Prato gostoso pra quem deseja demonstrar a for~a do primitivo 
sobre o homem civilizado ou mesmo supracivilizado. No entanto, 
esses homens passaram dez, vinte, trinta anos no mato e nao vol
taram ao primitivo social. Comendo raízes de árvores, padecendo 
fome nos sertoes "mais ínvios e agrestes do mundo", venceram o 
efeito da própria inani~ao, que seria bastante pra lhes mudar a 
conduta, pois é sabido que a alimenta~ao escassa deforma as cria
turas física, fisiológica e psicologicamente.14ª A floresta tem oca
sionado nao só a miséria material como a moral, diz Deffontaines, 
por causa da penúria alimentar do meio selvático.144 

Curioso seria considerar ainda a questao quanto as caracterís
ticas que identificam o "horizonte cultural" da bandeira, isto é, o 
estado social e mental dependente de um determinado conjunto de 
necessidades técnicas exigidas pela arte de minerar. Tais necessi
dades foram atendidas sem outros recursos e métodos senao os 

, . , . - . que o propno agrupamento, por suas propnas maos, consegu1a 
reunir para a colheita do ouro.145 O caso dos técnicos estrangeiros 
vindos pra auxiliá-los nunca passou de urna lenda. Assim, dentro 

141. Rev. do Inst. Hist., vol. XI, p. 205. 
142. JOSÉ TORRES, Rev. do Inst. Hist., vol. XXIV, p. 21. 
143. SOROKIN, obra citada, p. 452. 
144. PIERRE DEFFONTAINES, L' Homme et la Forét, p. 75. 
145. O primeiro instrumento com que os bandeirantes, lavando areias, pude

ram encontrar granulas de ouro. foi talvez o pmto de estanho que cada um 
deles levava parli' as refeicóes e que figura invariavelmente nos inventários dos 
sertanistas mortos terra adentro. (CALóGERAS, As Minas do Brasil, t. I. p. 111.) 

Foi com um prato de estanho que o bandeirante Manuel Correia extraiu o ouro 
do Rio dos Araés (TAUNAY, Hist. G. das Band. Pauiista.s, t . 4, p. 23), dando 
causa a noticia de que havia ouro em Goiás. Depois vem ainda o processo táo 
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desse "horizonte cultural", isolado da terra de origem e posto em 
contacto direto e cotidiano com a terra desconhecida, é que se 
pode compreender bem o que foi o fenómeno social e político da 
bandeira, nos seus encontros ásperos coro o primitivismo.146 

Regredindo a economia dos escambos in natura, chegando a viver 
vida selvagem, em estado "paradisíaco", o bandeirante nao se dis
solveu, entretanto, no coletivismo tribal; nao virou comunista. 

Permaneceu, com tódas as concessoes ao primitivo, vitoriosa
mente penetrado de sua cultura de origem. Ninguém melhor apa
relhado pra realizar ou continuar o índio do que o bandeirante, 
pelo seu nomadismo, no primeiro ·caso, ~ pela mesti~agem com 
bugra, no segundo. 

11 

A "sociedade bandeirante", por certo, se nutre dos padroes cultu
rais primitivos e, embora sem ser migratória, acarreta as migra<;oes 
de povos toda vez que a notícia de um novo descoberto vem dizer 
ao litoral "que há ouro na terra". · 

Contudo, se para as migra<;oes dos povos primitivos urna causa 
(nao se dirá condi~ao) pode ser a falta de organiza~ao social, para 
a bandeira, que nao se confunde coro aquelas, o que se dá é exa
tamente o contrário: o que a detérmina é a organiza~ao social exis
tente no Planalto e fundada, nao na grande economia latifundiária, 
ou sedentária, mas num sistema de vida caracterizado pela pequena 
propriedade e pelo nenhum valor desta (uro catre valia mais do 
que urna casa, provam-no os inventários); o que lhe dá origem é a 

primitlvo de pescar ouro em bateias e é descrito, por todos os viajantes, como 
BEYER o sueco que ainda em 1813 encontrou uns restos de mineracAo em 
Jaragu' e em Poranduba. O proprietário desta última imaginara destruir a 
montanha por meio de gr andes fogos que aqueciam a superficie, sobre a qual, 
depois, de1tava-se água; rebentar morros com pólvora- era coisa quase desconh~
cida dos mineradores (Rev. do Inst., vol. XII. p. 292). Conta-se o ca~o de Fernao 
Blcudo de Andrade, no custoso servico de rebaixe no ribeiráo das mmas de San
t a Fé, em cuja barra quebrou, "a fórca de fogo de pólvora, marroens, picaTeta~: 
alvioens cunhas e outros instrumentos de ferro a alta cachoeira de pedra viva; 
vencida' esta diflculdade e total impedimento formou canal e para este tra-balhar 
as terras e extra.ir ouro levantou um alto e largo acude (1713). Sem recursos técni
cos torna-se notável o seu "servico de talho aberto para lavrar a terra e extTair 
ou;o" (TAQUES In/. Sóbre as Minas de S. Paulo, p. 160). 

146. "Na igu~lda<le originária das sociedades homogeneas, ?ªs quais a fra
ternidade é a lei a democracia-a participacáo de todos na d1scussáo dos pro
blemas comuns torna-se por si mesma a forma de governo mais natur¡i,l. Aí o 
'demos' é o pÓvo inteiro, a coletividade integral. Náo o que foi mais tarde, 
nos tempos de Platáo; os inferiores jogados no fundo da sociedade, enquanto os 
superiores se colocavam acima de tOdos. Menos ainda o que se deseja que seja 
hoje: uma indiferenciacAo arbitrária legalizada que , pretende fazer caso omisso 
de uma evolucáo social , paralela a Biología, que tende sempre para a especializa
cáo de func;óes, que vai do homogeneo para o heterogeneo" (JúLIO NAVARRO 
MONZó (Los Coloquios, p. 47) . 

marcha pi oeste 117 



\ 

própria sociedade que, seduzida pelo fascínio dos mitos de ouro / 
(o Sol da Terra, o Botucavaru, a montanha de ouro, a itaberabo~u' 
resplandecente) se desloca-com o seu sistema de vida e tudo, parf 
as grandes jornadas continentais. , 

Para essa formidável transmigra~ao social, contribuirao sem dú
vida certas qualidades "adquiridas ao selvagem", ao hamo primi
tivus migratorius, as tribos nómades com as quais a sociedade ban
deirante vive em franca camaradagem. Na sua capacidade de "re
gressao ao primitivo" muito bandeirante cbega, como há pouco se 
disse, a ser chefe de tribo. Mas o fenómeno é específico e só um 
louco poderia confundir urna bandeira com urna tribo. 

12 

Mencionaram-se os índios que entram a tomar parte na bandeira. 
Na marcha para Oeste, tem o bugre o seu grande, insubstituível 

papel, como se pretende demonstrar em capítulos subseqüentes. 
E pode ser apreciado de vários modos: a) como precursor do 

fenómeno, visto que "o costume de bandeirar já era indígena"; b) 
como fator da mesti~agem que foi a origem étnico-cultural da 
bandeira, urna vez que só mesti~ado com índio é que o branco 
(portugues ou espanhol do Planalto) realiza a sua formidável aven
tura territorial; c) como "objetivo" económico da bandeira em seu 
ciclo de ca~a ao bugre, responsável pelas expedi~oes que alargam 
o Brasil para o sul; d) como meio de transporte "vivo", dotado de 
extraordinária rapidez e--o que é mais-transporte que transporta 
a si mesmo e conhece os caminhos a percorrer; e) como comparsa 
do bandeirante, pois os tupis constituem o elemento social impres
cindível pelo préstimo e mobilidade, na conquista. 
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CAPITULO IV 

A BANDEIRA E A SUA ORIGEM SOCIAL 

A f amília, o cla e a bandeira. A mulher branca e o seu
papel, na sociedad.e bandeirante. Veemente nas respos
tas ao rei, cordial no trato com a mulher. A água dos 
ríos democratizando os costumes locais. Todos bebem 
no mesmo copo e. tomam água na mesma vasilha. Sem 
família nao teria havido bandeira. Meninos que já eram 
bandeirantes tao sabidos como os país. Tres irmaos ban
deirantes, fundadores de tres cidades. Os filhos d' el 
Tuerto, irmáos no sangue, no sertanismo e no infortúnio. 
O ter tomado parte nlinia bandeira, "título de honra para 
cada família". A policultura e .a pequena propriedad.e, 
nos arredores da vila. O espírito de coopera9ao em as
suntos de interesse público. A cria9ao de gado e os pe
quenos rebanhos da redondeza. A falta de "casa de pedra 
e cal", na explica~ao da bandeira. O primeiro sobrado 
e. a casa híbrida. A falta de ornamentos ref letindo a vida 
geométrica e apressada do bandeirante. A camaradagem 
da "casad~ taipa" com o mato. O quase nenhum valor 
da proprie_dade imobiliária. Rosas a procura de jardim. 
O homem que, ao tempo de Fernáo Cardim, já colhia 
doze. mil marmelos. A terra fertilíssima, sem "nenhum 
extremo de quentura ou frialdade". Uma democracia 
rural que /aria inveja a André Rebou9as e Chesterton. 
O "equilíbrio ecológico", a fartura de mantimentos e o 
papel que o boi representou na nutri9ao do Planalto e 
na realiza~ao da bandeira. O "latim" do criador de Curi-

tiba náo foi perdido. 

1 

Socialmente, a bandeira nasce de um grupo que pratica a peque
na propriedade e a policultura, naquelas fazendolas variegadas e 
típicas que enxameiam no arredor de Piratininga. 

As sesmarias nunca passaram de pontos de referencia para a 
fixa~ao do conquistador no mundo desconhecido. A terra como 
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propriedade nao podía interessar muito .ª, ho~ens para os quais 
urna esmeralda valía mais do que um latifundio. . 

o sertáo é urna necessidade, mas, as vezes, qualquer honrana 
-um hábito de Cristo, por exemplo-é quanto basta para que o 
bandeirante realize a sua entrada em busca do mito respland~~en~e. 
A idéia da propriedade imobiliária só surge como consequencrn, 
nao como um objetivo imediato da bandeira. 

2 

As bandeiras sao fatos históricos que um Taunay e um Basilio 
já estudaram maravilhosamente. O fenómeno bandeira, porém, 
constitui o fato social "constante e especial do Planalto". 

~ste é o seu ponto de partida característico. Mas como era cons
tituído socialmente o meio de onde partiu a bandeira? Qual a re
percussao que teve esse grupo na forma9a? .social brasileira, ou 
nas suas rela9óes com os outros grupos sociais? 

O que se nota, a olhos vistos, é urna rela9ao de causa e ef eito 
entre ~ fato social e o histórico. Na bandeira, o primeiro explica 
0 segundo. Coisa que justifica o <lito de alguém para quem a his
tória vem a ser a "biografía do fato social". Explica-se melhor esse 
pensamento: a realidade soci~l do Planaltc;> ~r?duziu 5> fenomeno 
social da bandeira. As bandeiras (fatos histoncos) sao as datas, 
os roteiros e os episódios heróicos do f enomeno bandeira. Cons
tituem, pois, a sua biografía. 

Mas qual era a realidade social do Planalto? 
A miscigenagao (democratiza9ao biológica) determ.inava .ª de

mocratiza9ao social. Isto nao impedía a agáo do meio social no 
sentido de "superiorizar" os tipos étnicos. Muito ao contrário, o 
meio social isento de preconceitos de cor só existe em virtude dessa 
"democratizagáo biológica" pelo mesti90, pelo mameluco. 

Sem mameluco nao teria havido bandeira; sem democratiza9ao 
biológica nao teria havido mameluco. 

3 

A primeira condigao social para que se realize a bandeira é a 
família.1 No Planalto, como em outras regióes sociais, os tres aspec
tos mais vivos com que se constituí a família sao conhecidos: ela 
se forma mesti9amente, patriarcalmente, cristamente. 

l. O Brasil no Original, p. 81. 

120 c. r. 

Se os próprios atos da vida diária de cada bandeira se praticavam 
cristamente, bem é de ver que a familia, sua origem natural, teria 
que se constituir também cristamente. Trata-se, aliás, de urna outra 
condi9áo para que o fenómeno "bandeira" se realizasse. Nao obs
tante todos os empecilhos que a isso se opunham. 

Entram na conta desses empecilhos o meio tropical e a natureza 
polígama do ibérico. Junte-se a isto a nenhuma necessidade de 
observancia aos princípios de urna moral que, se existía, teria que 
ser apenas hóspede da terra inocente e despreocupada. A condi9ao 
social adquirida pelo homem de cultura superior em contacto coro 
a primitiva despertaría no portugues, independentemente do ardor 
lúbrico que se lhe atribuí, o instinto da sexualidade mais desen-
freada a respeito da bugra. · 

Nao era possível, rezam os documentos da época,2 guardar-se o 
rigor da lei, ou o impedimento da consagüinidade. J á Nóbrega 
pedía, pra favorecer as primeiras unioes do Planalto, fosse dispen
sada a exigencia crista e legal. A dispensa seria, de acordo com a 
sua linguagem, "remédio de muitos · para sossego e quieta~áo de 
muitas consciencias". A fim de que a sociedade inicial nao per
desse o seu caráter cristao, era preciso transigir um pouco e fechar 
os olhos ao império das circunstancias. Tal o caso da dispensa par
ticular3 pra que ''Joao Ramalhb pudesse casar com esta índia, 
nao obstante houvesse conhecido outra sua irma e quaisquer . 
outros parentes dela; e assim pra outiros dois ou tres mesti9os que 
querem casar com índia de que tem filhos nao obstante qualquer 
afinidade que entre eles haja". 

4 

Notara os historiadores, por outro lado, o que havia de instintivo 
na organiza9ao da familia bandeirante. 

Que poderia valer sozinho o indivíduo-pergunta o autor da 
Vida e. Morte do Bandeirante-num ambiente em que a fór~a desa
busada constituía a lei suprema? Organiza9ao defensiva, o agru
pamento parental exige um chefe que o conduza a fei9ao romana: 
militarmente.4 

Aliás, a sociedad e colonial se f ormou ten do por base a familia 
ibérica, com a sua organiza~ao eminentemente patriarcal. 

2. ALFREDO ELLIS, Raca de Gigantes, p. 276. 
3. SERAFIM LEITE, Rev. do Arquivo Municipal, v. 2. 
4. ALCANTARA MACHADO, Vida e Morte do Bandeirante, p. 157. 
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No Planalto, porém, dada a tremenda luta do h?~e~ com as 
f 0r9as que o cercavam, a autoridade do pater familias tinha que 
ser absoluta, além de fundada em condi96es biológicas e afetivas 
extremamente exaltadas. Aquele bandeirante que libertou um m09o 
por dizer-se que era seu f~o, "e ter essa_pres~n9ao quem o _dizia", 
é um caso típico. Mas ha outras particulandades que dao um 
colorido singular a familia do planalto piratiningano. Tao séri~. se 
tornou, por exemplo, a solidariedade parental, que houve fam1has 
transformadas ero clas e organizadas militarmente em fun<;áo de 
ataque ou de legítima def esa. Esta solidariedade parental, como é 
sabido, 5 provocada e exacerbada pelos ~streitos la~os ~e parent~~co 
consangüíneo, que entrela9ava quase toda a popula9ao da regiao, 
veio do quinhentismo para o século seguinte até atingir, ·em meados 
<leste, o auge do seu desenvolvimento. 6 

5 
.. , 

No século XVIII a percentagem de casamentos consangumeos 
no Planalto chegava a 98% .7 

Em resumo: 
Em meio dos perigos de toda espécie a familia era, de início, 

urna ilha humana, pequenina e refugiada em si mesma. 
Sob outro aspecto, a mistura prodigiosa de aventureiros coro 

aborígines, num momento em que só as leis do instinto seri.am ob
servadas, tornou admirável o núcleo familiar que consegurra for
mar-se cristan1ente sobreestando os apetites desgovernados onde 
tudo se realizaría, de resto, conforme os impulsos da natureza. 

Neste ponto, ainda os caminhos iniciados, o da bandeira de con
quistar chao e o da bandeira de conquistar almas, seguiriam para
lelos, entrecruzando-se a cada passo. 

Além de constituir-se cristamente, tinha a familia urna fun9ao 
mameluca apuradora das qualidades que formariam nossa heran~a, 
como origem que foi do nosso drama étnico e fixa~ao de qu~l_idades 
que a endogamia dos primeiros tempos somou e transm1tlu aos 
descendentes dos "cal~oes de couro". 

5. "IZ est essentieZ, mais assez malaisé, de distinguer entre le clan e~ fa
milZe. Ces mots désignent, l'un et Z'autre, des groupes de par~ts. Toute_/01.S, le 
clan a un caractere de permanence que ne présente pas la famiLle que disp~r~'"t 
d la mort des parents et a.u mariage des enfants. Dam les societés, tres pn~i
tives, le clan offre, tant au point de vue ecanomique qu'au poin~ .de ~;ue ~ocial 
plus d ' importance que La famille, car il représente le pouvoir politique (L Eco
nomie Primitive, RICHARD TURNWALD, trad. de Ch. Mourey, p. 5). 

6. ALFREDO ELLIS, Ra~a de Gigantes, p. 277. 
7. Idem, obra cit., p. 147. 
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E tinha urna fun9ao "militar": mais defensiva do que ofensiva, 
no cla; mais ofensiva que defensiva na bandeira. 

E como a distancia e a preocupa~áo do futuro entram em todos 
os pormenores da vida social piratiningana, tais circunstancias tam
bém se imiscuem na própria familia. Há, por isso, casamentos que 
se fazem "sem os nubentes se terem visto" ou "por razao da dis
tancia dos lugrures em que vivem" e, entre outras originalidades, 
figura aquela de um curador que, ao lado de vários encargos, as
sume o de fazer "casar sua curatelada mameluca em oito meses". 

Zelosos, em extremo, da honra das familias sao os dirigentes da 
sociedade. A miúdo, o procurador do conselho pede aos vereadores 
que mandem prender8 ou tirar devassa de quem difamasse "mu
lheres casadas e solteiras". Houve tempo em que os mexericos ur
didos por certos f orasteiros moradores da vila puseram os cama
ristas em alvoro~o. "Era preciso deportá-los ou entao que se emen
dassem, vivendo sem escandalo, bem e honradamente." 

Com o vaivém do sertao, os chefe.s de familia levavam, de pre
ferencia, os mais aptos para a luta, os filhos varo es e os irmaos 
homens além do séqüito aguerrido e disciplinado. Iam poucas m_u~ 
lheres. A esperan~a que elas depositavam nos chefes que partiam 
era maior do que o receio de os. ver desviados do dever conjugal 
por amores indígenas que encontrassem pelo caminho. Longe de 
casa, entregues a natureza tao variegada e fácil que lhes punha urna 
por~aO' de bugras ao alcance de qualquer exacerba9ao sexual, mui
tos sertanistas esqueceram seus deveres conjugais, confiando em 
que seriam perdoados, quando, de retorno ao lar, trouxessem a 
alegria da riqueza conquistada a custa de tao penosos sacrifícios. 

8. "loguo na dita camara requereu o perqurador do conselho aos srs. verea-
dores que suas merses ... mandassem ou tirassem urna devassa de alguna homens 
que sam defamadores e ... o ome que defamava o de molheres cazadas e solteiras 
os vereadores e loguo requereráo ao juiz que mandasse prender ou tirar devassa e 
castigasse quem o merecesse" (Atas, p. 170, t. 1). 

Outros exemplos sé.o numerosos. 
o Unguarudo Meri Soares pagou caTo a sua desfac;atez: 
"e mais assentaráo que G 0 de Meri Soares ( ?) ora estante nesta. villa era 

multo prejudicial na terra por !alar em honras albeas de que podla resumir 
muito desequletac;óes pelo que mandará.o que despejasse a villa" (Atas, vol. m, 
p. 41). 

OUtro Unguarudo, de nome Belchior, se viu em maus lenc;óis com a sua "ruim 
bóca": 

"foi requerido aos ditos oflciais mandassem botar tora desta vllla a Belx1or 
Ordos (Ordonhos) porcoanto hé prejudisial para este povo por respeito de sua 
boqua e juntamente conste de papeis nesta camara ha em que consta por 
enformasam o botaram já dit Bahia por ser de boqua e prosedimento de sua 
caza e da.r muitos escandalos de sua boqua e vida nes}a tera e pello qu,e requeria 
ho botassem para fóra desta villa con parecer do capltáo-mor" (Atas, vol. 111, P· 
243). 

Identlca medida é tomada duas vezes contra Antáo Roiz Pacheco, "desinquieta
dor do povo" (Atas, vol. m, p. 58, e vol. IV, pp. 117, 179). 
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A natureza vai, assim, escrevendo direito por linhas tortas e os 
bandeirantes encontram, na procria9ao com a bugra, seu caminho 
sexual inevitável. A progenie dos mamelucos aumenta nessas via
oens a ca9a do silvícola e das Evas do mato. 
º Tao longa a sua ausencia que, acreditando-se mortos nas garras 
dos índios, se casam suas mulheres de novo. Voltando vivos, en
contram filhos que nao sao seus e trazem, do mato, filhos que 
procriaram com as índias. "Hallaron ajenos hijos llevando ellos los 
que en indias procrearon", como diz Montoya. 

Daí aquela chusma de filhos ilegítimos que enchem de gritos de 
consciencia grande número de testamentos do bandeirismo. Qual 
o cristao que nao perderia a cabe9a? Como quer que fosse, o apego 
a família e os costumes que se observavam na sociedade do Planalto 
demonstram a rigidez de certos princípios que a violencia das trans
muta96es nao conseguía abater. A mulher desempenhou, aí, o seu 
grande papel: manteve o lar, soube perdoar as faltas que corriam 
por conta do serta.o e se tornaram comuns, enfeitou a vida mundana 
e religiosa com a nota do seu prestígio, diligenciou a manuten9ao 
da casa na ausencia do bandeirante, enviou a este os recursos que 
muito insucesso de bandeira tornou prementes, entrou ela mesma 
serta.o adentro, principalmente na época da minera9ao e foi a 
palavra de confianc;a ao herói que enfrentava o desconhecido em 
busca do ouro e das pedrarias. No come90, urna ou outra mulher 
já ia na bandeira, usando um saco de algodao grosseiro com tres 
aberturas por onde enfiavam a cabe9a e os bra9os.9 Depois sao 
numerosas servas de sertanistas (Taunay, Hist. Geral dos Band. 
Paulistas, tomo 1, p. 133). Finalmente vao mu lb eres já em grande 
número e de todas as condi96es, como na época dos descobertos. 
auríferos (segundo o testemunho de Antonil em Cultura e Opu
lencia, p. 213). 

Que nao voltasse sem esmeraldas, foi a ordem de urna delas ao 
marido que ia romper mundo. Nao consentiría que a turba furiosa 
lhe justi9asse o filho, foi o gesto de outra que enfrentou sozinha a 
ira popular e depois acompanhou o delinqüente "varando. léguas 
e léguas de sertao bravío", ao ser ele remetido para a Bahta. Nao 
o receberia senao depois de se ter desafrontado contra o reinol, 
foi a imposi9ao de outra ao saber que o marido estava de volta 
na luta contra o emboaba.10 

9. TEODORO SAMPAIO, in Revista do Instituto Histórico de S. Paulo, vol, 
IV, p. 275. 

10. Em 1732 publica-se a resolu<;áo régia de náo permitir que as mulberes 
r esidentes na v1la e no Planalto de Piratininga embarquem coro destino a 
Portugal sem Ucen<;a prévia do Conselho Ultramarino (Documentos I nter essantes,. 
p. 86, t. 24-26). 
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Nao se falando naquela Rosa Maria de Siqueira, famosa heroína 
do combate aos mouros. 

Mandar escravos dava as donas de casa um certo hábito de go
vernar, sendo proverbial o espírito de iniciativa peculiar a mulhe
res cujos maridos viviam fora de casa, na luta contra os bugres e 
no encal90 das esmeraldas. E, coisa curiosa, modificava-lhes até 
o modo de falar. Assim, as catarinenses nao tinham, para Saint
Hilaire, a rispidez e o acanhamento das mineiras, mas tinham o 
mesmo defeito: a voz um tanto rouca e áspera, particularidade que 
ele atribuí ao hábito de mandar escravos.11 

A reclusáo feminina, o hábito de hao aparecerem tao de pronto 
as donas de casa aos olhos do visitante, impressiona certos viajantes 
estrangeiros. Mas a verdade é que as m'issas solenes, que aben9oam 
as bandeiras ou celebram datas religiosas, sao magníficas demons
tra96es sociais em que a mulher predomina invariavelmente com a 
sua . gargantilha de pedras verdes, com o seu sapato "mourado" 
(cor de amora), chapéu de ~veludo negro, forrado de cetim car
mesim e rendado de prata, vasquinhas de cetim negro damascado 
e saia de veludo.12 Pra deitar flores na rua por onde tero que pas
sar procissao, já se sabe: é ela que aparece, com folhagens e pé
talas de rosas as bra9adas. As damas da sociedade vestem depois 
seda preta, quando a passeio, especialmente quando vao a igreja, 
cobrindo-se com um largo véu da mesma fazenda, franjas de largas 
rendas.13 Em 1813, Beyer acha as mulheres paulistas em geral 
bonitas, bem-feitas e extremamente encantadoras no seu modo de 
ser. "Nunca vi olhos mais expressivos, dentes mais bonitos e pés 
mais mimosos do que nelas. Poder-se-ia crer estar em Estocol
mo."14 Se a mulher nao tem, na igreja, o tratamento que deve 
merecer, grita o procurador do conselho aos seus parceiros e acoi
ma o poder local de "pouco democrático": havia, durante a missa, 

A sele<;áo pelo bandeirismo deu em resultado flcarem as mulheres mais nume
rosas que os homens, como se ve pelos recenseamentos que váo de 1777 a 1826 
(Documentos I nteressantes, vol. XXXI, p. 108). 

No flm do setecentismo, estranhava Arouche que as mulheres d a marinha 
fossem m ais "férteis" e a popula<;áo do litoral, entretanto, n áo progred1sse 
numéricamente. 

O pal escolhla o noivo para a filha, a mulher vivia escondida em casa e náo 
aparecia aos hóspedes senáo por encanto; ná.o ia- a missa seniio envólta. no 
"man t o que lhe escondia- o rost o". Por sinal que se tornou famosa a luta. contra 
o rebu<;o usado pelas mulheres, que andavam com as caras cobertas (1810). As 
esCTavas terlam cinqüenta palma.toa.das publica-mente. Houve mulberes presas 
por contlnua.rem a usar o rebu<;o (p. 140, vol. 59, D ocumentos I nteressantes) 
contra a prolbi<;áo governamental. 

11. SAINT-HILAIRE, Viagem a Santa Catarina, p. 184. 
12. ALCANTARA MACHADO, Vida e Morte do Bandeirante, pp. 77, 78. 
13. TEODORO SAMPAIO, Sáo Paulo no Século XIX, p. 170, vol. 6.0 , Rev. do 

Inst. Hist. de s. Paulo. 
14. Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de Sáo Paulo, vol. XII, p. 29. 
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certos oficiais que se repoltreavam num banco da igreja, "com 
grande prejuízo e escandalo <leste po;,o, por se tratar:m mal as 
molheres". Ao passo que "suas merses descansavam comodame~
te no tal banco, as senhoras donas tinham que se sentar no pavi
mento da igreja sobre os seus mantos. Nao e~tava certo; por una
nimidade de votos, ficou deliberado que se retuasse o quanto antes 
0 "dito banquo"; e pronto, um daqueles decisivos "coartéis" li-
quidou o abuso com rápida elegancia. , 

O alpendre das igrejas nao era, como bem observa Luis da 
Camara Cascudo, urna separac;ao entre senhores e escravos mas 
entre homens e mulheres, para que estas ficassem melhor acomo-
dadas no interior e os homens fora. . 

Rudíssimo o bandeirante, ao pegar índio, ao cac;ar onc;a; amável 
no convívio ~ocial. Veemente nas respostas ao rei; cordial no trato 
com a mulher. 

Nao podía a familia deixar de refletir os sentimentos e costumes 
democráticos que aí tiveram origem. Por exemplo, a roupa que uns 
da familia vestiam era transmissível aos demais por heranc;a, como 
qualquer outro bem, figurando vestidos, chapéus, sapatos, giboes 
de veludo em todos os róis de inventário. Era também costume 
saírem os' moradores para banhar-se no Tiete, 15 numa camarada
gem que assusta a autoridade. Veem-se bandos de banhistas pelas 
ruas em demanda do rio. Nao estava certo e um "bando" remedia
ria a questao. Andarem os habitantes da cidade tomando banho e 
pegando peixe nos ríos próximos, passeando pelas ruas, de "chi
nelas nos pés, caberulla na cabec;a e pente no cabello" torna-se 
coisa muito grave. Outro "bando" e esses costumes nao mais se
riam permitidos. Nao se aplicasse mais timbó "em ribeirao corrente 
e lago", pois esse processo indígena de pegar peixe esta va proibido 
num dos capítulos da correic;ao feíta pelo ouvidor. . 

Na Tabatingüera estava outro rio onde ( 1773) as pessoas parti
culares "váo lavar-se e tomar seus banhos" e outras "pessoas po
bres lavar suas roupas".16 No Anhangabaú,17 observa-se a mesma 
prática singela e despreocupada. Nos arrabaldes, índios fabricam 
potes de barro de grande consumo, porque é u~o geral pre~arar 
neles a comida e carregar água.18 ~ a água dos nos democratizan
do os costumes locais. Ao sistema de levar vasilhas com água e 
mantimentos na cabec;a atribuí Beyer ( 1813), as inchac;oes das 

15. P. MANUEL DA FONSECA, Vida do Padre Belchior, p. 4. 
16. Atas, vol. 16, p . 206. 
17. Atas, idem, p. 207. 
18. R ev. do Inst. Hist. S. Paulo, vol. XII, p. 288. 
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glandulas do pescoc;o, freqüentemente notadas nos caboclos. O há
bito é tao inveterado que se encontram pessoas levando assim urna 
garrafa vazia ou qualquer outro objeto pequenino.19 Na vida do 
lar, todos bebem no mesino copo e tomam água na mesma vasilha. 
Abundam os homonimos, com curiosa persistencia. Nada menos 
de cinco Antonio Raposo ( coisa que deu muita dor de cabec;a aos 
historiadores mais minudentes), tres Fernao Dias, oito Bartolomeu 
Bueno, entre os quais Anhangüera, alguns da Silva, outros da· Ri
beira, outros do Prado e Cacunda; quatro Domingos Jorge; tres. 
Pedro Vaz de Barros; do is Af o ns o Sardinha, etc. Parece que, em 
nenhuma outra regiao do país, se verificou essa afluencia de nomes 
iguais. O fato nao é apenas urna coincjdencia, urna identidade de 
origem; há de ter a sua significac;ao social. Pelo menos denota urna 
certa convivencia harmoniosa, urna espécie de homenagem que se 
prestam familiarmente uns aos outros. Sem falar nos homonimos 
obscuros, que terao existido .Qom certeza. 

Examinada, entretanto, a forma<;ao da familia apenas em suas 
linhas mais amplas, a conclusao é a de que, no Planalto de Pilfati
ninga, nascente social da bandeira, ela se constituiu mesti<;amente, 
patriarcalmente, cristamente. 

Tao importante é, aliás, a func;ao da familia que, em certas filo
sofías e em certos povos há urna tiansic;ao direta do grupo familial 
para o Estado, sem passagem pelo cla e pela sociedade. 20 Ainda 
boje, contra a tendencia do liberalismo e do materialismo que a des
figuram, o que se quer é dar a família a sua fun<;ao justa: "cellule 
initiale de tout groupement humain et, par conséquent, de la region 
et de la nation".21 

Nada mais natural, pois, que a familia f os se nao só a nossa "uni
dad e colonizadora" senao também o mais irredutível segredo bio
lógico de nossa organizac;ao social, a for<;a política que se desligou 
imediatamente do seu meio social de origem ou a "f or<;a social que 
se desdobra em política", formando a aristocracia colonial do Norte, 
na explorac;ao agrícola do litoral, e a democracia colonial do Sul, 
na bandeira exploradora das pedras preciosas. 

19. In R ev. Inst. Hist. S. Paulo,· vol. XII, p. 287. 
20. "Les chinois sont une nation d 'individualistes. Ils n ' ont pas le sens 

social mais le sens de la f amille. C' est une ch ose curieuse d consta ter que le 
mot "societé" n'existe pas en tant qu'idée dans la pensée Chinoise. Dans la 
philosophie sociale et politique de Confucius nous voyons transition directe d.e 
la familZe " chin" d l'état (kuo) en t ant qu'étapes successives de l'organisation 
humaine; cela dans des citations telles que "lorsque la famille est en ordre, Z'état 
est en paix". Ou encare: "mettez d.e l'ordre dans La famille, et vous gouvernerez 
en paix" (LIN YUTANG, La Chine et les Chinois, Payot , trad. francesa de P. 
Bourgeols, p. 105) . 

21. HENRI, Comte de Paris, Le Proletariat, p. 103. 
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Sabe-se que há países onde a familia é mais, f orte ~ue as f orm~s 
mais largas de coletividade, outros em que ela e uro termo de equ1-
Iíbrio entre as for<;as coletivas e individuais. Madaria?a .é quem 
assim observa. E ainda com as suas pala~ras. se podera dize~ que 
a familia bandeirante dava aquela sensa<;ao ~ital, que c.oll!un.1ca a 
cada um dos seus membros o testemunho dueto da existencia do 
grupo. 

Realmente sem familia nao teria havido bandeira. Que é ban
deira no seu 'órgao diretivo, senao urna familia mai~ ~umerosa o~ 
uro grupo de numerosas familias sob o comando un1~0 do ma1s 
notável? Sobre a fun9ao política da familia basta mencionar o que 
foi esta no exercício do poder municipal. Os .governos lo~ais t.orna
ram-se objeto de disputa violenta entre familias que se diglad1aram 
a tal ponto que f oi preciso chegar ao a cor do e 1!1erce de u~as. s~ 
revezarem com as outras na Camara. 22 Para "universal :oncord,~a, 
determinava, certa ocasiao, o governador-geral do Brasil que .so 
servissem número igual de vereadores de cada urna das familias 
em discórdia e um neutro" ( 165 5). No en tanto, a luta entre d~as 
familias (Pires e Camargos) cujos chefes yareciam galo~ de bnga, 
com sangue espanhol nas veías, se repetiu durante mu1to tempo, 
alarmando a edilidade nas pelejas aspérrimas que marcam largo 
período da vida social piratiningana ( 166?). Na? adian!av~ .os 
acordos. Feíta nova pacifica<;ao, logo depo1s estana desfe1ta ahn
gindo o seu período agudo em 1679"23 par~ ~er deste~ado um dos 
contendores mais renitentes e haver urna elei<;ao tranquila em 1680. 

Que valeria o indivíduo sem a familia? Isto ~ao. ~uer ~izer q~e 
0 indivíduo se anulasse com a família ou que o 1nd1v1?uahsm~ .. nao 
fosse a lei. Ao contrário, a família é o ponto de apoio ,sangu1~eo; 
económico, social e político do individuali~mo. Gr~<;a~ ,ª famíha e 
que o indivíduo se realiza totalme~te. A f or~a. do ~nd1v1duo, nu.m.a 
sociedade fundada em riscos de toda a especie, tinha . 'l;ue res~drr 
no grupo parental. Com a familia, o indivíduo se c!assif1c~ social
mente; com ela é que ele trabalha e p~oduz,,.. na faI?a agncola. ou 
na ca<;a aos metais preciosos e coro ela e que ele realiza ~ b~ndeua. 
Parece, pois, muito certo que, nos grupos h~m~nos. maIS neos de 
individualismo, é que o sentimento da fam~1~ e 1!1a1s acentuado e 
mais vivo. O caso dos chins é a prova. Ind1v1duahstas ao ex~remo, 
só conhecem dois termos de urna realidade social: a famíha e o 
Estado. 

22. Atas, t. IX, p. 58. 
23. CARV ALHO FRANCO, obra cit., p. 74. 

128 c. r. 

A briga entre Pires e Camargos por causa da governan<;a serviu 
pra exaltar a autonomía do Planalto em assunto de elei<;ao. Se com
preenderá melhor o fato desde que se saiba que a familia de
sempenhava uro papel .político imenso, naquela época, e que a 
história política da sociedade brasileira continua ligada a história 
de suas principais familias. 

Em que pese aos que costumam ver na família "um grupo hostil 
ao grupo político", o certo é que, para o brasileiro em geral, o 
Estado seria sempre sinónimo de providencialismo patriarcal. Até 
boje, o governo é o Pai grande a que aludem as nossas popula<;oes 
caboclas. · 

A educa9ao familiar se fazia, desde cedo, dentro da própria 
bandeira. 

Curumins e pequenos mamelucos nasciam juntos, brincando no 
mesmo brinquedo.24 Os que iam crescendo já estariam matricula
dos na escola rígida da cor~gem pra se diplomarem depois no mes
mo ofício desbravador e agreste. Terríveis preadores do gentio e 
rompedores de sertao, dentro de uro mundo fechado e violento que 
nao oferecia caminhos pra triunfo, faziam-se acompanhar pelos 
filhos numerosos que, mal . crescidos ainda, já eram bandeirantes 
tao sabidos e tao resolutos como os pais.25 Os descendentes segui
riam, durante várias gera~oes, o rastro dos seus maiores. O Anhan
güera-menino, que sururucara nos atalhos abertos pelo Anhan
güera-pai, seria tao famoso quanto o pai e levaría a sua bandeira 
para o mesmo objetivo, como quem obedecesse, no seu subcons
ciente, a urna prescri9ao familiar tao forte que lhe indicou o mesmo 
rumo e a mesma Serra dos Martírios ... 

Artur e Fernao Pais de Barros, descobridores das minas de Mato 
Grosso, seguem a tradi<;ao dos seus avós e vao, também, pela voz 
do sangue, ao extremo do nosso f ar-west. 

O Pai Pirá, ainda com 14 anos, tomaria parte na bandeira de 
seu pai, aquele das vinte e quatro entradas no sertao do Paraguai. 
Francisco Dias da Silva tem 18 anos quando figura na bandeira 
de Femao Dias Pais. Até um menino órfao é mandado ao sertao, 
fato que deu motivo a puni9ao do respectivo tutor.26 Conta-se que 
o menino Matias Cardoso .tem apenas 11 anos e já está no mato. 
Dois outros meninos caem prisioneiros dos espanhóis ero Caaza
pagua~u, no extremo Sul. 

24. As bonecas de barro ou de madeira, por ex. (D'\RCY RIBEIRO, in Cultura, 
VOi. IV, p. 173). 

25. Acostumavam seus filbos, desde pequenos, as !adigas do sertáo (MACHADO 
DE OLIVEIRA, obra citada, p. 138). 

26. TAUNAY Hist6ria Geral das Bandeiras Paulistas, t. V, p. 90 . • 
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Um mamelucozinho, filho de Joáo Pais Floriao! repr~s~ta curio
·so papel no caso do acordo ~ssinado entre o re1 .~an1n,_?e e o go
vernador-geral do Brasil : servrra27 de tra90 de un1ao (sao palavras 
de Ta una y) entre tapuias e brancos. Nos recenseamentos e apron
ta9óes de guerra recomenda-se que se distribuam armas entre os 
moradores e seus filhos28 de "14 anos arriba". 

André Fernandes, Baltazar Fernandes e Domingos Fernandes sao 
tres irmáos que fundam tres cidades, quase que ao mesI?o tempo. 
Os filhos de el Tuerto sao irmaos de sangue, de sertamsmo e de 
infortúnio. "Quem é irmao e companheiro pra trabalhos, moléstias 
e descobrimentos o seja também pra bonan9as e honras", dizia 
Lourengo Leme na carta ao capitao-general, em que recusaram os 
irmaos Leme as prebendas de Rodrigo César.29 

A dire9ao ou a distribui9ao das fun96es de comando se verif.icava 
entre os descendentes ou colaterais do cabo-de-tropa. Basta citar a 
bandeira das esmeraldas, que era constituída pelo chefe, Fernao 
Dias País, pelo seu filho e pelo seu genro ( Ga.rcia Rodrigues Pais 
e Borba Gato), principais cabe9as da famosa 3ornada. 

A simples leitura da relagao dos component~s da bandeira de 
Raposo Ta vares é outro exemplo. Com~a ass1m : cabo-de-tropa, 
Antonio Rapóso Tavares · seu irmao Pascoal e seu sogro Manuel 
Pires este com "tres filhos"; Simáo Alvares e "quatro filhos"; 
Fern~ndo de Melo e seu genro; Baltazar de Morais e dois genros; 
Simao Jorge e dois filhos; Amaro Bueno e um gen~o; Francisco 
Rendon e seu irmao; Antonio Luís de Grá com filho e ge?I?; 
Bernardo de Sousa e o seu cunbado Ascen90 de Quadros; Antonio 
Raposo Velho com tres filhos ; Pedro ~a~eira e filho (~ as~im 
continua e termina por outros tantos pa1s, filhos, genros e irmaos, 
em longa enumera9áo) . 

Num momento em que tudo se resolveria pelas leis do instinto, 
e em que a familia nao podia ter, é claro, as garantias l~gais de 
agora, prevalecen a familia vitoriosamente. Cada banderra era, 
como já foi dito, urna familia mais numerosa ou um grupo de nu
merosas familias sob a chefia comum do cabo-de-tropa. De resto, 
o ter tomado parte numa bandeira era "um título de honra para 
cada familia". Durante largo tempo, diz Rocha Pombo, sucedem-se 
as bandeiras mais f ortes e temerosas. E nao houve, acrescenta, urna 
só familia de nota em S. Paulo que nao contasse ao menos urna 

27. Idem, obra cit ada, vol. VII, p . 84. 
28. Atas, vol. n , p. 261 . 
29. Documentos Interessantes, vol. XII, p . 131. 
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dessas grandes provas que passaram logo a ser nao só de coragem 
heróica mas também de amor a Pátria. 

Como se ve, a familia da regiao social que é objeto <leste estudo 
se constituiu dentro das· linhas próprias e de circunstancias muito 
peculiares. 

6 

Por certo que a vila do Planalto nao se caracterizava apenas pela 
solidariedade parental. Muito ao contrário aí encontramos o pri
meiro germe da solidariedade mais larga do que a da familia. Esta 
foi, sem dúvida, o fundamento básico da solidariedade social mas . 
nao o seu único motivo. Grupo primáxio,-nele as relagoes de vici
nagem se tornam vivas e numerosas, ligam-se urnas f amílias as 
outras pela mesti9agem, pela contigüidade, pela economía, pela 
necessidade de defesa comum em face do inimigo comum, pela 
prática de um sistema de , vida instintivamente democrático ero 
que predominam a policultura, a pequena propriedade, o campo em 
comum pra cria9ao de gado, o espírito de coopera9ao nos assuntos 
de interesse público, enfim, todas as formas de solidariedade social 
necessárias ao indivíduo convencido de que a familia, o clá, a 
vizinhan9a, a coopera9ao seriam os seus pontos de apoio <liante do 
mundo ignorado. A linguagem das atas é muito expressiva quanto 
ao perigo constante em face do qual viviam os moradores do Pla
nalto: precisavam de índios, pois assim (sem refor90) "nao teremos 
quem corra as fronteiras" ( 1572) ou entao: a vila precisava de 
gente, pois estava a doze léguas do mar e em terra de inimigo~ 
( 15 8 7). Quando era preciso "ir ao mar e requerer coisas para esta 
vila" todos os moradores se reúnem "pra fazer urna procuragao" ; 
um seria o encarregado de fazer compras em nome de todos. 30 Se 
é preciso, por exemplo, cobrir a casa do conselho "porquanto chove 
nela por as paredes", 31 fica deliberado que todos os moradores da 
vila, possuindo "oito ~as de servi90 para cima contribuiráo com 
dois feixes de sapé"; e possuindo menos do que oito pe9as "contri
buirao com um feixe apenas". Nada se faz, desde as menores coisas, 
sem o concurso de todos. O "caminho do mar é feito de mao co
mum" com "o favor dos índios cristaos"32 ou de "mao comum, 
fazendo cada um o que lhe couber na reparti9ao dos encargos". S.3 

Pra constru9ao de urna ponte, Antonio Preto propoe que se convo
casse todo o povo da vila. 34 Esta tendencia pra que tudo se realize . . 

30. Atas, val. I , p . 17. 31. Idem, p. 148. 32. Atas, vol. n, p . 39. 
33. Atas, ldem, p . 28. 
34. Atas, vol. I, p . 274. 
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em comum demonstra bem os costumes singelos de solidariedade 
social. Numa sociedade em que o apego a propriedade imobiliária 
(latifúndio) nao chega a existir ainda, existe o apego a propriedade 
mobiliária bem vivo. Contra o comunismo do negro e do índio sao 
inúmeras as cautelas: negro nao podia vender couro de gado sem 
dizer a procedencia, ou sem que o respectivo comprador verificasse 
a marca de identifica¡;ao. Esta µiarca já seria a defesa da proprieda
de do gado contra qualquer confusao comunista. Afonso Sardinha 
e Brás Cubas sao os primeiros a marcar seus bois.35 Indio nao devia 
conduzir m·ercadorias pelo caminho do mar; nenhuma pessoa, de 
qualquer qualidade ou condi¡;ao que f os se, poderia levar índio con
sigo, "co cargua ne descaregado". 36 Qualquer escravoª7 que furtas
se canoa pagaría mil-réis de multa. Quando se proíbem entradas, 
há urna exce¡;ao: salvo pra punir crimes de furto.ª8 Mesmo quanto 
a propriedade imóvel o que se nota mais a miúdo é sua nenhuma 
valoriza<;ao: "o chao valia tao pouco que nao figura, a princípio, 
no rol dos bens inventariados; um lan<;o de casas na rua central 
do povoado valía tanto como um colchao de la com o seu enxergao 
e travesseiro." Eram casas de tres lan<;os de taipa de pilao, . com 
repartimentos de taipa de mao com o seu quintal; ou casas da ro¡;a, 
de taipa de mao cobertas de telhas, com as suas portas e chave 
mourisca, ou portas com as suas dobradi<;as. 

Urnas cortinas de tafetá azul coro o seu sobrecéu, guarnecidas coro 
as suas franjas de retrós vermelho e amarelo, e eis o máximo -con
forto que a casa da vila e a casa da ro¡;a39 podiam oferecer. 

J á no Norte os senhores "mora varo em suas casas-grandes de 
pedra e cal". Obsequiavam os seus bóspedes com camas de damasco, 
enquanto a cama de Gon¡;alo Pires (a única, em S. Paulo, ero 
condi<;oes de servir a hospedagem do ouvidor-geral) era arrebatada 
pela governan<;a ao seu dono, causando aquele enorme rebuli<;o que 
as atas da Camara descrevem pitorescamente.40 Parece que em 
nenbuma parte terá acorrido despropósito mais expressivo. Pra 
hospedar um visitante ilustre ser preciso tomar cama e colchao a um 
dos moradores da vila. Aliás, todas as casas das fazendas ou da 

35. Antonio Cubas registra "hua marca de gado vacum de Bra2 Cubas seu 
1rmllo, a qual é um e ferro da marge atrás q. é hum B a res tem a orelha 
tendida". Afonso Sardinha regist ra- "hua marca do seu gado vacum q. 'hé a 
orelha d.lreita espontada e depois de espontada é tendida e a resguarda da orelha 
somente". . 

36. Atas, t. I, pp. 126, 138. 
37. Atas, t. I, p. 191. 
38. Atas, t. II, p. 126. 
39. ALCANTARA MACHADO, Vida e Morte do Bandeirante, p . 23. 
40. Atas, t. II, pp. 446, 452. 
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vila eram pessimamente arranjadas em questao de mobiliário. Todo 
o seu conforto se resumia em toscos catres de dormir vários tambo
retes, raras cadeiras de estrado, algumas cadeiras ras'as e mal-ajam
brados b~etes, o~de erani guardados uns poucos pratos de estanho, 
as perolerras de vmho .da terra, as tamboladeiras de barro, as palan
ganas de lou9a do remo~ galb~t~s de pau, frasqueiras de flandres 
9ue tanto abundam nos inventanos.41 Ero torno dessas casas vice-
1avam pequ~nas ro<;as ~e ~ilho, tri~o, feijao, algodao, mandioca e 
n:arn1elo, alem de parreira1s, banane1ras e pequenos canaviais. Cria
~oes de gado ( 50 a 100 cabe¡;as em média) e eis tudo. 
. <?asas utilitárias, construídas sem adorno artístico. Por dentro 0 

md1spensável pra morar. Mobília, a que já vimos. No entan'to 
Anto~io Ribeiro se dá ao "luxo" de ter em sua sala quinze painéi~ · 
que ele chama de quadros de Roma e outro república tem "doze 
painéis de madona". Miguel Garcia Velho bota o seu "painel de 
imperador" bem a vista de quem chega. 

A falta de casa de pedra ·e cal influi muito em certos momentos 
da vida social, no Planalto. Quando se trata de recolher, por ordem 
de ~erto procurado~, o dinheiro dos órfaos "para ho meter no cofre" 
alv1trou-se .ª n~cess1dade da fian<;a, porquanto aterra "nao he capaz 
para ter d1nherro por as quazas nao serem de pedra e cal". 42 Ao 
re~eter-se pra Santos uro tapafl4uno endiabrado, autor de vários 
crllTies de morte, alega-se que, como a cadeia da vila fosse "fra-
q ª

" 43 t , . " u , se ornava neces.sano rem?ve-lo p~ra a de Santos "que era 
de pedra e call e por ah1 estar ma1s seguro '. Um carcereiro anda va 
fugid? por nao tomar posse do seu ofício; era preciso nomear outro 
que_ tivesse bens e f?s.se casado. 44 Gon<;~lo Ribeiro é preso por nao 
ace1ta.r o mesmo oficio. 45 Tudo por que? Por nao haver cadeia de 
pedra e cal. Os presos fugiam com muita facilidade. Verifica-se 

d. 46 d . um . ia se a ca e1a estava bem segura para nela "se botarem 
qua1squer presos de quaisquer crimes e se a terra era capaz para 
semel~~nt~~ obras": A ~?nclusao dos peritos nao se faz esperar: "a 
terra e mutil pra trupas. Pelo vao das vigas sairia qualquer bomem 
"como se tem visto por duas vezes".47 Quando uro Antonio de 
So usa se recusa a servir de carcereiro a Camara perde a paciencia: 
ou. ele aceita o cargo de carcereiro ou seria encarcerado sem pesta
ne1ar. Teve ele de dizer que sim, mas nao sem frisar que nao podía 
ser o responsável pelos presos que fugissem ou arrombassem a 

41. ALFREDO ELLIS, Troncos Paulistas, p. 253. 
42. Atas, t. I, p. 450. , 
43. AFONSO DE E. TAUNAY, História Seiscentista de s. Paulo, 205. 
44. Atas, vol. IX, p . 102. 45. Atas, vol. IV, p . 315. 46. Atas vol IX p 80 
47. Idem, p. 81. 

/ 
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cadeia "pela fragilida~e dela".48 Isto em 1733. Pois ~inda em. ~ 73_7, 
depois de terrível motun de presos, resolvem os poderes mun1c1pa1s, 
dada a pouca segurarn;a do seu cárcere, "despachar urna boa leva de 
presos para a cadeia de Santos, 49 que era de pedra e cal". 

Quer dizer que, até o segundo quartel do século XVIII, nao havia 
cadeia de pedra e cal na vila. Coisa muito diferente do que aconte
ceu no Nordeste. Em Olinda, por exemplo,50 já em 1575 havia nada 
menos de 700 casas de pedra e cal. Ao passo que ainda em 1775 
( dois séculos depois) o entao governador, em S. Paulo, falava em 
convocarem-se os escravos de algumas fazendas das confiscadas aos 
jesuítas pra "socar paredes de taipa de que sao formadas nesta 
cidade todas as casas por falta de pedra". 51 

A mobilidade determinada pelos fatóres a que já se teve ocasiao 
de aludir reflete-se, nao só nos costumes como também na habita
c;ao: tanto há casamentos de pessoas que nao se conhecem como 
casas que se diriam adaptadas ao contínuo vaivém das familias. 
Sem a solidez daquelas casas-grandes que parecem fortalezas amas
sadas com suor e sangue de escravos e dentro das quais tudo respira 
a estabilidade, rotina, espírito de conservac;ao, tesouro escondido 
pelas paredes. 

Por outro lado, a bandeira resulta dessa circunstancia. Gra<;as a 
essa falta de pedra pra casas-grandes, e dado o desembara~o pro
veniente do nenhum compromisso com a propriedade imobiliária e 
latifundiária, o hornero do Planalto pode ser bandeirante e deixar, 
a qualquer hora, os bens que possui pra calc;ar botas e se meter no 
mato atrás dos mitos amarelos e fulgurantes . 

O fato de ser telheiro constituiu a melhor defesa de um Femao 
Alvares, <liante da senten~a que o mandava degredar. Nao havia 
quem fizesse telha senao ele e a igreja nao podia ser construída sem 
o seu oficio. 52 

Houve época em que se alegava ( 1633) que os roubos e assaltos 
eram "frecoentes por respeito de as casas serem de taipa e as rouba
rem a cada hora". 58 Aliás, os assaltos a propriedade eram muito 
sérios e as atas da Camara estao cheias de queixas contra eles. Ao 

48. Atas, vol. X, p . 248. 
49. Anais do Museu Paulista, vol. VII, p. 87. 
Em 1791, porém, valla a pena ser metido no xadrez, segundo os versos baJUla

tórlos de Frei Francisco de S. Carlos ao Conde de Sarzedas, por este ha.ver 
lna ugurado o prédio da nova ca.dela pública: 

.. . "a fim de o engrandecer ninguém receia 
meter-se hoje por gósto na cadeia." 

50. "Em 1580, Olinda tinha 700 casas de peclra e cal, edificios públlcos, espe-
cialmente conventos e templos" (GAMA, Hist. da Pr. de Pern., p . 140). 

51. Documentos Interessantes, vol. 28, p . 150. 
52. Atas, t . I, 438. 
53. TAUNAY, obra clt., p . 196. 
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sobreestar a governan~a as entradas, durante algum tempo, a de
clara~ao feita foi de que "nao convinha dar guerra ao gentio do 
sertao salvo alimpar ladroeiras". 54 

E, por se ter falado. no telheiro que escapou ao degredo por 
causa do seu ofício, ocorre o caso daquele outro que "se queria vir 
a morar nesta vila e se queria abrigar a fazer telha pra se cobrirem 
as moradas desta vila por ser coisa pro enobrecimento dela e ser 
muito necessário cotanto que se obrigassem a lhe tomar toda .a que 
ele fizer e a dita telha era necessária por rezam desta vila estar 
coberta de palha e correr risco de fogo" ( 1575). Acolhida a lem
bran~a do telheiro, tao preocupado . com o fogo que podia arrasar 
casas cobertas só de palha e com o enobrecimento da vila, ficou 
combinado, desde logo, que as telhas. seriam pagas a 4 cruzados 
por milheiro ou "em mantimentos, carnes, cera e couros, guados 
bois e vaquas e porcos porquanto nesta vila nao há outra fazenda". 55 

A idéia de caiar as casas f oi fato de suma relevancia a julgar pelos 
"escritos" afixados a porta do conselho e da matriz.56 Quando vem 
a diferencia~ao das casas, que Gilberto Freyre divide em sobrados 
e mocambos, fixando as rela~oes da aristocracia urbana com a 
plebe democrática, e tendo o seu ponto de confraternizac;ao nas 
ruas, ainda se verifica que, em S. Paulo, "o sobrado tem um desen
volvimento mais vagaroso do que em Recife".67 

As chamadas casas híbridas significam alguma coisa de mais 
sério. Demonstram já um processo de concilia~ao democrática. En
quanto que, no Norte, o que havia eram sobrados patriarcais de 
cinco e seis andares. 

O primeiro sobrado construído na vila foi o de Domingos Luís> 
o carvoeiro. No primeiro quartel do seiscentismo aparecem os de 
Louren~o Ruxaque e Marina de Chaves. Depois vem os sobrados 
com vidrac;as, o verde da pintura das casas, os beirais discretos, as 
venezianas. 

Nao chegou a existir a briga do sobrado com a casa de palba e 
com a rua. Basta dizer que, em pleno seiscentismo, um dos repre
sentantes do governo local ainda tinha dúvida sobre quem devia 
cuidar da rua: se os moradores ou se a Camara. Mesmo no 
início do setecentismo as providencias relativas a rua visam atos de 
limpeza e seguran~a, sem preocupa<;ao urbanística de nenhuma es
pécie. Bandos de porcos e gado solto andavam sujando até na 
igreja.5s 

' 54. Atas, t . Il, p . 146. 55. Atas, t. I, pp. 67 e 68. 56. Atas, Il, p . 275. 
57. Gn.BERTO FREYRE, Sobr. e Mucambos, p. 209. 
58. Atas, t . I, p . 488; t . III, p . 144. 
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Em 1640 é que a governarn;a se incomoda um pouco coro os 
que, tendo chaos, "nao fazem casas para a nobreza da terra". 59 

Só muito lentamente se resolve: proibir que o gado pastasse no 
aterrado do Anhangabaú;60 limpar os chaos e neles fazer benfeito
rias ;61 tirar f ormigueiros dos mesmos chaos ;62 acabar com as lagoas 
que se formavam na Rua da Misericórdia;63 tapar os buracos de 
onde se tira terra pra constru9ao de casas.64 Puras providencias pra 
limpeza e economía da vila, denunciando-se um maior cuidado coro 
os caminhos e pontes, entradas e saídas, pois eram estas (veja-se 
bem) "a mayor injúria da república".65 

Ao fazer sua costumada correi9ao o ouvidor-geral, a Camara 
requereu-lhe que, nas posturas para as vilas da comarca, deixasse 
"muy recommendado a feitura do caminho do mar". 66 Nao obstan
te, havia pessoas rebeldes que nao queriam concorrer para a cons
trugao de urna ponte. 67 Em 1740 falou-se em cal9ar com pedra 
algumas ruas, mas todos achavam que seria urna "opressao". Em 
1742 há esta providencia: o povo fizesse cada qual a cal9ada de 
sua testada, de tijolo ou pedra. Em 1811, contam-se 4.017 prédios. 
As paredes de taipa, espessas e pouco elevadas, branqueadas com 
tabatinga, só admitem portas largas e janelas quase quadradas, coro 
gelosias. Os ornamentos seriam incompatíveis com a vida de ir e vir 
do bandeirante. 

O telhadn avanga para a rua em demasía. O interior é amplo, 
pouco iluminado. 68 Só em fins do setecentismo um orador inflamado 
podia69 celebrar "a polícia desta cidade, as suas cal9adas, a obra 
do chafariz". 

Em 1813, Beyer, viajante sueco, ve em S. Paulo várias pragas 
públicas com fonte de água, treze institui96es religiosas, das quais 
oito igrejas, tres conventos de frades e um de freiras, a maior parte, 
como as casas da cidade, construída de taipa que muito resiste ao 
tempo, um hospital excelente e boas barracas pra tropas. 70 

Nao chegou, como em Pernambuco, a existir a briga do sobra
do com o mocambo, nem com a rua. O que houve foi a camarada
gem da casa de taipa com o mato.71 Ainda em 1620, tomam multa 
vários maiorais da vila por "nao terem derrubado" os matos que 
ficavam atrás de suas casas ... 

59. Idem, t. V, p. 18. 60. Idem, t. IX, p . 144. 61. Idem, t . IV, p. 359. 62. 
Idem, t. IV, p. 473. 63. Idem t . IV, p. 449. 64. Idem, vol. IX, p . 108. 65. Idem, 
p. 129. 66. Idem, p. 130. 67. Idem, p. 360. 

68. T. SAMPAIO, S. Paulo no Século XIX, vol. 6, p . 170. 
69. D ocumentos Interessantes, vol. 4, p. 313. 
70. In Rev. do Inst. Hist. de S. Paulo, vol. XII, p. 287. 
71. Atas, vol. II, p. 424. 

136 c. r. 

As concess6es de chaos eram freqüentes. Estas eram feítas por 
ter o pretendente mulher e filhos, ser filho de conquistadores e 
merecer "duzentas bra9as pra fazer de comer pra ele, sua mulher 
e filhos e ser bornero pobre". 72 Outro pedido de chao era deferido 
porque a mulher que o requería alegava ter sido vítima de um des
pejo, ficando sem remédio "por nao ter onde pudesse fazer casa e 
se metesse com os seus filbos menores". Em 1640, concediam-se 
a Fernao Dias País, Pedro do Prado e J oao Leite "prazos de seis 
bra9as de testada e oito pra quintal". Antes disso, já Frei Antonio 
pedia "autoridade pra sitiar urna casa", obtendo a necessária coii
cessao. 1s Em certa sessao da Camara o procurador alega que fóra 
dado muito chao pra casas e quintais ao redor da vila, mas que os 
beneficiados nao cuidam "de benfeitorias nenhuas"; fizessem eles 
tais benfeitorias, sob pena de serem ta is chaos transferidos á. o u tras 
pessoas. "Que todas as pessoas que tivessem chaos e terra fizessem 
benfeitorias dentro de dois meses", exigia o procurador. Nao passou 
muito tempo, repete-se a r~clama9ao em termos muito claros: que 
todos os moradores e forasteiros que tivessem chao dentro da vila 
"e de longuos dela os carpisen ou fizessen benfeitorias e alimpassen, 
sob pena de serem dados a outrem pela Camara".74 

Benfeitorias, pra que? O sentido do morador estava era voltado 
pro sertao. · 

O valor do chao ou da propriedade imóvel dependía, pois, do seu 
aproveitamento ou das benfeitorias que nele se realizassem. Feítas 
essas, entao a coisa muda de figura. Sao freqüentes, entao, as me
didas relativas a defesa da pequena propriedade imóvel contra o 
gado que estragava as ro9as. Nao tinha chegado ainda a época das 
chácaras com os seus pomares copiosos e multicores, que Saint-Hi
laire tanto apreciou. A chácara viria a ser urna espécie de combi
na9ao da fazenda coro a casa da cidade. Do mesmo modo q~e a c~sa 
híbrida foi a combina9ao hierárquica e democrática do me10 social 
num tipo que concilia sobrado e casa de palha, sem atritos: 

Os jardins da Bahia, desde logo, surpreendem os forasterros. Em 
Recife, "eram comuns, nas casas da cidade, os jardins coro alguma 
coisa de mourisco, a água escorrendo o dia inteiro e talvez azulejos 
brilhando no meio das plantas e das fontes", nos informa o autor de 
Sobrados e Mucambos. Em S. Paulo, só chegariam tardiamente. 

Fala-se, ao tempo de Fernao Cardim, de urnas roseiras que lhe 
encantaram os olbos. E isso poderia despertar urna pergunta: bavia, 

72. ALCANTARA MACHADO, Vida e Morte do Bandeirante, p. 155. 
73. Atas, vol, II, p. 444. 
74. Idem, vol. II, p. 77. 
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já em fins do quinbentismo, algum arremedo de jardim ou gasto 
ornamental na vila nascente? Trata-se, no entanto, da indústria de 
rosas. Rosas puramente utilitárias, que algumas vezes saíam a rua 
nos di as de procissao . . . Nas menores coisas, o lado prático bem 
definido: rosas, nao pra enfeite, mas pra indústria do mel rosado; 
vinho, nao pra liba96es dionisíacas senao também pra necessidades 
e doern;as. 

J á a residencia rural, ou "casa do sítio da ro9a", do bandeirante, 
no século XVIII ( ao tempo do ouro) reflete outro estilo de vida, 
infunde maior estabilidade, maior conforto ( chega a ter doze cómo
dos) a presenta um ''aspecto plástico, funcional e purista" notável
na observa9ao de Luís Saia, em sua A Casa Bandeirista15_mas 
ainda é de taipa e pilao, nao de pedra e cal. 76 

A casa rural nao se situa, como a urbana, na origem social da 
bandeira; está na retaguarda e nao na vanguarda; é mais um ponto 
de abastecimento do que um foco de propulsao; f ornece recursos 
ao oficio de bandeirar, mas tem um ar de querer dizer: nao só de 
bandeirar vive o homem. A urbana tem porta aberta para o sertao, 
no seu entra-e-sai, ao passo que a rural-por sua localiza9ao e 
risco--lhe fecha a porta; é mais pra receber hóspedes do que pra 
gente que nao pára em casa, ou que sofre de bicho-carpinteiro. 

A casa do sítio da r~a dá, pois, pelo menos aparentemente, urna 
melhor sensa9ao de propriedade, de moradia. Nao chega a ser de 
pedra e cal mas revela um ponto de apoio para o bandeirante que, 
se prefere andar no mato e é sensível até "a urna f olha de árvore 
que bula", precisa também de cuidar de sua lavoura, do seu reba
nho, do seu "pomar de frutas européias" e, na época do ouro, des
cansar um pouco da trepida9ao sertanista. 

A casa urbana nao imobiliza (a rua é um caminho) ; é a morada 
do povo que realiza a bandeira, e nao apenas do bandeirante. Por 
ser a bandeira um fenómeno principalmente urbano na sua organi
za9ao e só sertaneja nos seus fins. Pois nao é a bandeira a própria 
cidade em marcha? 

Resultado é que as casas da vila estao (paradoxalmente) mais 
ligadas ao sertao do que as residencias rurais; quando, 77 aparente
mente, devia ser o contrário. 

75. Op. ctt., p. 9. 
76. PAULO FLORENQANO, in Jornal do Comércio, de 10-11-1957. 
77. "MARIA GRAHAM apreciou a simetria do mobillário da sala de visitas 

(no Norte) quase sempre constituido de um sofá em cada extremidade e a 
dlreita e a esquerda uma longa fila de cadelras que parecem nunca ter sido 
afastadas do lugar" (MELO LEITAO, Visitantes do 1º Império, p. 40) . 

Que se dirá das casas ba.ndeirantes onde o "afasta.r-se do lugar" é algo de 
contagioso, onde a mobllidade é uma espécie de contágio moral? onde a casa é 
que !a.z parte do mobiliário? 
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Raro é o cronista que nao alude a nenhuma geometria das nossas 
primeiras povoa96es. As ruas desencontradas nao tinham o aspecto 
"convinhável"; as casas, fazendo todas as concessoes a topografia, 
nao tinham a mais mínima preocupa9ao de alinhamento. No entan
to, o caso nao deve ser julgado por esse prisma unilateral. 

Esta dan9a de casas é característica da regiao social bandeirante. 
No terreno tomado de assalto nao podia o morador preocupar-se 
com a disciplina exterior das habita96es que também padeciam do 
mal de "ir e vir". A simetría era puramente interior, diga-se domés
tica, no mobiliário e nos jardins particulares e nao nas ruas. Até 
hoje, urna das principais ruas de S. Paulo é a mais torta-a Rua 15. 

Ambas as coisas, a "dan~a de casas" e a "simetria simples das· 
paredes quadradas", exprimem bem o· tipo social do bandeirante, 
que representa a "aventura" dentro da "geometria", o "únpeto" 
dentro da "enquadratura militar". A desordem está fora, no mundo 
que ele vai conquistar; a ordem está no seu interior, no geométrico 
das paredes quadradas e lisas, no privado da sua habita9ao menos 
que nas rela96es dessa habita9ao com o externo da rua e com a 
trepida~ao do sertanismo. 

A questao da propriedade pode ser assim resumida: 
Na vila, casas de taipa e palha em vez de "casas de pedra e cal". 
Na zona rural, em vez de latifúndios, "sitiecos" de todos os ta-

manhos, 78 que exercem tríplice fun9ao: aproximar os moradores, 
condensando-lhes a energía; facilitar a variedade dos mantimentos 
que serao os meios iniciais de subsistencia para as levas expedicio
nárias; e facultar a capacidade de movimento com que o bandei-
ifante realiza a sua fa~anha expansionista. , 

No sertao, as sesmarias de tres léguas, como as que sao conce
didas a Bartolomeu Pais de Abreu nas paragens do lgaí, no atual 
Sul de Minas, nos campos-gerais do Paraná. 

No caminho das minas, também sesmarias mas só de meia légua 
em quadra, com a parcimonia que pede o grande número de gente; 
"a fim de que a terra chegue pra todos". 

Tais sao as rela96es do bandeirante com a propriedade, que é 
imobiliária mas nao imobilizante; que funciona, dentro do seu estilo 
de vida e em razao dele. Como num processo lógico, na linha das 
suas avan9adas. Na terra dada, mais do que <loada, ainda virgem 
de fic96es legais, sem outra vizinhan9a que a do próprio mato, que 
é urna sesmaria senao também urna forma de desbravamento? Ela 

78. Pra se ter ldéia de como e quanto essas sesma.rias foram logo dividida.&. 
nada melhor que a leitura dos lnventários da época, nos qua1s figuram os . "sitios 
da. roya" em pro!usáo, náo havendo em nenhum lnventárlo menoáo a Iatifúndlos. 
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faz parte da própria técnica ser~anista; planta-se, e cria-se boi na 
aeo!rrafia, mais do que na propnedade. 
º Nao parece, também, que "a primeira rea9ao de saúde económica 
contra o regime mórbido de sacrificar-se a cultura de víveres a pro
ducao de um só produto; de sacrificar-se a concentra9ao das popu
JacÓes a sua dissemina9ao por latifúndios improdutivos" tenha ocor
rido em Palmares na cidade socialista dos negros. Hojeé coisa mais 
que sabida o que houve em Piratininga no tocante a policultura. Esta 
foi aí praticada intensamente, nos sitiecos de todos os tamanhos a 
que se fez men9ao, marcando a primeira fase da vida social do 
Planalto. Aliás, desde 1583, como observou Fernao Cadim. 

Ao passo, pois, que os limites dos engenhos S'eparavam mais do 
que aproximavam 79, a vida económica e agrícola do Planalto apro
xima va muito mais do que separava. 

A cria9ao de gado, em pequenos rebanhos, completava a poli
cultura democrática. E despertava inúmeros interesses relativos a 
propriedade, as planta9oes, a boa vizinhan9a; interesses que enri
quecem o sentido da vida coletiva e lhe dao noves motivos de des,en
volvimento e compreensao. Assim, "toda pessoa que tiver ro9a ao 
longo do campo do conselho a tapará, sob pena de nao ter direi
to a nenhuma indeniza9ao por perdas e danos que o gado lhe 
fizer; e toda pessoa que trouxer gado no campo será abrigada, 
toda noite, a encurralar o seu gado de maneira que nao fa9a mal ao 
vizinho". 80 Criava o gado urna longa série de obriga9oes nao só pra 
quem o possuísse como também pra quem plantasse as suas ro9as. 
Quando alguns moradores e "algüs judeus cristaos" se queixam por 
nao poderarn defender suas ro9as, nao tarda a providencia própria 
de tais ocasióes. Reúnem-se os dirigentes da comunidade e acordam 
que todo morador que trouxer gado que prejudique as ro9as e la
vouras do vizinho o "traga apastoreado" e, de noite (repete-se a 
recomenda9ao) o meta no curral, sob pena de multa.81 Com este 
"coarte!" se defendia mais de frente o direito da pequena propriedade 
e de boa vizinhan9a. Tóda a história da cria9ao de gado, aliás, tem 
como um dos seus aspectos específicos esses conflitos entre criado
res e agricultores. Explica-os, em grande parte, a falta de .cerca 
numa época em que nao existía o arame. Nao foi senao em vrrtude 

79. PEDRO CALMON, Espfrito da Sociedade Colonial, p. 97. 
Nota alguém o quanto a dlvlsáo da propried ade territorial e da fortuna móvel 

dos herdeiros val contrlbuindo para a formac;áo da corrente de democracia no 
Brasil e cita OLIVEIRA MARTINS: a vast1dA.o das riquezas n aturals e a escassez 
de populac;áo permitiram ao Brasil realizar tipos e formas de organiz~cáo civil, 
a que chamamos socialistas no velho mundo, onde a tradic;áo, os 1nteresses cria
dos e a exigüidade de riqueza provocam comoc;óes graves (DOMINGOS JAGUA
RIBE, Origens Republicanas, in Rev . do lnst. H ist. de S. Paulo, !, 30). 

80. Atas, I , 191. 81. Atas, I , 129. 
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de tais conflitos que os currais deviam ficar localizados longe dos 
engenhos e dos canaviais. Conseqüencia salutar, que tanto contribuí 
para a penetra9ao pecuária do Nordeste e conquista do sertao pelos 
criadores de gado. 

A Juta local dos criadores com os donos de ro9as trazia, assim, 
conseqüencias salutares. Quando essa boa vizinhan9a era perturbada 
por causa de gado, os moradores se entendiam uns com os outros 
ou a Camara lhes acomodava os interesses em jógo. Tais conflitos 
de gado com a lavoura enchem atas e mais atas da época. 82 Se o 
gado andava sólto nao havia ro9a; a solu9ao seria levá-lo para o 
curral. Se ao invés de levá-lo para ·o curral, preferia o respectivo 
dono deixá-lo nas capoeiras mais próximas, estas capoeiras nao· 
eram lavradas nem semeadas por causa de "alguas vaquas" que 
andam nelas.8ª Se os moradores nao lavrassem as capoeiras, por 
causa do gado, teriam que lavrar daqui a tres ou quatro léguas. Se 
lavrassem daqui a tres ou quatro léguas nao iriam a missa. 84 E se 
levassem o gado pra mais longe ainda? viria on9a e liquidaria com 
ele, só lhes deixando de presente o "couro fresco". As marca9oes 
pra garantir a propriedade do gado pouco adiantam, pois on9a e 
ladrao nao reconhecem tais privilégios. Os rebanhos mais numero
sos nao passam de 150 cabe9as. 150 cabe9as constituem "um bom 
curral". Vacas com "as suas crian9as" nao faltam. Vacas alvasa$, 
pintadas, malacaras, fuscas, de muitas córes. Porcos e cavalos, car
neiros e ovelhas enf eitam a paisagem rural que é toda de bois e de 
rosas em tórno do povoado. "É urna formosura ver." 

Em razao disso tudo é que o gado tem, ao lado de outras ativida
des, urna fun9ao social muito pitoresca. J á em 1583 o Planalto faz 
um bonito, prometendo cern cabe9as de gado para a armada de 
Sua Majestade. Com a aproxima9ao da data da entrega os verea
dores intimarn os promitentes a que levassem o gado prometido pelo 
caminho do mar, sob pena de multa e degredo ... 85 Dez anos depois 
puderam os moradores fazer outro bonito, dizendo que nao dariam 
gado nenhum a armada nenhuma, 86 mesmo que sofressem pena de 
degredo ou coisa semelhante. 

O Planalto nao conheceu, pois, o feudalismo, com que Portugal, 
"revivendo velhos métodos aristocráticos de coloniza9ao", tomara 
pé nas terras livres da América. 

82. Quando, mais tarde, se transformavam as primeiras aldeias em vilas, a 
mesma recomendac;áo figura nas atas: "que nas terras confinantes coro indios 
náo se admitam pessoas com fazendas de gado que prejudiquem as plantacoes" 
(Ata da fund. de S. José do Paraiba, 1767) . 

83. Atas, I , 167; idem, 159. 
84. Atas, I, 159. 
85. Atas, I , 220. 86. Atas, I, 461. 
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O que havia aí era essa democracia quase bucólica de bois pas
tando e rose iras florindo que teria f eito a delícia de um André 
Rebougas ou de um Chesterton, tao adeptos das democracias rurais 
e campesinas. 

Era preciso que o boi estivesse presente pra completar o quadro 
democrático da regiao, dando-lhe mais urna atividade económica 
ao lado da policultura e despertando certas rela96es de vizinhan9a 
que nao quebravam a harmonía do grupo por se tratar apenas de 
pequenos rebanhos, acessórios de outras muitas ocupagoes, sem 
constituir urna indústria a parte como no Norte. Nao se falando 
naquela "democracia do couro" nem na vantagem de haver o gado 
sugerido a aten9ao da governan9a para os problemas da rua, bas
tada notar o que ele representou na nutrigao do Planalto e nos 
preparativos (baús de boi) e marcha da bandeira ( currais para 
garantir a retaguarda). Nao exigía, pois, a grande propriedade, nem 
a rarefa9ao demográfica. No Planalto ou na bandeira ia como "com
plemento" de transporte e alimenta9ao. Aliás, o gado é urna condi-
9ao de vida, na subsistencia do Planalto e da bandeira. Frisam alguns 
autores, e com razao, o papel que teve a alimenta9ao na genese da 
bandeira e na constituigáo da gente f orte que a conduzia. Se era o 
material humano o principal fator da conquista, por certo que esse 
material dependía da nutri9ao: carne, vinho, cereais, leite, peixe, 
frutos silvestres. Pondo de lado certo exagero do determinismo ali
mentar explicando todos os males e virtudes dos grupos humanos, 
quem negará a sua influencia social e política? Ao ~esmo tempo, 
como explicar que homens alimentados apenas com farinha de 
guerra ou com raízes de árvores vencessem caminhadas incríveis de 
"duzentas ou quatrocentas léguas sem nenhum estorvo"? Tal ali
menta9áo, no Planalto, foi "farta e variada", no dizer de um estu
dioso do assunto. 87 O gado, a cria9ao de boi e de porco a que 
aludem os documentos explicam a melhor parte de eugenia, capaci
dade biológica e resistencia física da popula9ao aí aglomerada. 

O "equilíbrio ecológico", para o qual tanto contribuem plantas e 
animais trazidos do meio de origem, enxerta o morador na paisagem 
que ele vai dominar com a penetra9ao histórica. A democracia 
mesti9a nao teria dado o mameluco se pra esssa soma faltasse o 
fator nutri9ao. Se o meio económico e social, a policultura e os 
pequenos rebanhos de cria9ao nao entrassem nela com o seu bene
plácito indispensável. 

87. ALFREDO ELLIS, Ra~a de Gigantes, 337. 
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Que tudo corresse sempre assim, como querem alguns, é que nao 
parece certo. Na vila assediada, quase que em luta permanente com 
o inimigo do litoral e do sertao, nem sempre haveria os recursos 
físicos, básicos, que a necessidade comum reclamava. 

A linguagem das atas nem sempre condiz com tal fartura, falan
do em "remédio para a pobreza da vila". Numa peti9ao ao rei, 
alegam-se coisas "que sao mais para se sentir chorando d(! que 
para serem contadas". Nas viagens contra o gentio nao terao faltado 
os recursos da ca9a e da pesca, das pequenas planta96es nos pousos 
e até a carne que a funda9ao numerosa de currais explica; o que 
nao impede tremendas crises de fome em que os mais afoitos sao. 
encontrados mortos de inani9áo, com ~'urna sacola de granulos de 
ouro" numa das maos e com um "sabugo de milho já roído" na 
outra. Durante largo período as delibera96es da Camara sao <leste 
teor: abrigar os moradores a plantar trigo, pois o vinho que trazem 
de fora empobrece a terra;~8~ proibir os abusos no fabrico do pao, 
que era demasiado pequeno havendo tanto trigo;89 fazer finta entre 
os moradores pra que houvesse trigo destinado ao sustento do povo 
e se acudisse com o páo a tempo;90 notificar a quem tivesse trigo, 
pois o povo precisava de pao.91 Um cacho de bananas estava fican
do muito caro. 92 Aguairdente, a mesma coisa. 93 O pao muito peque
no e o vinho muito ruim94 principalmente com as viagens para as 
minas95 que fizeram crescer o pre90 de todos os comes-e-bebes, 
cana e mandioca, aguardente do reino, aguardente de cana e de 
milho, azeite da terra a que chamavam carrapato, azeite de amen
doim, azeite de peixe, vinagre e coisas que tais. J á urna vez, com a 
saída de tanta res para a armada de Sua Majestade, os moradores 
"padeceram atormento e fome de carne de vaca". 96 Por ha ver pouca 
cria9ao eleva-se o prego da carne-seca e salgada e da "carne de 
vaca fresca"97 pois o milho estava muito caro e de ordinário vinha 
de fora; as coisas do reino valiam muito e os moradores nao tinham 
do que se valer senao de suas criac;óes. Poucas cria96es, gente cres
cendo e tudo pela hora da morte. 98 

O fomecimento de carne impóe, entao, inúmeras providencias 
a governan9a. Surgem propostas. 99 Para o bem comum do povo 
torna-se necessário instituir o corte da carne. Foi o que se fez, para 
que houvesse urna pessoa abrigada todo o ano a dar e cortar carrie 
de vaca, abrindo-se concorrencia pra esse fim.1ºº Porém o corte de 

88. Atas, II, 265. 
89. Atas, m, 63. 90. Atas, IV, 89. 91. Atas, IV, 412. 92. Atas, 'f.V, 389. 

93. Atas, IV, 389. 94. At as, IV, 352. 95. Atas, IX, 168. 96. Atas, l. 211. 97. 
Atas, II, 89. 98. Atas, II, 104. 99. Atas, V, 12. 100. Atas, IX, .103. 
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gado confiado a urna só pessoa nao dá certo. Muita confusao de 
negros e mais gente nos dias de corte. Descomposturas de uns nos 
outros, com risco de alguma ruína.101 Cortassem os que quisessem 
faze-lo com licen9a do almotacel. Novas condi96es para o forneci
mento de carne a popula9ao. Embora concedido o privilégio, todo 
criador de gado poderia matar no seu curral quando necessário 
pra sua casa, com a regalia de dar um quarto ou parte dele ao seu 
parcnte e amigo.102 Um morador da vila de "nossa senhora dos 
pinhais de coritiba" traz 370 cabe9as com a inten9ao de levar o seu 
gado para as minas gerais do ouro; ao passar por S. Paulo a Camara 
pede-lhe fian9a. Diante da exigencia, o criador se oferece pra forne
cer carne durante um ano, desde que, pra tal fim, lhe f ósse assegu
rado o respectivo privilégio. Nao convinha, respondeu a Camara, 
a sujei9ao dos criadores locais ao ponto de nao poderem matar sua 
res e entre os vizinhos nao a poderem repartir.1ºª Isso é que nao, e 
nao mesmo. 

Nova peti9ao do criador de Curitiba, tachando de "condenagao 
aspérrima" a da fianga e de "razoes erróneas" as referentes ao 
privilégio para o corte. Por fi.tn, um latinório entontecedor: "nem 
secundum alegata et aprovata possum judicare." Ou lhe concedessem 
o requerido, ou deixassem-no continuar a viagem. Convencer com 
urna cita9ao em latim nao é de hoje, portante . Pelo menos em 
assunto de boi, quem inaugurou o costume foi o criador de Curitiba. 
E o caso é que, com tal latinório, ele tinha de vencer a polemica 
e venceu. Assinou o contrato e pronto.104 

Mas explica-se: gado de Curitiba nao era muito do agrado dos 
moradores. Só mediante guias da Camara podia seguir pra Santos 
e Guaratinguetá.105 E com isto novas condi96es sao estabelecidas 
para o fornecimento de carne por ocasiao de um contrato com o 
Sargento-mor J oseph Pereira e de outro contrato com Inácio Dias 
Pais.106 O próprio Pedro Taques, o da Nobiliarquia-exercerá a 
profissao democrática de fornecedor de carne verde a S. Paulo.101 

Antes, porém, de chegar a esse ponto, a questao continua sendo 
objeto de inúmeros cuidados da governan9a. Muito expressiva a 
decisao de 1741, na qual figuram as condigoes a serem observadas 
pelos almotacéis na repartigao de carne pra evitar distúrbios no 
a9ougue. Cortar todos os dias da semana, de modo que todos "fi
quem inteirados a dar carne da terra para os doentes, havendo-os"; 

101. At as, IX, 196. 
102. Atas, vol . IX, 286. 
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as, vol. IX, 294. 104. Atas, IX, 296. 105. Atas, IX, 318, 106. Atas, 

• - 3. 107. An ais do Museu Pau lista, VII, 102. 
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ter º .... agou~ue varr!do a cada sábado, lavado e esfregado com casca 
de coco e agua; nao alterar o pre~o da carne. 

Aí entra outra vez e~ cena o gado curitibano. O pasto do "ribei
rao das Brabas" está cheio de gado crioulo. Meio de saber se era 
da terra ou de Curitiba: exibir as orelhas de toda a res esfolada. 
Chega, porém, o dia de se instituir o curral do conselho por causa 
de serem mortas reses "colhudas e mordidas de cobra" com preJ'uízo 
' , d d 108 J , - . d , a sau ,e o povo. a entao a in ustria do gado, mais pobre que a 
do a9ucar, "apresentava urna fei9ao caracterlsticamente local, for
madora de gente livre e com capitais próprios".109 

Outras conseqüencias interessantes já haviam surgido da cria9ao 
de gado. Al~~ dos casos relativos a boa vizinhan9a, das medidas 
postas en:i pratica pra defesa das planta96es, da marca~ao pra defesa 
d_?- propnedade, entrara o interesse público em conflito com o gado 
solt~>,_ C_?mo acc:nte.ceu qua~~º ~e falo~ na "limpeza da vila", 110 na 
pro1b19ao do transito pelo cammho novo ( nenhuma pessoa levasse 
gado ao mar pelo caminho novo, sob pena de multa)111 e quando se 
estabeleceu que A"tódas as cria96es de vaquas, porcos e cavalgadura 
tr~u.xessem pastores" .112 Cada ponta de gado que tivesse o seu vigía, 
~ÍlCIO em que OS tapanhunos foram empregados com muito exito. 
Que se ferrem as cavalgaduras", .ordenava um edital da Camara.113 

As rela~oes de gado com as ruas e com os caminhos públicos 
vinham, aliás, das primeiras providencias da edilidade. Basta um 
requerimento de 9 de fevereiro de 1585 pra demonstrá-lo. Era 
preciso "que se pusesse remédio a isso", na frase enéroica do pro-

d 114 O , . A d º cura or. propno n1a or Bueno teve que se conformar com 
um ~esses pregoes. Pois. se nenhuma pessoa podia levar gado pelo 
cam1nho do mar, sem hcen9a da Camara, como poderia faze-lo o 
futuro aclamado? Resultado: lavrou-se um sério protesto contra o 
fato de haver ele desobedecido duas vezes a ordem do governo.115 
Em caso de guerra, entretanto, o gado podia ser transportado livre
mente "visto haver falta dele para os soldados que acudiao á vila de 
Santos".llG 

7 

Os criadores de gado tiveram, contudo, interessantíssimo papel 
na formagao social de Piratininga. 

108. At as, XVI, 135, 27. 
109. ROBER TO S IMONSEN, Hist óri a Económica do Brasil, 229. 
110. Atas, II, 424. 111. Atas, II, 131. 112. At as, II, 93. 113. Idem. 

114. Atas, I , 261. 115. At as, IV, 52. 116. At as, III, 176. 
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Nao se alude a expansao geográfica por eles operada ao lado 
dos bandeirantes. nsse aspecto "é peculiar ao Norte do país",117 

onde os criadores sergipenses e baianos conquistaram urna vasta 
área de território com o desenvolvimento dos seus numerosos reba
nhos bovinos. 

No Planalto, onde se originou a bandeira, por certo que bandei
rantes e criadores de gado andam juntos. Da mesma forma que 
lavradores e bandeirantes se confundem, nao raro. Sim, essa ativi
dade (a da cria9ao de gado) nao se liroitava a S. Paulo e as suas 
imedia96es. lrradiava-se também, com o expansionismo, peculiar 
ao grupo de Piratininga. 

As sete vacas e um touro referido por Southey partem de S. 
Vicente e sao levadas por Juan de Salazar em 1555 a Assun9ao, e 
de Assun9ao para a regiao platina e daí para as redu96es jesuíticas 
que o bandeirante vai destruir mais tarde. O gado que entrou por 
Piratininga dá essa volta toda ( gado correntino, procedente de As
sun9ao e cujas origens vicentinas sao indiscutíveis) pra bandeirante 
se encontrar de novo coro ele no Sul. 

Coro um pouco mais de método, menor número de gente, mobili
dade mais reduzida, tranqüilidade p:iais propícia ao trabalho do 
campo, vai entao o bandeirante do gado (que difere do simples 
criador de gado) a procura de regioes mais favoráveis a cria<;ao e 
aí funda, como bem observa Oliveira Viana, as fazendas pastoris: 
no Vale de S. Francisco, nos sert6es de Goiás, nas caatingas do 
Nordeste, nos planaltos de Curitiba ou nas savanas do extremo Sul. 

A estrada, por exemplo, que vai de Sorocaba para Lajes e Via
mao fica toda povoada de fazendas de criar .118 Os moradores do 
Planalto, constituindo grande parte do povo entregam-se a negócios 
de besta que vao buscar a S. Pedro do Sul ou de carrega96es que 
levam pra Cuiabá119 em viagens que duram dois ou mais anos. O 
tropeiro, homem de todas as classes e de todos os lugares, passa a 
exercer o seu grande papel social e político. Alguém o chama "ban
deirante do coroércio". Sorocaba, subfoco de irradi~ao bandeirante, 
desempenha também, com o tempo, a fun~ao histórica que lhe 
esta va reservada: feira onde os tropeiros, com 40 ou 50 mil bestas, 
fazem os seus negócios que tanta repercussao tiveram no intercam
bio das regi5es mais distantes . 

Divididos os grupos pelo critério da "mobilidade externa", o da 
cria9ao de gado vem em segundo lugar. Maior essa mobilidade nas 

117. BAS:f:LIO DE MAGAI.HAES, E:cpansáo Geogr. clo Brasil, 172. 
118. Documentos lnteressantes, XXIX, 82. 
119. Idem, XXIX, 76. 
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caatingas, dada a instabilidade do elemento humano em virtude de 
f atores telúricos assa~. conhecidos. Mas o criador que se instalou 
nos planaltos de Cunhba traz o produto dos seus currais e passa, 
outra vez, por S. Paulo, em caminho das minas de Cuiabá. A ativi
da?e princ~pal, que e~prestou a s~ciedade do altiplano um cunho 
propno, fo1 outra, porem: a conquista de metais preciosos. O lavra
dor, . o cria~or de gad<? e o c~ador de esmeraldas ocupam, na 
movnnenta9ao dessa pa1sagem económica, pontos de referencia di
versos, e~bora interdepende~tes. ~ primeiro é um ponto de fixa9ao, 
de estabil1dade; o segundo e o pnmeiro passo para a mobilidade· 
o t~rceiro é a mobilidade desenvolta; a correria pelo sertao bruto~ 
Assun, quando o ca9ador de pedras verdes repousa ele se faz Iavra
~or. <?uando caminha apenas, quebrando o sedentarismo agrícola, 
e o cnador de gado (nao se devendo confundir o criador de gado 
como bandeirante do gado, e da preia ao gado, que será objeto de 
referencia mais adiante). 

Urna. e ~utra coisa, entretáiito, sao pontos de apoio pra sua ativi
dade pnnc1pal. Tanto a lavoura como a indústria da oria9ao de gado 
nao o demovem do seu objetivo que é urna "constante" histórica 
social, racial, geográfica e económica e a qual nao pode fugir. Pr~ 
que ele pudesse parar, nao lhe faltava o concurso do negro nas 
lavouras e no trabalho da mineragao; pra que ele pudesse caminhar 
favorecido por incrível mobilidade de ir e vir nao lhe faltava ~ 
concurso do índio. 

Enfim, podia acontecer que o bandeirante f os se um dono de 
sesmaria ou um pequeno proprietário, com a sua lavoura bem tra
tada e organizada. Nas horas vagas, e acessoriamente, nada o im
pede de cultivar a terra ou criar o seu gado. Cultivar a terra e criar 
gado sao até "atividades-meios" com que ele realiza a sua "ativida
de principal", que é a conquista do ouro ou o povoamento. "Elas 
por elas", porém, propriedade imobiliária e bandeira nao se conci
liam. Bandeirante ·e proprietário de terras sao dois tipos sociais 
diferentes e contraditórios. Chegada a hora de varar mato o ban
deirante abandona todos os seus bens, casas e fazendas, pn; atender 
apenas ao chamamento do sertao que lhe está acenando com a 
riqueza da fábula. Aliás o ·bandeirante só nasce numa área social 
em que se pratica a pequena propriedade (ver nota 78, <leste 
capítulo) e-confirmando a sua origem-vai influir, também, como 
se verá, no rápido incremento e multiplica9ao da pequena proprie
dade, em torno das minas. 

Seu casamento coro a terra tinha que ser feito por etapas. 

marcha pi oeste 147 

.. 



o gado já lhe seria um convite para esse casamento. O índio e a 
esmeralda nao o teriam deixado casar com ela tao facilmente. Por 
ser o primeiro a mobilidade migratória. Por ser a segunda a mobi
lidade económica. 

Vem, após, a grande lavoura de café e daí a terra se agarra "ao 
homem brasileiro com a volúpia agressiva de um amor de mulher", 
na feliz observa9ao de Plínio Salgado. O fundador de lavouras e de 
cidades tem o "passo pesado como um ato de posse. Na terra mil 
vezes contestada, o sertanejo aprende os gestos de domínio. Aprende 
(sao palavras do escritor citado) a pisar duro como usucapioes e o 
olhar adquire a expressáo legal dos justos títulos e boa-fé" .. . 120 

Nao obstante, a terra ainda nao se apoderou completamente de 
nós, como retruca o sociólogo eminente. :f:sse trabalho se fará mais 
aos poucos121 realizando-se o que Mukerjee chama "the web of lije", 
isto é, a "perene circula9ao de influencias recíprocas, as mil e urna 
correla96es existentes entre nós e o mundo exterior, entre o homem 
e o pequeno quadro regional em que ele se fixa". 

120. PLíNIO SALGADO, G eografia Sent imen t al, p . 51. 
121. EMMA c. LEWELYN e AUDREY HAWTHORN (Sociology, cap. XVI). 
Tal casamento do homem com a. paisagem é notado também por AUGUSTO 

CHEV ALIER, nos seus apontamentos sóbre "Les Rapports Noirs avec l~ Nature" 
(in Journal de la Soc. des A/ricanistes, 1934, 15). É admirável como o. homem, 
a.i, tira p artido dos seres e d as coisas, que nenhuma significac;A.o t eriam para o 
civilizado (GEORGES HARDY, obra cit., p. 165). 
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CAPITULO V 

A BANDEIRA E A SUA ORIGEM ECONÓMICA 

O ouro descoberto (Brás Cubas, Clemente Álvares, Afon- _ 
so Sardinha) e as fábulas dos potentados, dos nababos 
e das cem bacias de_ prata. Pobreza, em assunto de di
nheiro. Riqueza, em assunto de come_s-e-bebes. Qual 
o modo do bandeirante vestir-se, comer, beber e dor
mir? Nao é só a pobre.za que faz .o homem do Planalto 
emigrar; é também o mito do ouro. A ventura e espírito 
de organiza~iio e de trabalho, os bandeirantes sií.o operá
rios e exercem ofícios modestos. A criafií.o dos juízes de 
ofício, a boa moda medieyal. Nao se admitem vagabun
dos, na sociedade amiga do trabalho. A procedencia so
cial dos elementos que vieram de além-Atlantico. Afri
canos, índios, judeus e a dem~cracia social do altiplano. 
O grau de cultura dos moradores de Piratininga. A se
rem ignorantes por saber o de,snecessário, preferiam ser 
igrwrantes por nada saber. A Cartilha Pastoril, o Ma
nual do Fazendeiro, Os Lusíadas e A Divina Comé
dia. O poeta que acompanhou Ferniio Dias Pais e o 
orador que_ acompanhou Anhangüera. "A um gover-
1Uldor resulta mais glória em ser aluno de Marte ou 
de Minerva?" A imaginQ:fií.o do bandeirante. Condi~iio 

indispensável para a conquista. 

1 

A localiza9ao da frota de Martim Afonso em S. Vicente é expli
cada pela idéia da "costa de ouro e prata". A informa~ao de 
Francisco Chaves a Martim Afonso era faiscante: em dez meses 
seria capaz de trazer 400 escravos carregados de ouro. 

Já em 1556 (dois anos depois da fundagao de S. Paulo) a reco
mendagao do governador-geral a Brás Cubas era a de que as pes
soas, que "forem pollo capo" nao fizessem fundi9áo de nenhuma 
espécie sem vir "recado de Sua Alteza" ou no caso de acharem 
"algüa cousa de pedraria e ouro" nao deixassem de mandar tra-
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ze-la com1 "muyta presteza á baia de Santos". A primeira desco
berta do ouro só se realiza em fins do quinhentismo. Com os acha
dos dos dois Sardinhas, 2 o do ouro do J araguá e o do ferro de ~ra-
9oiaba, nao se alterou, entretanto, a democracia social nascente. 
D. Francisco de Sousa ficou satisfeitíssimo e mandou um seu prepos
to com dois mineiros experimentados pra devida verifica9ao. Liga-se 
o nome de Clemente Álvares a outra nova alvissareira: "hum desco
berto de betas he hua manta de ouro". A 8 de fevereiro de 1597 
le-se, na Camara, a comunica~ao que o governador-geral envia a 
vila de S. Paulo, da qual é portador o Capitao Diogo Gon~alves 
Lasso, "que vem ao efeito do ouro", para que todos o favore9am. 3 

Depois vero ele próprio, convidando o povo a minerar e fazendo-se 
acom panhar por muita gente nas su as entradas ( 1601 ) . Nas horas 
vagas ca~ando e pescando mas o caso é que foi ele o autor de duas 
bandeiras famosas: André de Leao e Nicolau Barreto. Sabia armar 
das suas,4 como .aquela cilada magnífica em que fez cair os holan
deses do "Mundo Dourado" e acabou morrendo paupérrimo. Tao 
abandonado "que nem urna vela tinha para lhe meterem na mao" se 
nao fósse a que uro padre lhe levou do seu convento ( 1611). Com 
a sua vinda a S. Paulo, entretanto, é que se criou o aparelhamento 
administrativo e forense da vila e conseqüentemente do grupo ban
deirante: mamposteiro de cativos, avaliador, partidor e medidor, 
procurador e escrivao de índios, capitaes das aldeias, escrivao do 
juízo de índios, escrivao do campo, capitao da gente de cavalo, 
escrivao da ouvidoria e das execu96es. 5 

Fulgem novos descobertos, como os de Paranaguá, mas nem 
assim houve os tais nababos de que falam certos fabulistas. 

Ao contrário, em assunto de escassez, a linguagem dos inventários 
encontra plena confirma9ao na das atas da Camara. 

Certa ocasiao, com a morte de numerosos índios, motivada por 
urna epidemia qualquer, os oficiais (1585) mandaram a Jerónimo 
Leitao um memorial dizendo: " ... sao mortas nesta capitanía de 
seis anos a esta parte mais de duas mil pe~as de escravos com as 

l. Atas de Santo André, 37. 
2. Afonso Sardinha e seu fllho descobrem o ouro do Jaraguá, a que se dá. o 

nome de novo Peru. 
3. Atas, t. II, p. 24. 
4. TAUNAY, História Geral das Bandeiras Paulistas, t. V, p. 148. 
5. D. Francisco era incansável nas providen cias sObre a descoberta das pedras 

verdes e do ouro. Já andara pelo Espirito Santo nessa verificac;(ii.O, fizera o famoso 
Diogo Martins Cáo entrar no mato a procura das esmeraldas e, ainda em Vltória, 
enviava duzentos indios destinados ao servic;(o das minas paulistas. 
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quais esta terra era enobrecida e os moradores se sostentavao".~ 
A falta de bra9os com que lutavam os moradores do Planalto é 
urna espécie de refrao que se repete por anos e anos ero fora. No 
início do seiscentismo, . ponderavam os camaristas sobre a situa~ao 
precária da vila, num dqcumento muito expressivo: "esta terra é 
pobre e a gente que fór ao serta.o é necessitada; a sua muita ne
cessidade os obrigou a cometer entrada tao perigoza e de tao pouco 
proveito." Para se aviar qualquer pobre fazia mais gasto do que 
esperava. Use de clemencia, diziam os oficiais da Camara, "con 
esta capitanía, avendo· respeito a muita pobreza dela". Referiam-se 
eles a resoluc;ao tomada pelo governador-geral, segundo a qual se 
devia tomar a terc;a parte do gentío trazido do sertao e pediam, 
finalmente, que esse ato fósse revogádo, "em maneira qu.e o ser
vic;o de V. S. nao se esque9a e os pobres uao sintam muito".7 

Ainda em meados do seiscentismo, rogava-se a um juiz Antonio 
Teles que fósse mais bran,qo "e nao desse tanta opressao a este 
povo com a arequada~ao do dinheiro dos orf aos, porquanto os 
moradores da vila sam pobres".8 Logo depois, queixam-se os mo
radores da vila de que "toda a prata e ouro" era levada, ficando a 
terra sem dinhe1ro; que nao levassem mais o dinheiro do povo e 
que o fizessem em drogas da terra, farinha, carne, couro e panos. 9 

6. At as, t. 1, p. 275. 7. Atas, t. 11, p. 130. 8. Atas, t. II, p . 472. 9. Ata,,, t. 
IV, p . 158. 

Houve quem demonstrasse, em assunto de dlnheiro a pobreza do Planalto em 
confronto com as demals regtOes do Norte. As estatisticas publicadas nessa 
ocasiáo náo admltem dúvlda. O orc;amento da despesa do Bra-sll, em 1607, era de 
12:528$417 para Pernambuco, 19:732$600 para S. Vicente. Gabriel Soares, que 
ELLIS também citou , calcula que cada mor ador da Bahia tinha, por ano, de 
mil cruzados até cinco. mll de r enda (400$ a 2:000$) e outros tem mais, "cujas 
fazendas valem até clncoenta e sessenta mil cruzados e davantagem" (10 contos 
a- 25 contos e mais). Enquanto, por exemplo, em Pernambuco, Fern!i.o Cardim 
fala em "homens grossos de 58 e 80 mil cruzados de seu" ( 40 ou 50 con tos, hoje 
multo mals) os lnventários de bandelrantes dáo 500 cruzados (1708547) para 
AntOnio Rapóso Tavares, 800 cruzados para Clemente Alvares (329$000). sendo 
que as maiores fortunas do setecentismo, que foi a era do ouro, tem expresslvo 
comentário. nestes algarismos: sete mil cruzados para Pedro Vaz de Barros 
(3: 000$000) sete mil cruzados para JoA.o Leite da Silva Ortiz (sócio e cunhado 
de Anhangüera) ou seja- 3 contos de réts; 28 mil cruzados para Matias Rodrigues 
da Silva (onze contos e setecentos mll-réls) . 

Ora, as fazendas de Pernambuco valiam "cincoenta e sessenta mil cruzados 
davantagem" . .. 

Náo obstante aquela folheta de 21 quilos de ouro que o Conde de Sarzedas 
envla, sem fundir, para que o rei a visse assim como a criou a natureza (Docs. 
Int. vol. XL, 44) sua capitania continua em estado precário. Em 1782, a receita 
da capitania de S. Paulo era de 21.277$721 cont ra uma despesa de 30.347.904 (ldetn, 
p. 50) . Em 1733, a prtmeira era de 35.502.513 contra urna despesa de 37.518.735 
(lbldem, p. 85). Em 1735, é o próprlo conde quem reconhece a imposslbllidade 
das clmaras contribuirem para a manutenc;Ao da relac;Ao do Rio de Jane1ro (p. 
175). Nesta repartlc;(lo, reafirma ele depols, referind~se as minas de S. Paulo, 
nlo há outra vlla mais que as de povoado (vol. XLI, 166) que pela sua "suma 
pobreza" requerem fóssem aliviadas do donativo que se lhes lanc:;ou. 

A diferenc;(a é fUndamental, para o ponto de vist a que se quer desenvolver. 
Onde nasceu a democracia no Brasil? Qual o grupo humano que fol o germe 
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o segundo ouro descoberto, o da~ gr~ndes m~a~, trouxe. a alta dos 
pr~os ocasionando forte desequilíbno econorn1co na vila do Pla
nalto. 'Registra-se, entao, urna daquelas "rea96es alimentares" de 
que fala o sociólogo e a Cfunara entra num período de discursos 
e mais discursos, como se ve pelas atas da época ( 1712). 

A situa9ao nao melhora, mesmo quando funciona aquela "grande 
e quantiosa máquina de ouro" a que alude o cronista. (Nao se 
quer, coro a cita9ao desses fatos, fazer o elogio da pobreza como 
sendo esta urna forma de democracia. Pobreza é ausencia de desi
gualdades económicas que tornariam impossível a democratiza9ao 
social-é este ponto que se procura frisar.) O autor da Nobiliar
quia era, pois, um maníaco a respeito de grandezas. O que ele es
creveu sobre potentados em arcos e outras maluquices pode bem 
ser julgado pela fábula daquelas c·em bacías de prata atribuídas ao 
Padre Pornpeu. A publica9ao do testamento do famoso rica90, fale
cido em 1 713, mqstrou que as bacías eram seis apenas . . . Ora, 
quem aumenta de seis para cem terá o necessário topete pra dizer 
o que bem entender em assunto de fortuna. Tomada por base esta 
propor9ao, todas as coisas que ele diz deviam ser reduzidas em 
95%. Em S. Paulo, nota Alcantara Machado, "só a fantasía deli
rante de uro deus seria capaz desse disparate esplendido". 

Assim, apesar de viverem num meio onde há tanto ouro e bri
lhantes, as mulheres de S. Paulo usam-nos raras vezes.10 O que 
elas usam sempre sao pedras semipreciosas, bonitos pentes, gar
gantilhas de várias cores em contraste com a aristocracia do dia
mante. Nao se dava aí o caso, verificado no Rio pelo comandante 
de L'Uranie: coro urna família reunida sobe a cerca de seis milhoes 
o valor dos diamantes usados pelas damas.11 

Dos 400 inventários seiscentistas, há apenas vinte e um que de
latam alguma abastan9a: cinco por cento.12 Mesmo esta alguma 
abastan9a de que fala o autor de V ida e Marte do B1andeirante só 
pode ser afirmada em confronto com a situa9ao local. 

dessa democracia? Por certo que pobreza nem sempre quer dizer democracia. 
Mas também é certo que pobreza é impossibilidade de aristocracia. 

10. BEYER, 1n Rev. do I nst. H ist., vol. XII, p . 289. 
11. MELO LEITAO, p. 123. 
12. Vida e Morte do Bandeirante, p . 19. 
Os ar tigos de producáo local, ou os próprios índios e negros, desempenhavam 

a !unc;áo de instrumentos de t roca. A falta de artigo exportável acarreta, por 
seu turno o exodo das poucas moedas existen tes no Planalto (SIMONSEN, p . 
338). Já, entretan to, que Portugal se recusa va a instituir uma moeda provinchtl 
para a colónia, s. Paulo náo hesitou em legislar sobre o dinheiro metálico, por 
sua conta e risco. Ass1m, o "S. Vicente", moeda fundida com o ouro do Jaraguá, 
foi o nosso primeiro dinhe1ro metálico, em clrculacáo no Brasil. 

Esta escassez de numerário náo terá exercido o seu papel na realizacáo da 
bandeira? 

Sim, aliade; a abundancia de víveres e mantimentos, com que se abastecem as 
grandes expedi<;Oes. · 
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As minas em geral nao trouxeram riqueza alguma para o Pla
nalto. A situa~ao delas era exposta sucintamente na carta que o 
povo piratiningano envia ao rei a propósito de urna pretensao qual
quer, em 1736. As de Paranaguá e Curitiba fazia oitenta anos que 
estavam produzindo ouro. As gerais há 40 anos vinham dando mi
lhoes. As de Cuiabá, Pernapanema, há 50 anos estavam dando a 
sua riqueza. As de Goiás, ainda em come90, já tinham o rendi
mento que se sabia; no entanto, <:>s paulistas eram os mais13 ~'im
possibilitados de cabedais"; "porque nao eram pra adquirir e sim 
só pra gastar". 

Em resumo, o que se poderá afirmaré que o Planalto pobre, por
que nao tinha dinheiro nem ouro, possuía urna riqueza inicial- . 
a das pequenas lavouras e pequenos rebanhos que explicam a forta
leza da gente bem nutrida e calcificada que realizou a bandeira. 
Faltavam-lhe bens de fortuna pra aquisi9ao de maior conforto, num 
sentido de civilizagao, mesmo considerada apenas em seu aspecto 
físico. A bandeira explica, porém, que pobreza e riqueza dependiam 
muito de certas ocorrencias que podiam variar bastante de meio e de 
ocasiao. Em pleno sertao, o ouro nem sempre será sinónimo de· 
riqueza. A nao ser que se de a riqueza um sentido muito diverso. 
Isto é, a nao ser que se considere riqueza o fato de alguém possuir 
urna bacía de prata e viver no mato, ero luta contra o selvagem; ou 
a circunstancia de alguém descobrir uns granulos de ouro e morrer 
de inani9ao, roendo um sabugo de milho ... 

2 

Qual o modo do bandeirante comer, beber, dormir, vestir-se? 
Mais sabido é o seu sistema de morrer. 

Morre ele no sertao, de doen9a que Deus lhe dá; morre de urna 
flechada, como Manuel Preto ou Manuel García de Almeida; morre 
sem ouro, como Anhangüera; morre assassinado e espoliado, como 
os irmaos Leme. Mas acha a morte mui natural aos homens. 

Sobre o seu sistema de comer parece que na vila ou no mato é o 
mesmo; tanto faz. 

O hábito de nunca andar sem faca, que Freyress observou ero 
Minas, é por ele explicado como sendo a causa de só haver colh~r 
e garlo na mesa14 e é natural que o mesmo acont~a na nascente 
social da bandeira, onde as facas e os garf os primam pela ausencia.15 

13. Documentos Interessant es, vol. XXXIV, p. 223. 
14. Rev. do I nst. Hist., vol. XI, p. 182. 
15. ALCANTARA MACHADO, Vida e Morte do Bandeirante, p. 65. 
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Posta de lado a observa~ao de Freyress, nao há nada que espantar 
no fato. "la em meio a idade moderna e no palácio dos reis como 
na choupana do hurgues era com os dedos que se comia." Pois o 
nosso D. Joao VI, ·em pleno século XIX, nao era exímio em comer 
com os dedos, guardando peda9os de galinha nos bolsos? 

O absurdo seria o contrário: bandeirante comendo de faca e 
garlo no meio indianizado e pitoresco da sua época. ~le que, no 
mato, muita vez, comia raiz de árvore e carne de cachorro, pra 
nao morrer de fome. 

A cama, a princípio, nao era mais que um catre. O bandeirante 
nao tem cama, e a prova disso está nos inventários. Depois já se 
fala em camas torneadas, com suas cortinas e sobrecéu; a cama já 
tem colcha broslada de vermelho ou de outra cor. J á ele pode dor
mir debaixo de um cobertor de baeta. Quando sai a bandeirar, leva 
o que pode. No sertáo a cama passa a ser a rede de dormir ou de 
ficar doente, suspensa entre duas árvores. Rede transformada em 
carruagern, nos ombros de dois índios (carruagem é como a deno
minou certo ouvidor), essa ficará para algurn figurao que nao saiba 
andar a pé, e que venha pela Serra do Mar. 

Naquele simples pormenor-nao haver colcha.o na vila senao o 
de Gonc;alo Pires-há toda urna explica9ao de vida. 

Gente acostumada a chao duro, lá iria pensar em colcháo? 

Quanto a "como se veste o bandeirante" todo o mundo já lhe 
conhece a figura característica. Cabe9á.o de estamenha, bota de 
couro, machado a cintura, escopeta ao ombro, gibao de algodáo 
ou coura de camur9a- isso como chefe de alguma tropa. Muita 
cobra só nao "mordeu" bandeirante porque este usava botas altas. 
Nada melhor do que estas botas altas pra livrar de estrepe a quem 
vivia pisando em chao desconhecido, que só "caneludos" e "pés 
largos" podiam vencer com calcanhar duro e já impermeável a a~áo 
das formigas de fogo e dos estrepes. Chapeláo contra a inclemencia 
do sol completa a sua indumentária, mas nao o livra do calor e da 
sede. A coura~a contra flecha de índio, que os espanhóis de Guairá 
admiraram tanto por ver que o bandeirante ria da flechada, torna
se recurso defensivo habitual, nas jornadas de guerra, mas sao 
incontáveis os que morrem flechados. 

Gente pobre veste-se com roupeta e cal9áo de picote da terra. 
Gente mais em conta gosta de se vestir bem e é esse, justamente, 
um dos "fracos" do morador, desde as suas primeiras cerimónias e 
galanterias, no meio indianizado. Parece certo que só em meados 
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do século XVIII o pano grosseiro, feíto de algodáo arbóreo, 16 era 
pouco estimado e, segundo o testemunho do autor da Vida do Ve
nerável Padre. Belchior de Pontes, até os escravos trabalham por 
o nao vestirem. Mas nao faltara roupas feítas desse pano, como as 
jaquetas usadas entao pelas pessoas menos abastadas que viviam 
em S. Paulo, senáo pelos moradores em geral. Antes disso, houve 
diferen~a? Muito ao contrário, pois justamente o fidalgo Diogo de 
Lara y Ordoñez tero que esquecer tooa a sua linhagem pra se fazer 
um simples tecelao, nesse meio em que a idéia de luxo seria apenas 
urna questao de inocencia social. Tanto o índio achava bonito ves
tir urna tanga de jaguar bem rica de cor, como Francisco de Proen9a 
gostaria de ir a urna festa com o seu cal~ao "forrado de bergantil · 
com guarni~oes e fitarias". · . 

O entusiasmo de um e de outro teria que ser igualmente sem 
malícia, nem ostenta9ao. Um entusiasmo desprevenido apenas, na so
ciedade que se inicia e para. ~ qual o pano grosseiro de algodao é 
a única realidade verdadeira, em assunto de se vestir. Homens e 
mulheres "se cobrem de pano de algodao tinto"-segundo o teste
munho de Fernao Cardim. 

A homens rudes nao interessa "a política de vestir galas". Ape
nas, como <liria Domingos Jorge Velho, quando solicitados os seus 
préstimos, "nao podiam andar nus a servi90 de Vossa Majestade". 

No mato, o luxo de um gibao rico seria menor que o de urna 
simples toalha para enxugar as maos. 

Na vila, havia mais luxo em dormir numa rede de carijó do que 
numa cama ... 

Em_l 718, a leitura de urna tabela de registro de sapateiros acusa 
sapatos de cordovao, inclusive coro salto de marroquim, sapatos 
de couro de veado, borzeguins do mesmo couro, e (pra nao perder 
o hábito) as botas coro os canhoes bordados. Com estas botas de 
canhoes bordados é que o bandeirante se apresenta aos domingos, 
dan~ando nas festas da redondeza, passeando pelas roas, montando 
algum cavalo a jaezado de prata ... 

Mas o forte era o pé descal90, para as caminhadas; para os 
caminhos de pé pósto. 

3 

Os gritos de pobreza enchem tres séculos e tem a sua melhor 
contraprova na documenta~ao das atas e dos inventários. Viu-se 

16. ERNANI SILVA BRUNO, "O Ciclo do AlgodA.o Arbóreo", publ. na Fólha 
da Manhá, de 6-1-1957. 
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que de 400 inventários seiscentistas só 25 denotam algum conforto. 
Cada corrida as minas esgota os recursos do Planalto, pois o pouco 
que possuem os bandeirantes gastam-no eles nos preparativos de 
suas jornadas de desafio a morte, ªº desconhecido e ªº tesouro da 
fábula. As descobertas da riqueza custam-lhe sacrificios irrepa
ráveis. E o "pague-se" das minas é a despopula9ao do Planalto, 
o encarecimento dos generos de primeira necessidade, u1na riqueza 
que sorri pelo avesso, em todo o seu cortejo de desequilíbrios eco
nómicos. A luta com os padres atinge o auge em meados do seis
centismo, quando o bandeirante se agarra ao seu índio como quem 
pede ao céu um peda90 de pao. 

Há engano, contudo, em pensar que "o piratiningano se lan9ou 
a aventura das bandeiras porque o destino lhe concedera17 urna 
das mais estéreis e desgra9adas das terras". Nao é a fome, nem 
mesmo urna freqüente necessidade de mantimentos que determina 
a desloca9ao dos grupos, e neste ponto é que se distinguem bem as 
bandeiras das migra96es. Quando as atas falam em "atormento da 
fome", por nao haver "carne de vaqua"-visto como a armada 
de S. M. levara tódas as cabe9as de gado entao existentes no Pla
nalto-isso em fins do quinhentismo-nao se haviam realizado 
ainda as grandes penetra96es históricas, convindo acentuar que 
as bandeiras do quinhentismo foram chefiadas pelos dois Sardinhas, 
isto é, pelos homens mais abastados da época, justamente os que 
menos teriam sentido qualquer necessidade de se lan9ar no mataréu 
a procura de mantimentos, ou de melhores condi96es de vida. Aliás, 
admitir que a penúria alimentar fosse a autora das bandeiras é in
verter em causa o que foi urna ocasional conseqüencia. Muito ao 
contrário, só homens bem nutridos poderiam realizar fa9anha de 
tao vasto significado heróico. Homens bem nutridos, dotados de 
boa armadura óssea, pressupoem, antes de tudo, terra fértil e dadi
vosa, rica de calcários e fósforos. Os cronistas o confirmam, plena
mente, dizendo "fertilíssima, de muitos pastos e gados", e dotada 
de "ares mui sadios", sem nenhum extremo de quentura e frial
dade"18 a da regiao de Piratininga e dos arredores, onde vicejam 
planta96es de toda ordem, favorecidas pelo regime da pequena pro-

17. A própria natureza química do solo terá que ser levada em conta qua.nto a 
eugenia do material humano que realizou a bandeira. A estupenda resistencia 
dos bandeirantes (náo é a toa que apareceram os caneludos) demonstra que, 
além de bem n utridos, eram fües dotados de magnífica armadura óssea. e esta 
só encontra expUca~áo pla.usivel numa allmenta~áo rica de ca:lcários e fósforos. 

18. Ver § 11, no capitUlo "Os Grupos Socia.is da Colonia". Terra: fértil, tanto 
Produzia trigo, Unho, vinha e outros produtos de clima frio como também 
algOd!o, feijáo, milho, cana-planta~óes de clima tropical. 
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priedade e da policultura que também explicam a variedade e a 
fartura das colheitas. 

Coisa fora de dúvida, portanto, é que o morador de S. Paulo, 
ajudado por aqueles "ares sadios" de que fala Ancbieta ·e pela fer
tilidade da terra, nao precisa va emigrar. Mesmo no caso de ha ver 
falta de recursos o bandeirante quería era varar mato. O ouro 
faria, em qualquer hipótese, o morador do Planalto abandonar as 
suas lavouras. O mesmo já havia acontecido com os portugueses, 
que abandonaram o cultivo da terra na aventura das 1ndias. 

Nao se confunda, pois, a pobreza do morador, no sentido de des
conforto civil e social, com a pobreza da terra. 

Muito ao contrário, a terra nada tero de estéril nem de pobre. 
Ela lhe dá, com os seus pastos e lavouras, tudo quanto o fará 

capaz de realizar a bandeira. Dá-lhe (especificando-se as coisas) 
algodao com que se vestir e fazer giboes, couro com que se cal9ar 
e cónduzir mantipientos (baús de boi), palha pra tecer chapeloes 
de aba larga, mandioca pra farinha de. guerra, milho pra canjica em 
quantidade, trigo com que fabricar pao, carne com que fazer pa
~oca, feijao pra fazer ro9as nos pousos, azeite de amendoim e de 
peixe pra lhe fornecer claridade, pinhao com que as araucárias cola
boram no sustento da expedi~ao, boiadas e mais boiadas com que 
fundar currais pelo caminho e, já mais adiante, carne de paca, 
veado ou anta com que as ca9adas o ajudem, dourados e jaús com 
que os rios piscosos o favore~am ... 

Nao se dirá que se tratasse de um pomar multicor cujos frutos 
lhe estivessem, sem nenhum esfor90, ao alcance da mao. Os frutos 
do trabalho com que se alimenta o bandeirante sao arrancados ao 
chao com o suor do seu rosto. 

4 

Tem razao Alcantara Machado19 quando explica essa situa~áo 
como resultante da "supremacia inconteste do meio rural sobre o 
urbano". 

Muita gente dirá, porém, que a pobreza da regiao social onde se 
originou a bandeira era fruto do espírito de aventura dominante 
naquele tempo. A ventureiros tinham que correr o risco das suas 
próprias fa9anhas. Nunca os terá seduzido, senao acidentalmente, 
o traba~ho penoso, disciplinado e produtivo CJ.Ue fixa o hornero em 
seu me10. 

19. ALCANTARA MACHADO, obra cit .• p. 40. 
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Adiante veremos que aventura e trabalho caminham juntos. Essa 
já seria excelente resposta a semelhante indaga<;ao. Entretanto, nada 
mais curioso do que verificar o espírito de trabalho ( em contrapo
si<;ao ao exclusivo espírito de aventura) que domina as atividades 
do grupo humano intra-serra. Além da indústria do gado, do tra
balho nos campos de cria<;ao e nas lavouras, o que aí se encontra 
é a disciplina do trabalho. É o trabalho regulamentado; sao os 
oficios para os quais se exige habilita<;ao e para cujo exercício se 
prescrevem condi<;oes legais, rigorosas. 

s 
Qual o motivo que determinou essa localiza<;ao geográfica do 

grupo intra-serra? perguntou-se, linhas atrás. Pareceu mais conve
niente ao Padre in Domino que nos passássemos para esta habita<;ao 
de índios, e pronto: Anchieta funda S. Paulo, a 25 de janeiro de 
1554. 

Era o primeiro grupo operário, localizado no altiplano. O santo 
canarino e seus companheiros tiveram que exercer, desde logo, ao 
lado de sua missao religiosa, · vários oficios. O primeiro pedreiro, 
o primeiro mairceneiro ou carpinteiro saíram desse grupo. A pri
meira indústria foi a do anzol, da faca e do machado. Outras vie
ram depois, como outros ofícios surgiram naturalmente, nao raro 
impostos pelas circunstancias. Que aventura mais bonita que a de 
Anchieta subindo a serra e localizando-se numa habita<;ao de índios? 
E por ter sido ele uro aventureiro, tao aventureiro como os bandei
rantes que cal<;aram as botas altas e desbravadoras, deixou de ser 
o prim.eiro operário da civiliza<;ao que ia nascer, ao ponto de desem
penhar quatro ou cinco oficios a um só tempo? 

Domingos Gon<;alves é, logo após, "o mestre dos primeiros fer
reiros que transpuseram a serra''. Aos ferre iros e carpinteiros tive
ram de se juntar pedreiros e sapateiros, estes fabricando alpargatas 
com fibras de caraguatá. Apareceram, também, os primeiros alfaia
tes; nao tardaram os primeiros teceloes. Com o desenvolvimento 
das atividades humanas e sociais, os oficios tomam grande incre
mento. Aos beneficios que traziam, num momento em que o indi
vidualismo sólto criava os primeiros processos e estilos de vida, se 
juntariam certos inconvenientes: o que resulta de índios serem fer
reiros, por exemplo. J á em 1578, o caso de um ferreiro ensinar 
sua arte a um índio causava muita dor de cabe<;a aos governantes 
da vila. Compreende-se a cautela dos maiorais que nao estao, nesse 
ponto, muito de acórdo com a experiencia feita pelos jesuítas. Na 
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luta contra o selvagem, urna das poucas coisas que o intirnidavam 
era urna arma de fogo. Ensinar o índio a trabalhar coro ferro seria 
dar urna nova arma a quem podia servir-se dela para agravar mais 
ainda a pendenga entao ·Criada pela luta do homem branco contra 
o verrnelho. Chamado "ber~olameu frz" a presen9a dos homens que 
dirigiarn o bem geral, foi:lhe <lito que ele estava proibido, sob pena 
de dez cruzados, de ens1nar o oficio de ferreiro a um índio que 
tinha ero casa, por que "hera grande prejuízo da terra". 20 Outro 
inconveniente se fez sentir' logo depois: a profissao de sapateiro 
devia ser acompanhada por urna tabela de prei;os pra todos os que 
exercessern o oficio. Assim, verifica-se que "huas chinelas domern 
semdo de sola" nao podiam ser vendidas por pre~o superior a 150 · 
réis. Fosse de que couro fósse: "de vaqua, de porco ou de veado" .21 

Abusos e inconvenientes vários mostram que só havia um cáminho 
a seguir: a regulamentai;ao dos oficios, a boa moda das instituii;oes 
medievais. 22 Os pedreiros, os carpinteiros, os f erreiros, os serralhei
ros, os alfaiates, os carpinteiros nao podiam mais abrir as suas 
tendas, sem serem "cuidadosamente argüidos por um juiz que tinha, 
ao seu lado, o respectivo ·escriváo". f:sse juiz e esse escrivao erarn 
eleitos entre oficiais do mesmo oficio e por esses mesmos oficiais 
coma assistencia dos governantes.23 Daí a cria<;ao ( 1583) do cargo 
de juiz de oficio para a classe dos sapateiros. 24 J á na reuniao em 
que se tratou mais seriamente do assunto, requeria o procurador 
que se fizessem "juízes de todos os oficios que houver na vila", 
por causa de certos pre<;os excessivos e mesmo porque cada pro
fissao devia ser exercida por quem entendesse do riscado. 25 Entao, 
além do almotacel-encarregado da af eri9ao dos pesos e medida~ 
-a camara criou juízes de ofício para todas as atividades profis
sionais e operárias. Entre tais juízes figura logo Bartolomeu Bueno, 
carpinteiro, por ser "orne que milhor entendía o dito ofisio".26 

Criado um regimento e estabelecida urna tabela de pre~os, nenhum 
mister poderia ser exercido sem que o interessado fosse a presen9a 
dos vereadores solicitar licen<;a e tabela. A tal tabela devia ser colo
cada em lugar bem visível, de modo que a freguesia pudesse con
sultá-la. Aí é que entra em cena o ferreiro Domingos Fernandes 
( bandeirante famoso) asperamente censurado pela Camara e mul
tado em mil-réis. Por que? Fizera ele afixar a tabela no "cume de 

20. Atas, t. I, p. 119. 
21. Atas, t. I, p. 214. 
22. PEDRO CALMON, O Esp. da. Sociedade Colonial,' p. 97. 
23. NOTO SANT'ANA, s. Paulo Histórico, p. 97. 
24. Atas, t. I, p. 213. 
25. Atas, t. I, p. 272. 26. Atas, t. I, 321. 
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um esteo27 exposta para o lado da parede e "tao alto que nao se 
podia ler", segundo o depoimento dos seus empregados. Pra enxer
gar a tabuleta só mesmo subindo numa escada ou trazendo o "óculo 
de alcance" de Cornélio de Arzao. Certa vez, e a requerimento do 
procurador, mandou-se lan~ar pregao "q. todos os ofisiais de todos 
os ofisios mecaniquos" viessem a primeira reuniao dos camaristas 
"para se louvarem em homem q. fasao taixas de salarios que han 
de levar em seus ofisios".28 As cautelas da edilidade, porém, nao 
paravam aí. Ao lado dos ofícios mecanicos, alguns outros se prati
cavam com abuso e era preciso por cobro a essa liberdade exces
siva. Ninguém podia exercer dois oficios ao mesmo tempo.29 Pes
soas de fora e outras "que nao eram enxaminadas curavao feridas 
e faziao sangrías por toda a terra". Nao estava certo, clamam os 
governantes: havia na vila Antonio Roiz barbeiro, "home espre
mentado" e por que nao faze-lo imediatamente juiz de novo oficio? 
Ficou entao resolvido que, "sem sua ordem e sem ser visto pelo 
juiz", ninguém se atrevería a fazer curas como as que eram objeto 
de tal delibera~ao.30 Um ofício que a governan~a reputou neces
sário: o de um Pedro Roiz que exercia a31 fun~ao de "arrumador 
de tódas as terras visto ser homem do mar e entender do rumo de 
agulha". :E:sse homem iría prestar-quem sabe lá?-grande servi~o 
aqueles que, nas suas viagens, "nao tinham outra bússola senao a 
sua vista e a eminencia dos morros". 

Outro, o de médico: em 1722, dao-se providencias para "que 
viesseª2 um médico de profisam". Verdade que já meio fora de 
tempo, pois já havia acorrido a epidemia que matou tanto índio e 
tanto negro. 

Quando chega a vez de vir um advogado, dá-se um curioso epi
sódio. Um advogado só nao era possível, pois toda demanda pres
supoe duas partes. A justi~a come~ava por aí: ou dois advogados, 
ou nenhum.ªª Profissao que só pode come~ar de dois, segundo de
cisao da Camara, a falta de advogado se faz sentir durante largo 
tempo. Nao havia aí o receio de que o advogado viesse provocar 

27. Ata de 4 de junho de 1588. 
28. E apareceram logo Gonc;alo Pires, Bartolomeu Bueno e Pedro Leme, carpin

te1r os, e Clemen te Alvares, ferreiro, e asslm Pedro Mart1ns e André Gonc;alves e 
Jerónimo Pires, alfaiates, e Diogo de Lar a e Jerónimo Cerano, tecelóes e a.inda 
Fema.o Alvares e Baltazar Gonc;alves, sapateiros. Resultado: Bartolomeu Bueno 
e Pedro Leme se louvaram em Gonc;alo Pires; André Gonc;alves, J erónimo Pires 
e Pedro Mar tins, alfaiates, em Bastiáo Martins (residente n a povoac;áo) e por 
"náo estar ma1s que Clemente Alvares disse que se louvava em Antonio Preto 
por ser homem velho e entender, e assim disse Balta.zar Gonc;alves que se louvava 
em Brás Gonc;alves seu irmáo", etc. (Atas, I , p. 462). 

29. Atas, t. IV, págs. 364-380. 
30. Atas, t. 11, p. 27. 31. Atas, t. IV, p. 306. 32. Atas, t. IX, p . 174. 33. 

Atas, t, III, p . 224. 
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rixas, como aconteceu no distrito das terras diamantinas, onde um 
alvará de 1772 proíbe, sob pena de cadeia, a presen~a do ba
charel. A dificuldade estava em come~ar de dois. 

Os próprios hoteleiros tiveram que se adaptar ao regime da fisca
liza~ao de profissóes. O caso de Marcos Lopes, obrigado a prestar 
juramento pra venda de "cousas de comer"34 é bem expressivo. 
Um mecanice trabalha ocultamente e zás, a Camara mandou exa
miná-lo e declarou-o incapaz para o oficio. 

Quando come~aram ( com o incremento do trigo) certos mora
dores a querer "assentair moinho", instituiu-se licen~a para isso. 
Um Joao Fernandes Saavedra36 fez o seu petitório pra ser moleiro 
em Mumuquisaba; Cornélio de Arzao entrou com a sua solicita9ao,' 
no mesmo sentido.30 Manuel Joao achóu de bom aviso montar dois 
moinhos de urna só vez e obtém licen~a pra faze-lo em seis meses, 
"com pagar hum real de prata de pensam de cada moinho".37 
Amador Bueno nao ficou ~t[ás e dirigiu a Camara o seu requeri
mento relativo a um "moinho para moer trigo num ribeiro que 
chan1 ao manaqui, da outra banda do rio grande, mea legoa pela 
terra a dentro".38 

A questao da nova taxa para todos os ofícios nunca deixou de 
preocupar a governan~a. Lá um dia "acordárao mais os ditos ofi
siais que era necessidade fazer-se· taixa de novo para todos os ofi
sios39 para saberem o que hao de levar de suas obras e para esse 
efeito os alfaiates fizessem taixa Pedro da Silva coro Alonso Pares 
Canhamares e para os sapateiros Cristóvao Pereira com Pedro Leme 
e para os ferreiros Baltazar Pires com Domingos Pires e para os 
carpinteiros Cornélio Darzam e Bartolomeu Bueno o velho e para 
os teceloes Diogo de Lara com Aleixo Leme". 

Ainda lll:ais: cada classe tinha o seu estandarte. 40 As festas pú
blicas compareciam os oficiais mecanicos com as suas insígnias e 
pra dan9ar os seus bailados.41 Tais as festas que se realizavam com 
a chegada de algum graúdo. Acompanhadas de lanternas e arcos 
de triunfo. Na chegada dos mais graúdos armavam-se tres arcos: 
um pela Camara, outro pelos homens de negócios e outro pelos 
oficiais a saber carpinteiros, ferreiros, alfaiates, sapateiros, taver
neiros e oficios de arte. 42 . Ruas alcatifadas com f olhas, nos di as 
de procissao. A dan9a dos sapateiros era apreciadíssima ... 43 A 

34. Atas, t. II, p. 57. 35. Atas, t. II, p. 336. 36. Atas, idem, vol. II, p. 375. 
37. Idem, 375, vol. II. 38. Atas, II, 377. 

39. Atas, t. II, p . 426. 
40. NUTO SANT'ANA, S. Paulo H istórico, p. 103. 
41. Anais do M useu Paulista, t. IV, p. 171. 
42. Atas, vol. XVI, p. 399. 
43. Anais do M useu Paulista, t. IV, p. 175. 
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das padeiras, nem se fala; tanto que f oram multadas por nao terem 
dan9ado num dia de procissao. Os juízes de oficio que nao com
parecerem a tais cerimonias populares ou religiosas, conduzindo 
cada qual o estandarte do seu ofício e da sua classe, sofrem identica 
puni9ao. 44 Faz-se urna festa de S. Sebastiao, e lá vai o convite, sob 
pena de multa, aos juízes de oficio pra darem as suas dan9as.45 

Gilberto Freyre lembra que as denominag6es das ruas de Recife 
-Rua dos Tanoeiros, Beco dos Ferreiros, Travessa dos Pescado
res46 acusam uro "vago caráter sindicalista". 

O mesmo se dirá dos oficios, dos juízes de ofício, das pequenas 
representag6es de classe que tomavam parte na governan9a e que 
compareciam com os seus estandartes a todas as cerimónias de 
Piratininga. 

6 

A democracia· económica nao excluía a vida mundana. Amigo 
de festas (o bandeirante), tudo lhe servia de pretexto pra dan9as e 
folguedos. Ao lado das procissóes e das grandes "folias das onze 
mil virgens"47 organiza ele as suas festas profanas, como as "ta
puiadas" a moda do gentio, as do entrudo que datam de Domingos 
Luís, o carvoeiro. Mas a <langa, como se viu, era urna obriga9ao 
imposta pela governanga nas próprias procissóes e nas manifesta
ºóes públicas, acompanhadas de luzes e cores, coro oficiais meca
nicos, sapateiros e padeiras dangando e empunhando as suas insíg
nias, o que demonstra o seu espírito de ordem, mesmo em assunto 
de festa. 

44. Atas, t. IX, p. 577. 45. Atas, t. IX, p. 172. 
46. Sobrados e Mucambos, p. 70. 
Notam alguns o que havla de adequado a natureza da civllizac,~ lusitana no 

corporativismo de Portugal, Quais os dols oficios mais privilegiados? Os carpin
teiros navais e os moedeiros, responde SEVERINO SOMBRA (História Monetária 
do Brasil Colonial, p. 131). Ligue-se o fato as duas grandes aventuras, as duas 
grandes possib111dades portuguesas-as descobertas e as minas e compreen
der-se...¿ o reaUsmo político que o reveste. 

Discute-se a época da instituigáo das corporag6es e de artes e oficios em 
Portugal. A 1ntervengA.o dos mecanicos na admin1Strac,io e municipalidade de 
Lisboa parece ter sido praticada nos fins do século XIV. FORTUNATO DE 
ALMEIDA assim o entende, citando uma referencia ao corporativismo em Portu
gal no último quartel desse século. Em 1517 especi!icam-se as profissóes agrupa
das em cla.sses e oficios distintos. Em 1761 as corporag6es foram modificadas e 
entraram em declín1o, visto como os seus regimentos se tornaram, no entender 
da Junta do Comércio, prejudiciais ao desenvolvimento das novas indústrias. 
Náo obstante, a.inda em 1766, baixava o gov~mo um decreto autorizan~o os 
trabalhadores de metais a desempenharem taretas fora de sua corporagao de 
oficio. 

47. "Grandes folias eram as festas anua.is das 11.000 virgens. Ao celebrarem-se 
elas, em 1705, tanto cresceu o entusiasmo que o "homem bom" Domingo~ Teixei
ra, entlí.o no cargo de escriváo da comarca, faz papéis de comédias publicas e 
foi, por tsso, suspenso do cargo" (AFONSO A. DE FREITAS, ln Rev. do lnst. Hist. 
de S. Paulo, vol. XXI, p. 9). 
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O Marechal Arouche,48 já bem mais tarde, chegou a julgar um 
verdadeiro absurdo que se dan~asse tanto, embora mais no campo 
do que na cidade. Assim, tanto o hornero do Planalto veste um 
calgáo de couro como urna casaca forrada de taf etá e cal9áo com 
ligas de fitas. Tanto vara mato com botas altas como toma parte 
em bailes da redondeza com suas botas de canh6es bordados.49 
Ele está, por assim dizer, sempre indo e vindo, nao só entre a 
cidade e o sertao como também entre o social aborígine e a cultura 
que trouxe de sua origem social. 

Fácil será calcular a influencia que tais festas exerceram na pe- · 
quena democracia do Planalto pela · confraternizagao que estabe
leciam entre as diversas classes sociais. 

A vida opressiva do mato exige dessas compensa9oes. 
Até o "homem bom" Domingos Teixeira, escrivao, perde a cabeºª e banca o ator de "comédias públicas" esquecido do seu cargo . .. 

. ~ 
7 

Tal, porém, o espírito de trabalho peculiar a pequena sociedade 
nascente que nao se admitem vagabundos. Principalmente quando 
se tratasse de forasteiros "que nao traziam muito proveito a terra 
e, com serem oficiais, nao queriam trabalhar". 50 Ou tra balhassem 
ou se fóssem da vila, conforme regimento e leis do reino. Vários 
ciganos sao expulsos, por causa de jógo e "outras perturba9óes". 51 

No pequeno reduto de trabalho que era a povoa9ao devotada as 
suas atividades produtivas, agrícolas e industriais, nao cabiam ele
mentos sem préstimos. Tais elem,entos, como adiante se verá, e 
mais os detritos dos latifúndios, seriam enquadrados no grupo an
dejo que saísse a conquistar o sertao. Aí, sim, caberiam todos por
que a bandeira teria essa fungao humana providencial e redentora. 
Na vila, nao. Tanto que, durante largo período, as providencias 
contra a vadiagem se repetem admiravelmente. Ora é "acordado e 
assentado que todo o homem que viesse a esta vila e que nao tivesse 
ofício de mercador ou outro semelhante, ou senda extravagante, 
que dentro de oito días se tomasse a recolher e despejasse esta vila 
e seus termos". 52 Ora é o procurador dizendo que "nesta vila havia 
alguns homens forasteiros e vadios, pelo que eles ditos oficiais pro-

48. "Reflexóes". in Docs. lnteressantes, vol. 44, p. 201. 
49. BEYER assistiu a um casamento que já durava , uma semana com dangas 

e folguea.os. Os bomens dancavam com botas claras de couro de cabrito e grandes 
espor as de prata- (Rev. do lnst. Hist., XII, 282). 

50. Atas, t. l, p. 383; Atas. t. IV, p. 330. 
51. Ata.s, t. IX, p. 508. 52. Atas, t. n, p. 209. 
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vesen de um coarte! determinando que dentro de 4 dias despejas
sem todos os forasteiros que nao tinham tenda aberta para tra
balhar". 53 

Certa ocasiao, anuncia-se54 que o governo ia recrutar os vadios, 
de modo "que, nas revistas, a primeira coisa que todos faziam era 
mostrar as maos calejadas". 

A utiliza9ao dos vadios cbega a ponto de merecerem eles o elogio 
que já mais tarde e, portanto, depois da prova feíta durante tanto 
tempo, lhes faz o capitao-mor de Porto Feliz: "De alguma maneira 
devem ser respeitados pela sua babilidade no trabalho do rio".5 5 

A originalidad e do paradoxo: "vadios dignos de respeito" ou 
"vadios hábeis para o trabalho" diz bem o quanto as palavras já 
nao se ajustavam a urna nova realidade económica. 

8 

Falou-se no caso do ferreiro proibido de ensinar sua arte a um 
índio carijó. O fato verifica-se em 1578. Mas o receio continua 
pelos anos em fora. Ferreiro e índio eram valores sociais que a 
Camara reputava incompatíveis. Quando Belcbior Rodrigues aven
tou a idéia de levar a sua forja de ferreiro "para a pia9ava das 
canoas" onde costumavam desembarcar os carijós, os homens bons 
da governan9a declararam imediatamente que nao estavam pelos 
autos: "era em prejuízo da terra, porquanto poderia levar ferro e 
fazer lá resgate." Quando Clemente Alvares, entao em Pirapitingüi, 
mandou buscar em S. Paulo a sua tenda de ferreiro, novo sarilho: 
a Camara proibiu ( 1611) a mulher de Alvares a entrega da tenda, 
sob graves penas. Chegou-se, finalmente, a urna proibi~ao termi
nante, em nome de um alvará de el-rei: nenbum ferreiro fizesse 
mais espingarda, nem consertasse fechos sem ordens da Camara. 56 

Entretanto, o índio era bom sapateiro e houve um que chegou a 
ser juiz dos tecelües. 57 

Coisa curiosa é que, se ninguém podía exercer ofício mecanico 
ou qualquer outro sem habilita9ao e sem tabela, também nenbum 
oficial operário poderia largar o ofício e a tabela dando as de 
vila-diogo. Um a9ougueiro alemao, que urna das atas refere como 
sendo José Prampta, teve mesmo a pachorra de especificar os 
motivos pelos quais deixava a sua profissao, dizendo que nao ven
día a carne senáo pelas drogas a que estava obrigado e nao achava 

53. Atas, t. IV, p. 267. 
54. Documentos l nteressantes, vol. XXIX, p . 45. 
55. Apud M on96es, de SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, p. 114. 
56. At as, t. Il, p. 196. 57. Atas, t. III, p. 322. 
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quem lhe vendesse "bacas" senao por dinheiro de contado. Tal 
negócio58 nao lhe convinha em nenhuma hipótese, "por ser também 
um home pobre e com obriguasao de molher e filhos". Outros termos 
de desistencia figuram nas atas, como a de um Manuel Gigante que 
nao quer ser mais seleiro, 59 o de um Paulo da Costa que desiste de 
ser alfaiate, 60 o de um Manuel Rodrigues que desiste de ser sapa
teiro. 61 

Certa vez, precisa-se na vila de urna mulher pra vender pois 
vinba aí o govemador-geral. Pra isso62 pareceu ótima esta solu9ao: 
conferir o oficio a uma cigana, de nome Francisca Rodrigues, que 
jurou sobre os Evangelhos e entrou imediatamente em fun9ao ... 

A importancia da lavoura de algodáo, dos teares pra fabrica9ao 
das redes (que sao as camas do mato) e da roupa grosseira (pano 
tinto) é facilmente compreensível, para o ofício de sertanejar. 

9 

E quanto a procedencia social dos elementos que vieram de 
além-Atlantico? Ora, o meio social da Península se constituía da 
velha aristocracia, da burguesía opulenta e da plebe indistinta ou 
classe pobre. Foi desta última63 que saíram os primeiros povoa
dores. Os ricos, os bem instalados na sua aristocracia, é que nao 
viriam para afrontar os perigos de toda a espécie, em que a fidal
guia de quatro costados de um puro sangue nada valia em con
fronto com a selvageria do mundo desconhecido e antropófago. 
Antropófagos e fidalgos nao se dariam bem. 

Vir pro Brasil, por outro lado, ainda era urna forma de degredo. 
É o caso de D. Francisco Manuel, "desterrado" pra cá ( 1644) ·em 
virtud e de senten9a. 64 

Um ou outro procedía, por algum ramo de sua ascendencia com
plicada, de uma genealogía fidalga do reino, nao sem passar por 
muitas bastardías e por muitos cruzamentos afro-asiáticos. Alfredo 
Ellis fez interessante classifica9áo dos povoadores, descendentes, 
por urna ou outra linhagem, por um ou outro costado, de casas 
aristocráticas peninsulares ; de povoadores intitulados fidalgos sem 
se conhecer a sua ascendencia, se ligada a aristocracia dos reinos 
peninsulares ou se fidalgos por qualquer mérito pessoal; de povoa
dores sem título algum e de ascendencia ignorada; de povoadores 

58. At as, t. ll, p . 419. 59. Atas, t. III, p. 207. ,60, Idem, p . 274 . 61. Idem, 
p . 283. 62. Idem, t. Il, p. 132. 

63. ALFREDO ELLIS, Primeiros Troncos PauZistas, p. 291. 
64. AFRANIO PEIXOTO, D om Francisco Manuel d e Melo e o Brasil, XXII. 
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reconhecidamente plebeus, massa enorme que Taunay cha~a de 
vulgum pe_cus . .bstes que constituíam a imensa maioria dos po
voadores. 

Julga-se tudo pela Nobiliarquia Paulistana (o título já é pre
sun9oso). O próprio Oliveira Viana demonstra que, acompanhan
do-se cuidadosamente o desdobramento das suas várias genealogías 
pelos tempos em fora, os elementos fidalgos se vao dissolvendo 
"através de um rápido e vigoroso processo de sele9ao, exercida 
num sentido democrático".65 Em Portugal havia o clero, a nobreza 
e o povo, este dividido em vilaos, livres e servos. No Planalto nao 
haveria distin9ao de nenhuma espécie. Mesmo o capitao-mor, fora 
das ocasioes solenes, como o mais obscuro vilao, trajava o grosseiro 
tecido do país e cobria-se com largos chapéus de palha.66 Um fidal
go, o já 1Teferido Diogo de Lara y Ordoñez, provindo da célebre 
gens feudal dos Condes de Lara e Castela, é um simples alfaiate. 
Verdade que um s~leiro, certa ocasiao, desiste do seu oficio dizendo 
que queria ser nobre: "tinha bens bastantes para poder sustentar
se; para gozar das honras e liberdades dos homens nobres, desistía 
de semelhante ofício."67 Em compensa9ao, um alcaide nao dá pela 
importancia do cargo que ocupa e se püe vendendo pao e vinho 
aos moradores da vila, democraticamente. 68 De resto, que adiantava 
ser fidalgo ou pretender nobreza dentro de um cenário que se 
caracterizava principalmente por urna violenta transmuta9ao de 
valores e condi96es sociais? 

Fidalgos? Só por serem aparentados com gente graúda, ou aque
les que o rei premiava, como--na observa~ao de Washington Luís 
-a monarquía brasileira fazia comendadores e a república criava 
coronéis da Guarda Nacional . .. 

Os interesses da vila se apresentam tao ricos de camaradagem 
social e tao cruzados uns com os outros que numa simples refe
rencia oficial tomada ao acaso figuram "mullieres da vida, casas 
de aluguel, Nossa Senhora e a9ougue";69 do mesmo modo que ca
deia e igreja se encontram juntos; sapateiros, alfaiates, pedreiros e 
o escrivao dan9am nas festas religiosas; certo carreiro se arranchou 
nos fundos da Camara com cria9ao de porcos, foi preso e, por nao 
haver tronco, metido no namorado; o sino da igreja é o mesmo 
que serve na Camara (sino que andou pra lá pra cá, por ocasiao 

65. OLIVEIRA VIANA, obra citada, p. 22. 
66. TEODORO SAMPAIO, p . 275. 
67. Atas, vol. IV, p. 447. 68. Atas, vol. IV, p. 39. 
69. Que se tomassem para ac;ougue as casas em que moram urnas mulheres 

da rua do Sargento-mor Roque Soares para se pagar o aluguel a quem tocar dos 
bens d~ste conselho "as coa1s casas d1zem que sam pertencentes a capela de 
nossa senhora do bom suceso" (Atas, vol. IX, p. 95). 
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da briga da goveman9a com os padres), os editais sao afixados no 
adro da matriz e, pra completar essa curiosa democracia viva o 
linhagista Taques resolve ser carniceiro. 

Nada mais curioso do que, havendo tanto espa90, os bois se 
encontrarem com as rosas, a fome de ouro encontrar-se coro a fome 
dos que nao tinham o que comer, o curral encontrar-se coma cape
la, a igreja encontrar-se com a cadeia, a casa particular ser o lugar 
de verea9ao. 

Como em todo grupo primário, a linha de separa9ao, entre coisas 
opostas, é quase nenhuma. Há urna cam.aradagem incrível nas coisas 
mais contraditórias. As distancias sociais se anulam, dando margem . 
a encontros e desencontros surpreendentes. Bandeirante dá de cara 
com o padre, cadeia e igreja dao cabe9ada em a9ougue, o talho 
funcionando no pago municipal,7º cavalos soltos na rua71 "fazendo 
muitas descomposturas72 tanto a mulheres como homens e riscos 
de crian9as". , ~ 

O certo, tam bém, é que o temor dos grandes espa9os ( receio de 
estarem uns longe dos outros) estabelece, a princípio, urna espécie 
de vizinhan9a social irrecorrível; e o grupo nao se dispersa pra 
melhor poder resistir as ciladas geográficas que o cercam; depois, 
quando partero as bandeiras, sao. ainda os grandes espa9os que 
atuam na unidade do grupo expansionista. Os grandes espa9os de
sempenham, pois, essa fun9ao dupla: dar margem ao ímpeto ban
deirante e exercer pressao para que o grupo nao se dispersasse. 
Favorecer a expansao e evitar a dispersa.o. 

O temor dos grandes espa9os colaborou ainda na pequena pro
priedade para que a pequena propriedade colaborasse-por deixar 
livre o homem do Planalto em seus movimentos-na produ9ao dos 
grandes espa9os. A pequena propriedade seria, entao, nao só outra 
fonte de "democratiza9ao social" como também urna espécie de 
trampolim para as grandes performances das viagens pelo conti
nente adentro. 

Chega o branco qualificado e precisa de sustento pra poder viver. 
Mas como, se o oficio manual lhe é defeso? Neste caso, só indo 
buscar ao sertao o bra90 indígena. Mas como, se a lei lhe proíbe a 
entrada? 

Entao ele desobedece a lei, entra no sertao, vai buscar o bra90 
indígena e o faz nao só pra si como pra fornecer bra9os ao senhor 
de engenho, ao agricultor; e acaba, no meio' selvático, pot india-

70. Atas, vol . XVI. p. 275. 71. Atas, vol. IX, p. 167. 72. Idem, p. 31. 
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nizar-se e até por exercer também ofício mecanico e artes fabris, 
como qualquer vilao do reino. 

Allás, gra~as a isso é que se torna bandeirante. Bandeirante por 
necessidade e depois por oficio. E como bandeirar é oficio coletivo, 
forma-se a sociedade bandeirante. No Nordeste, o senhor de enge
nho tem o seu feudo, a sua propriedade. Em Piratininga o sertao é 
de todos; é o sertao "desta república". 

Assim o pessoal que ocupa os cargos da governan~a ·e realiza 
as bandeiras mais famosas, é constituído por mecanices e operários 
de toda espécie. Sim, era essa toda a popula~ao do Planalto e de 
cada expedi~ao sertanista. Daquela faziam parte operários teceloes 
para o pequeno fabrico de panos de algodao, além dos sapateiros, 
f erreiros, seleiros, torne iros. 73 Desta faziam parte operários agrí
colas e industriais; operários que esculpiam bateloes em velhos 
troncos de árvores, operários para as planta~oes que os expedicio
nários realizam em pleno sertao bruto para o reabastecimento da 
tropa; operários do faiscamento e da minera~ao. 

Aliás, operários foram muitos chefes de bandeira. Pero Leme 
"foi um simplíssimo carpinteiro", assim como Brás Esteves e Bar
tolomeu Bueno. Domingos Luís foi pedreiro. Ferreiros foram Cle
mente Afvares, o grande sertanista e minerador, e Domingos Fer
nandes, o fundador de Itu. Alfaiate e tecelao f oi J oao Rodrigues de 
Oliveira. Sapateiro foi o grande batedor da selva Baltazar Gon~al
ves, figura obrigatória (sao palavras do autor de Ra~a de Gigantes) 
em todos os róis de bandeira no primeiro quartel do quinhentismo. 
Fabricante de chapéus foi Amador Bueno, o aclamado. Dentista, 
curandeiro, barbeiro, varredor de rua, foi J oao da Costa Lima. 
Vendeiro foi Manuel Pires, sogro de Raposo Tavares. Lavrador e 
negociante foi Afonso Sardinha. A~ougueiro e "doutor", foi Pedro 
Taques, o "nobiliarca" incorrigível. 

Vindos de esferas sociais modestas, em sua quase totalidade, tais 
elementos foram classificados pelo altiplano ou pela bandeira. As 
tais familias da aristocracia colonial sao em número tao reduzido 
que, ao invés de aristocratizar a sociedade, favorecem a sua demo
cratiza~ao em larga escala. As justifica~oes de nobilitate probanda 
tornam-se irrisórias, num meio onde cessam todas as petulancias 
de cor e de fidalguia. Quando o bandeirante recebe urna carta do 
rei verifica-se que o primeiro está contribuindo para que o segundo 

73. Em 1813, segundo o testemunho de Beyer, há em S. Paulo a indústria de 
rendas, de largura e fineza excepcional (em geral ocupac;i!.o das mulheres). Fa
zem-se redes de dormir, bem como tecidos de algodi!.o de várias córes e qualidades 
(Rev. do lnst. Hist. de s. Paulo, vol. XII, p. 288). 
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des~a da sua realeza para se entender, amistosamente, com o rude 
filho do povo e da terra. Verifica-se coisa contrária ao que muitos 
pensam. Nao é o bandeirante que se aproxima da Coroa, e lhe 
faz salamaleques; é esta que recorre ao homem mal poli do, sem 
nenhum "adorno civil", ~ se desfaz em pruridos democráticos. 

Parece que a mulher branca sempre teve qualquer coisa de anti
democrático. A sua sociabilidade, o seu pequeno número nos pri
meiros tempos, urna certa distancia que ela sempre guardou coro 
referencia a índios e negros, o re gime patriarcal que a escondia aos 
olhos do visitante, a vaidade de só aparecer bem trajada nas festas 
sociais, o papel moral que ela representou perante maridos polí
,gamos, desembestados e ausentes do lar, todos esses motivos a 
tornaram naturalmente aristocrata. Mas é justamente essa falta de 
mulheres brancas que democratiza a sociedade, pois obriga outros 
,casamentos que nao se dariam tao facilmente se as houvesse em 
grande número. As próprias mulheres "erradas", de que fala Nó
brega e que tem tao pouéó remédio pra casamento em Portugal, 
"se casariarn todas muito bem". 

Nessa sociedade em com~o, entram elementos de todas as ra~as. 
Aí está o índio, que é fundamental, e de cujo cruzamento com por
.tugues, espanhol, flamengo, como já se acentuou, nasceu o mame
luco, de tamanha expressáo social e histórica. 

10 

Quem estuda os ensaios da conquista nao desconhece a tumultuosa 
presen~a de espanhóis no alvorecer das entradas. Antes da prirneira 
penetragao já se encontrara eles no litoral. O desbarato da pequena 
armada de J oao Dias de Solis deu em resultado a localiza~áo-
como se sabe--de vários elementos castelhanos nas costas de Santa 
Catarina. Aí vamos encontrar Aleixo Garcia, Henrique Montes e 
Belchior Ramires, segundo o testemunho de J oao Zúñiga, em 1524. 
Aos náufragos de Solis juntara-se os 31 de D. Rodrigo de Acuña74 

e há muita gente boa que dá mesmo o Aleixo Garcia como autor 
da primeira entrada no continente. Em capítulo anterior já se fez 
lembrar que, enquanto Ulrich Schmidel saía do Paraguai e vinha 
dar com os costados no burgo de J oao Ramalho, Aleixo da va o 
seu passeiozinho em sentido inverso, saindo de S. Catarina e indo 
parar em Assun~ao. Havia, nessa troca de amabilidades continen
tais, a admirável prof ecia que os fatos, em , Geografía humana, po
deriam traduzir por este rompante bem espanhol: "se voces, por-

74. J. F. DE ALMEIDA PRADO, Os Primeiros Povoadores do Brasil, p. 70. 

marcha p/ oeste 169 



\ 

tugueses, podem vir até aqui, nós castelhanos, poderemos ir até aí, 
e o Brasil nao existirá". A proeza de Garcia f oi de tal f órc;a que 
Sebastiao Cabóto mudou de rumo ( quando em viagem pras Ma
lucas) e veio que veio encantado por idéias de riqueza fabulosa, 
em direitura pra Sao Vicente, querendo tomar parte em qualquer 
expedi9ao de genero semelhante. 

Além do espanhol, do qual se falará em capítulo adequado, aí 
está presente o "tapanhuno", isto é, o afiricano, pra exercer o papel 
que lhe coube, tanto no Planalto como na bandeira. 

Os primeiros africanos serao os que vieram da Angola, conforme 
se verá no capítulo "O Negro Tomou Parte no Bandeirismo". Os 
da na9ao hebréia nao faltaram; muitos índios levados de S. Paulo 
pro Rio da Prata, tem os nomes de Davi, Rebeca- pormenor que 
os inventários dos bandeirantes registram constantemente. 

Conta Pastells (veja-se A Fun~ao dos Mitos) ter ouvido de Ra
poso Tavares que· estava em guerra pelo título que o liv['O de 
Moisés lhe <lava, de debelar as gentes, a procura de urna outra 
Canaa ... 

Entretanto, nunca houve o preconceito racial. A finta e a proi
bi9ao de ex ercer cargo público nao partem de iniciativa local; sao 
imposi9óes que certos corregedores e ouvidores traziam periodi
camente. Nada mais do que o cumprimento (tao precário que o 
livro da finta havia desaparecido) da "lei de sua majestade e dos 
capítulos da correi9ao" .75 Explica-se como um reflexo de ultramar 
e depois da primeira visita9ao, pois a f azenda real sen tia urna 
verdadeira fome canina de impostos. 

Embora duas ou tres vítimas tenham sido arrebanhadas em S. 
Paulo para a fogueira escarlate e satanica do Santo Oficio, este 
nao chegou, nas duas visita9óes "as partes do Brasil", a saciar o 
seu apetite de f ogo e de sangue no Planalto pela mesma conhecida 
razao por que as autoridades portuguesas, inclusive corregedores e 
até governadores, tiveram que dar meia volta e volver quando vi
nbam com as suas ordens e alvarás que nunca foram cumpridos. 

Assim, nos pedidos de providencia a Camara sobre r~as e cria-
96es de gado, figuram cristaos-novos e velhos em igualdade de 
condi9óes. O fintador (Jorge Neto Falcao) ao anunciar que ia por 
em execu9ao a ordem do ouvidor, resolve estender a finta "a todos 
os que lhe parecessem, quer fóssem cristaos-novos quer velhos".76 

75. Ata de 31 de dezembro de 1623. 
76. . .. "requero ho procurador do povo freo Jorge que estando ele procurador 

ontem que foráo quatorze dias do presente ano estamdo em casa do provedor 
dioguo de quadros entrara jorge neto falcá.o dizendo em altas vozes que avia de 
fimtar este povo em a finta- dos xpáos novos que esta.va lansada pelo ouvldor 
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Gesto muito expressivo porque, mesmo recebendo urna ordem nao 
fazia ele distin9áo entre uns e outros ... 

Na luta contra os jesuítas, a unanimidade do povo foi compacta. 
Ainda aí, todos os elementos sociais estavam juntos, inclusive, com 
maior razao, os da "na9a9 hebréia". 

Se o próprio Santo Ofício, dotado de tanto faro em ca9ar judeus, 
nao chegou a exercer a sua ª9-ªº em S. Paulo, nao havia como 
acreditar que aí houvesse qualquer preocupa9áo de antijudaísmo. 

11 

Vejamos, agora, o papel da "bandeira" na inteligencia do Pla
nalto e "seus recíprocos efeitos". 

Qual o grau de cultura do morador de Piratininga? Qual o com
portamento intelectual, digamos assim, do grupo aí fixado? A "qua
lidade" de inteligencia de que era dotado esse grupo exerceu alguma 
influencia na realiza9ao do ~ fenómeno expansionista? 

Houve quem afirmasse, como se . tal coisa alterasse o curso da 
história, que Joao Ramalho, além de judeu, era analfabeto ... "O 
que está fora de dúvida é que o célebre alcaide-mor da Borda do 
Campo nao sabia escrever o seu próprio nome."77 Os oficiais com 
"s" ou com "e" cedilhado ( ofi~iais) teriam deixado de exercer os 
seus ofícios por nao saberem escrever? Verdade é que Aleixo Jorge, 
por nao saber ler nem escrever, ao ser nomeado tesoureiro das 
bulas da Santa Cruzada, renunciou a esse honroso cargo. 78 As mu
lheres eram ainda mais incultas, segundo o testemunho de certos 
historiadores linguarudos. A primeira e única mulher sabendo assi
nar o nome, em S. Paulo, foi a baiana Leonor de Siqueira, casada 
com Luís Pedroso de Barros, só chegada em meados do seiscentis
mo. Depois dela vem Madalena Holsquor, mulher de Manuel Van
dala, ledor assíduo da Divina Comédia. 

freo sotel de sequeira ... e sendo tais os podia botar ao que ele dlto jorge neto 
respondera que lhe faráo botar duzentos mil rels de flmta e que ele os averia 
de botar a todos os que lhe paresese quer fossem xpáos velhos quer nlí.o ao que 
ele freo jorge procurador deste povo lhe pareseo multo mal e preJuizo da repubri
ca pela qual r azáo requereo camara aos oficiais dela" (Ata de 16 de fevereiro de 
1614). 

... "pelo juiz Salvador Pires " fol mandado se nomeassem tres bomens pa. que 
dahl se escolhesse o mais abonado pa. que fosse tlzr.0 do cofre dos or!ios e 
dr.o delles e loguo pelos dltos oflclais que nomeavio a gaspar vemasa da terra 
xplí.os velhos"... (Ata de 23 de julho de 1620.) 

O fato dos vereadores afirmarem que os indicados sáo crlstAos-velhos, o que é 
rarisslmo entre os vereadores paulista:nos, deve-se ao fa.to de se achar presente 
a essa sessáo uro representante de Sua Majestade, o Ouvidor AmAnclo Rebi!lo 
Coelho. ' 

77. TEODORO SAMPAIO, ORVILLE DERBY, ANTONIO TOLEDO PIZA, JOAO 
MENDES DE ALMEIDA (Rev. do Inst. Hist. e Geogr., vol. VII, p. 269) · 

78. TAUNAY, S. Paulo Seiscentista, t. 11, p. 267. 
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Sabe-se que Pascoal Moreira Cabral Leme, o grande bandeirante, 
"era completamente analfabeto". 19 

Os róis de inventário nao acusam a existencia de livros senao 
esporadicamente. Neles figuram Horas, O Despertador Cristiío, os 
Diálogos da Vida Crista, os Mistérios da Paixao e outros do mesmo 

A genero. 

Francisco Nunes de Siqueira deixa trinta livros, mas tudo sobre 
Direito e Religiao. Os garranchos das atas da Camara, bem como 
a sua linguagem deliciosamente analfabeta, sao de urna gostosura 
de vida que bem explica o mundo que ia nascer. Nao deixa de 
merecer especial referencia o caso de, mesmo nas aldeias, haver 
tanto analfabetismo. Nas eleic;oes para a governanc;a, nas vilas re
sultantes das aldeias, como aconteceu em S. José do Paraíba, <lava
se o fato, que bem atesta a cultura da época e a ineficácia do esforc;o 
alfabetizador de je.suíta: todos os eleitos assinam de cruz por serem 
analfabetos ( 17 67). Muito material humano vindo da Península era 
constituído por gente rústica, que mal sabia escrever o nome. Havia 
nele urna riqueza enorme de instinto, com todas as vantagens bio
lógicas de ignorancia. Sinceramente se tem que admirar o papel que 
essa inteligencia simples e sem preconceito de cultura viria a desem
penhar na formac;ao bandeirante do grupo social aí fixado. Nao 
obstante, tempo houve em que os filhos-famílias tinham que esco
lher entre dois rumos: ou serem sertanistas, ou serem padres. Isto 
é, serem analfabetos como os pais ou sabichoes como os homens 
que sabiam latim. 

Parece que ·essa obrigac;ao, entretanto, nao impos maior conse
qüencia. O caso daquele boiadeiro que, pra convencer a Camara, 
pespegou um latinório no seu requerimento--"secundum alegata et 
aprovata (?) possum judicare"-é típico. Caterete misturado com 
ladainba tornou-se recurso habitual da catequese. Essa mistura era 
um encurtamento de distancias sociais. A língua colonizadora demo
cratizada pela mestic;agem dos grupos étnicos diferentes, sem que 
o portuga desse pela caralazao disso. Sintaxe e fonética diferentes, 
por forc;a. Comec;a a democratizac;ao glótica do portugues quando 
o tupi passa a trocar liberal por diabará, cavalo por cavaru, sol
dado por sordado; quando o africano muda mulher para muié 
músi~a pra musga, órfao pra orfo, José pra Zozé, negro pra nego: 
~ mió dos nossos caipiras se explica porque o tupi nao tem "l", 
d1z Couto de Magalhaes.80 Aliás, logo de início se preocupara muito 

79. MACHADO DE OLIVEIRA, obra cit., p. 130. 
80. O Selvagem, p. 316. 
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os cronistas com a ausencia do "l", do "r" dobrado e do "f" no . 
tupi mas nao indagam dos motivos pelos quais essas consoantes 
nao existiam, nem penetrara no tesouro psicossocial das línguas abo
rígines. O tupi nao tem '~l", nem "r", nem "f"? Ah isso quer dizer 
que o aborígine nao tem n~i, nem lei, nem fé. Como se língua de 
bugre fosse a de Gandavo, com a obrigac;ao de ter as mesmas con
soantes da de Camoes só porque o Brasil seria descoberto por 
Portugal. A conclusa.o poderia, pois, e já naquela época adotada 
a mesma lógica, ser incluída entre as anedotas que boje ~m dia se 
contam de portugues. Nao viu o autor de semelhante observac;aos1 
que o ª.brandan1ento do "r" podía ser um tra~o psicológico que
rendo d1zer ternura. Nem se lembrou de que, se quisesse resolver · 
tudo portuguesmente, "sem reí, nem lei, nem fé" podía ser subs
tituído por sem rancor, sem lábia, sem falsidade. Nao é de esfranhar 
que Gandavo se saísse com tal disparate. Pois em 1808 o governo 
de Lisboa nao declara guerr.a~ aos índios de Guarapuava por meio 
de um manifesto escrito em portugues castic;o como se bugre sou
besse ler?82 Embora estranhando que o brasileiro, por simples ima
ginac;ao, chegue a dizer, por exemplo, que certos pássaros falam 
a mesma língua que ele, acha Freyress que alguns de tais pássaros 
"tem a habilidade de falar palavras portuguesas: o joao-corta-pau 
diz distintamente o seu nome, o "um só fico" é outro caso, o jacu 
cac;oando de cac;ador quando este erra o tiro é outro ainda; e espe
cialmente o bem-te-vi, como seu costume de gritar quando enxerga 
alguém, a ponto de prestar servic;os na procura dos negros fugi
dos". 83 Parece, pois, diz o companheiro de Eschwege, que a Pro
videncia destinou, desde O comec;o, O portugues pra ser ·Senhor d<;> 
Brasil ... 

Pois até os pássaros já sabiam falar portugues, quanto mais os 
índios. 

A primeira conversa do portugues cheio de "ff" e "rr" com o 
índio sem "f" nem "r" deverá ter sido urna espécie <leste nhe
nhenhém com que boje aludimos a conversas fiadas. O nosso 

.81. GANDAVO, Hist., 125. Gandavo e toda a súcia letr ada dos primeiros cro
nistas, talvez mais inocen tes d o .que os indios, n otaram a !alta das t rés letras. 
" Trium in linguis litterarum F. L . R. si Maffeio fido usus nullus ab hoc ut 
argumentari libet quibusdam, quod Fide, L ege, R ege careant", concÍuia Barleu,s. 

82. O ato do govemo portugués caiu no anedotário, como era n atural. Con t a
se que Hipólito José da Costa (HUMBERTO DE CAMPOS, O Brasil Anedótico, 
p. 152) ao ler a declarac;¡ao, dtsse: "Vou pedir armisticio para os indios ... " "Por 
que?" per gunta alguém. " Para que eles aprendam primeiro portugués, a fim 
de tomarem conh ecim ento da declarac;¡áo de guerra." ' 

83. Revista do Inst. Hist. e Geogr. de S. Paulo, vol. XII, p. 214. 
" Em Minas há. um pássaro que diz : "vieste do Rio? Viste o meu !ilho Fran

cisco?" (OSVALDO ORICO, Mitos Amerindios, p . 152). 

ma,rcha pi oeste 173 



"macaco velho nao mete a mao em cumbuca", que tao bem expri
me a desconfian9a herdada do ameríndio, nada mais é que a repe
ti9áo da primeira resposta tupi-guarani dada ao portugues e que 
assim se expressa: "macaca tuiué o mundéo e pó cuimbisca opé". 
"Será que chove?" teria perguntado o caraíba ao morubixaba, num 
día de cara feia. Sem perceber que esse "será" lhe vinha, igual
mente, do tupi, e é urna das quatro partículas que os nossos indí
genas costumam empregar pra distinguir urna interrogativa de urna 
afirmativa ... 

A todo momento, diz Teodoro Sampaio, estava o portugues fa
lando tupi84 sem querer. As frases lhe saíam "in9adas de vocábulos 
bárbaros numerosos". 

E se nao se falava tupi-guarani, por que teria Portugal, por urna 
ordem régia ( 1727) proibido o uso da língua brasílica no Brasil? 

No mínimo, o bilingüismo; tupi no mato e dialeto paulista na 
vila. Quanto pórtugues casado coro índia, quanto mameluco depois, 
nao terá aprendido a língua do mato, que era a das mulheres coro 
quem se uniam. Entende Joaquim Ribeiro (Curso de Bandeirologia, 
ed. do Dep. Est. de Informa96es, p. 117) nos seus "Problemas 
Fundamentais do Folclore dos Bandeirantes", que nao; entende que 
se f ala va urna língua rica de formas arcaicas e de peculiaridades da 
linguagem dos antigos paulistas-um dialeto dos bandeirantes que 
"é a cha ve da nossa dialetologia regional". Nao faltam provas disso, 
da "arcaicidade de certos vocábulos caipiras, como "trusquia", "ar
reminado", "coutia", "dereito", "ermao", etc. Outras características: 
a fraseología adverbial, os modismos, os apodos e alcunhas. Exem
plo de provérbio: "Quem passou a Serra da Amantiquira deixou 
ali dependurada a sua consciencia". Os recentes trabalhos de Plínio 
Airosa, erudito tupinologista, demonstram isso abundantemente. 
Pararaca, perereca, piririca, pororoca e pururuca, pra citar um caso 
bem interessante, sao palavras de uso diário. Mundéu, arapuca, pete
ca, tetéia, pipoca, coroca-qual o menino brasileiro que nao as diz? 
Cai9ara, tapera, caipira, tabaréu, moqueca, gira, tapioca, urupema, 
jacá, patuá, capoeira, capao, pereba, catapora, cauíra, canoa, cuia, 
mingau, piquira, tijuco, coivara, jururu, sarambé, caipora, já anota
das por Teodoro Sampaio, qual o matuto de nossa lavoura que nao 
as emprega? 

Sem falar nas palavras que designam rios, estradas, bairros de 
cidade grande, coisas que fazem parte de nossa existencia e de nossa 
geografía humana. 

84. TEODORO S AMPAIO in Rev. do Inst. e Geogr. IV, 227. 
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Mais recentemente, Agenor Lopes de Sousa, em sua Toponímia 
Carioca, mostra quantos termos tupis o carioca emprega no seu 
linguajar cotidiano. O mesmo se dirá do paulista, ou do paulistano, 
a come9ar pelos nomes dos lugares da cidade pra onde quer ir, ou 
onde mora, como Cambuci? Ipiranga, Sacoma, Sumaré, Canindé, etc. 

No capítulo da flora, entre os vocábulos boje mais usuais ( obser
va o último A. citado) estao cipó, embira, quiabo, guando, ipeca
cuanha, jalapa, maconha, mexerica, tucum, tinhorao, tomate. No 
da fauna, cabocla, exu, saci, guri, coió, cobaia, canea, gambá, on9a, 
paca, tatu. Pássaros: arara, araponga, bacurau, curió, caburé, gatu
ramo, jacu, macuco, sabiá, sanha90, · ja9ana, curiango, tucano, uru
bu. Peixes: tainha, piaba, baiacu, siri, lambari, bagre, pirarucu, etc: 
Na linguagem cotidiana expressóes como "tomara que chova", 
"descer pra baixo", "subir pra cima", etc., e palavras como angu, 
arapuca, arigó, bacana, bagun9a, boboca, cacareco, calombo, cam
baio, cambito, cangote, capenga, capeta, careta, chamego, charanga, 
fuxico, jo9a, inana, lorota, iriuamba, otário, batota, cupincha, pan
garé, chucro, catatau, capiau, patuá,. potoca, pipoca, sapeca, tira, 
xingar, xará, etc. ~ 

Nada que estranhar nessa afluencia de palavras indígenas em 
nosso linguajar cotidiano. 

Mais interessantes sao os modismos túpicos no frances, sobre os 
quais Rodolfo Garcia publicou excelente trabalho (Anais da Bi
blioteca Nacional, 1942, vol. LXIV, p. 131). 

Numa fase de imenso significado geográfico, o jesuíta nao ensina
va geografia; e de tanto interesse pro portugues, nao ensinava por
tugues. Em compensa9ao, o criador de gado recorre ao "Corpus 
J uris" pra defender as suas trezentas e setenta cabC9as de boi. 

12 

Urna democracia viva tinha que nascer assim mesmo.85 O padre 
que sabia latim rezando a ora9áo dos 40 mártires em língua afri
cana;86 em compensa9ao negros ignorantes rezando ero latim e 
índios também; bandeirante falando tupi pra entrar no mato. 

Vieram os políticos e toinaram conta dessa democracia tao rica 
de verdade humana. Vieram os gramáticos e mataram a língua 
matinal em que indígenas e africanos predominam por tanto tempo 

85. Diante dos inúmeros apartes de Diogo Velho, La faiete arrumou-lhe o latl
nório de AUlo Pérsio: " pueris sacer est locus, extra migite". 

86. "Um irmáo de 14 anos faz uma orac;áo em lingua da Angola para. comemo
rar o sacrificio d os 4-0 mártires" . 

marcha. pi oeste 175 



e em tantas regioes. A língua estava nascendo, crescendo mesti~a, 
impondo um vocabulário cheio de material inédito, triunfando com 
os seus modismos, chicoteando com os seus "mió" e "pió" o ouvido 
de certos fidalgos do bem falar portugues, mas vieram os gramá
ticos. O que houve, nesse particular como em outros, foi aquela 
precipita~ao que ainda agora se explica com a "Academia antes do 
folclore" e Rui antes do alfabeto. Precipita~ao e pressa, que o 
genio da improvisa~ao também explica. E que também o conflito 
com urna cultura intrometida pode explicar. A luta entre os gra
máticos e urna democracia viva que nasceu falando errado mas 
brasileiro. 

A falta de instru~ao, o quase analfabetismo dos conquistadores 
possibilitou, por seu lado, um maior entendimento entre os homens 
da bandeira e os aborígines. O latim dos padres teria constituído 
sério embar~o a esse entendimento. Nesse latim nao está apenas 
urna questao de "língua mas de cultura. Urna indica~ao de menta
lidade já deformada, sem nenhuma riqueza original ou pré-lógica. 
Assim o sermao, que era outro suplício imposto pelo padre as 
ovelhas do seu curral. Pregando a Paixao, o Padre Francisco Pires, 
em 1561, fala durante tres horas a fio e nao chega a concluir a 
ora~ao quando, <liante de tanta gente que desmaiava87 o provincial 
lhe dá sinal de que acabasse o quanto antes com a sua incrível 
prédica. Bandeirante analfabeto era mais interessante, pra índio, 
sob tal ponto de vista, do que padre sabichao (salvo o caso de 
Ancbieta, é claro). O Tamarucaca (Francisco Ramalho), o Abare
bebe (Leonardo Nunes por andar tao depressa que parecia voar), 
o "gago" (Joao Pires), o "pucu" (Baltazar de Godói), o "alferes" 
(Luís Correia Lem.e), o "longo" (Domingos Rodrigues do Prado), 
o "cambeta" (Cunha Gago), o Tavaína (Gaspar de Godói Moreira), 
o Botuca (Domingos Leme da Silva), o "caga-fogo" (Francisco de 
Almeida Lara, que ganhou esse nome por causa do ardor com que 
castigava os seus escravos); Marcos Fernandes, o "polaio"; An
tonio Rodrigues de Medeiros, o Tripuí; Domingos Femandes, o 
"manco"; o "quatro-olbos" (como se chamava Manuel d' Avila) ; o 
Pedro Vaz Gua~u; o "via-sacra" (Antonio Bicudo Leme) e mais 
o "jaguarete" (um dos Camargos) 88 e o Pucuí (um dos jesuítas ex
pulsos, Domingos Al ves) ; a Mecia A~u (urna matrona da família 
dos Buenos da Ribeira, notável pela corpulencia); o "malagueta" 

87. SERAFIM LEITE, Hist . da Comp. de J esus, vol. n . p. 301. 
88. O franciscano António Nascentes, morto na luta cont ra os palaguás (MA

CHADO DE OLIVEIRA, obra citada, p . 14) t ambém teve a alcunha de "ngre" , 
por causa de sua enorme fór<;a musculaT. Sóbre alcunhas entre os bande1rantes, 
ver também JOAQUIM RIBEmo. Folclore dos Bandeirantes (p. 95) . 
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(Padre Francisco de Morais) e ainda o "pé de pau", o "Pai Pirá", 
"el Tuerto"89 e o "Apu~á" em caminho da "'lagoa das pérolas"; o 
"terror dos índios", o "bra~o de prata", o "Anhangüera", botando 
fogo n'água, o "Monjolo", conquistando a Vacaria austro-ociden
tal, o "Bixira", todos esses apelidos refletem bem, nessa mistura de 
tupi com portugues e espanhol, o espanto de um mundo inocente, 
onomatopéico, caricatural. 

A facilidade com que o indígena apelida ao branco provém do 
seu dom de ver o concreto das coisas e dos seres na formac;ao de 
suas palavras, que indicam sempre a semelhan~a de urna coisa com 
outra. E porque o morro de Botucavuru mostrava duas pedras su
perpostas, a de baixo com a fei~ao de um cavalo e a de cima con1 · 
jeito de mosca que conservasse as duas asas abertas, os indígenas 
lhe deram o nome de "mosca a cavalo". 90 O boi pareceu ao índio 
grande como a anta sua conhecida ( tapira) , mastigador e ruminante 
como o veado ( fUU), de gr~~es cbifres ( ªfª) e por fim estrangeiro, 
vindo de outro país ( retamauara) e assim recebeu o nome expres
sivo de "tapirac;uuretamauara".91 

O portugues lhe pareceu "inimigo branco"; pois seria o "tapui
tinga" da ca~a ao bugre e o I~aroqui da lenda. 

Em 1 791, e em homenagem a Sarzedas, surge urna Academia do 
Senado da Camara, composta de alguns versejadores cujas produ
c;6es92 valem apenas como sinal da época. 

Em 1 798, Martim Francisco requería que se criasse urna cadeira 
de Aritmética, mas o seu petitório foi indeferido. 

Se os habitantes do Planalto tinham vivido tao bem, desconhe
cendo a ciencia dos números e suas complicac;oes, a ponto de "igno
rar a sua existencia", poderiam esperar mais um bocado sem muita 
"desinquietac;ao". 

Ainda em 1801, ninguém queria comprar livros de Artes e Cien
cias ... 93 Só teriam lugar na ordem dos conhecimentos, depois dos 
necessários. 94 O ca pitao-general dizia que a leitura de urnas tais 
M emórias, impingidas pelo governo portugues, prejudicava ao invés 
de ilustrar. Os que as Iessem "se apartariam da antiga rotina, ora 
querendo seguir o escrito de urna, ora o de outra, sem atinar com 

' 
89. Sobre a influencia do espanhol no linguaja r paullsta do seiscentismo l ela.-

se o que escreveu OSVALDO DA SILVEIRA, n o Planalto, n.o 12, p. 14. 
90. Rev. do lnst. Hist., vol. XI, p. 150. 
91. ALMIR DE ANDRADE, " Ps1cologia e Cultura Indígenas Através da Estru

tura da Língua Guarani" (Rev. do Brasil, vol. 8, p. 81). 
92. Poetas do Senado da Céimara de S. Paulo, pre'!. do Professor ANTONIO 

SOARES AMORA. 
93. Documentos l nter essan t es, vol. XXX, p . 37. 
94. Idem, p. 40. 

marcha p/ oeste 177 



\ 

o verdadeiro caminho e ficando em piores condi9oes depois91> da 
sua aplica¡;ao". Que viessem, isso sim, obras elementares pra uso 
de escalas de primeiras letras. Nada de livros de Arte e de Ciencias, 
portanto. A serem ignorantes por saber o desnecessário preferiam 
os habitantes do Planalto ser ignorantes por nada saber. 

Sempre, como se ve, o bandeirante em desencontro com o livro. 
A Cartilha Pastoril nao lhe adiantou coisa alguma quando foi pre
ciso discutir o caso das boiadas de Curitiba e criar o curra! do 
conselho por vía dos bois colhudos e mordidos por cobra. O Ma
nual do Fazendeiro e demais "reflexoes sobre a cultura da cana
de-ai;úcar" também nao deram ponto porque esse manual e essas 
reflexoes nao previam a hipótese do caminho do mar mudando 
a qualidade do produto "fino" pra "redondo" nem o caso do negro 
que trabalhava no sertáo e produzia cem arrobas por safra e só 
porque passava a trabalhar a borda da água descia pra 24 arrobas, 
como que por arte do demonio. O plano do Marechal Arouche pra 
extinguir a praga da "formiga vermelha" e das "aves de bico re
dondo" também nao deu certo. o lavrador plantava milho, lia o 
plano e pronto: vinha papagaio, vinha maracana, vinha canindé, 
vinha arara e periquito, e tudo assim junto96 periquito, arara, ca
nindé e mais tiriba e mais formiga vermelha arrasava a planta9ao 
que era urna falta de sorte capaz de espantar livros e reflexoes 
de santos e sábios da escritura. Ninguém dirá que Arouche estava 
sendo falso nas suas reflexoes. Um simples pássaro pode97 alterar 
a vida de um povo. J á se aludiu ao bem-te-vi, na procura dos 

95. lbldem, p. 41. 
Que o capitáo-general estava certo nA.o há dúvida-. "Para aJudar realmente 

um homem. diz KIERKEGAARD, citado por DÉNIS DE ROUGEMONT. no seu 
Journal d'un intellectuel en chómage (p. 53), é necessário, por certo, que eu 
saiba mais do que ele; mas é 1ndispensável, antes de tudo, que eu saiba aqullo 
que ete sabe. Se náo fór assim, meu saber superior náo lhe servirá de coisissima 
alguma. E se eu insistir em fazer valer minha ciencia, niio será isso senA.o por 
vaidade e orgulho, de sorte que, na realidade, ao invés de ajudá-lo eu procuro 
apenas fa-zer-me admirado por ele." 

o capitA.o-general pensava táo bem como Kierkegaard, ou melhor. 
96. Além da formiga vermelha "que come mals pastagem nesta capitanla do 

que o próprio gado" ( "Renexóes", Documentos lnteressantes, vol. 44, p. 203), 
os pássaros de bico redondo impressionaram multo AROUCHE. As araras, os pa
p agaios, maitacas, maracanás, araguaris, tiribas, periquitos náo respeitava;m mllho. 
Arouche engendrou, entA.o, o seu plano para exterminio dos papagaios: "se éstes 
pitagóricos, dizia- ete, se dignassem usar da razáo natural que Deus lhes deu, 
achariam que em centenas de mllhóes de pássaros que há na capitanla., matando 
anualmente quinhentos nA.o se pode achar dlminuic;A.o sensivel: mas achariam 
que esses 500 mortos Já nA.o fariam mala dano nem produziriam filhos. As co
lheitas duram 90 dias; urna ave destas come diariamente pelo menos urna- espiga 
da ma<;aroca, vindo a comer anualmente 90 espigas e os 500 papagaios que supo
nho mortos comeriam 45.000 espigas, que sA.o 180 alquelres. Remédio: obrigar 
cada lavrador a trazer certo número de blcos de papa.galos as Camaras, como 
fazia Portugal com os parda.is." 

97. Ver por exemplo o que diz GILBERTO FREYRE, no NCTrdeste (p. 112), 
sobre pássa.ros, "bichos-de-pé", carrapatos, na luta do mato contra o homem do 
cana vial. 
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negros foragidos. Urna simples perdiz, em cujo papo se acharam 
granulas de ouro, serve pra indicar um novo achado, urna nova 
descoberta em Goiás. Urna simples formiga, como a saúva e a to
candira, pode tomar-se um caso sério na economía de todo um 
país. Que seria de nós se o, Brasil nao matasse a formiga vermelha 
e nao desse cabo das aves de bico redondo? Se o acreano · tivesse 
medo da tocandira? Se o paulista nao vencesse a lagarta-rosada? 

E ainda, embora mais tarde e por cima disso, aquela histórfa. de 
tantos livros de Ciencias e de Artes pra bandeirante ou filho de ban
deirante ler? Tinha toda a razao o capitao-general quando refugou 
tais livros. O vinho de ciencia teria que ser um alimento muito forte . 
pra quem, naqueles desertos, "vivía bebendo o leite da ignorancia". 
O homem leigo lia as Memórias e ficava pior do que estava antes. 
Ora, nao convinha, por nada <leste mundo, perturbar aquela "sa 
doutrina que tende a manter os povos no doce e suave vínculo da 
sociedade, regulada pela máis perfeita harmonía" ( acentuava sa
biamente o ca pitao-general). 

13 

Nao obstante, fala-se de um bardo que escrevia os seus versos 
em meio da própria atribulacao sertanista do século XVII. Conta-se 
que ele se chamava Diogo Grasson Tinoco, tendo escrito, em 1687, 
urna composi~ao rimada sobre o Ca9ador de Esmeraldas e tomado 
parte "nos primeiros bandos que devassaram a regiao das minas".98 

E um orador que acompanhou Anhangüera, Urbano do Couto, 
conse~e com os seus 35 discursos99 manter o animo da tropa 
bastante dispersa e já desalentada. 

Por certo que muito bandeirante ia cantando pelo caminho. Nao 
faltaría a bandeira a música dos negros e dos indígenas, com os 
seus batuques e cateretes, nos pousos e acampamentos, como nao 
faltaram os vissungos da zona dos diamantes. Nao raro, surge urna 

98. TAUNAY, Anais do Museu. Paulista, vol. IV, p. 345. 
Parecia que nií.o foi só um poeta (Diogo Grasson Tlnoco) que acompanhou e 

celebrou FemA.o Dias Pais, ao tempo de suas gloriosas incursOes e cujo nome 
figura nas Noticias Soteropolitanas, de LU!S DOS SANTOS VILHENA. Falou-se, 
também, num Doming06 Coutinho, que TAQUES aponta como "um excelente 
poeta e autor da "Rela<;A.o Panegírica", em oitava rima, da vida e ac;Oes do 
Governador das Esmeraldas. 

Verificou-se, afinal (A~RICO DE MOURA, Boletim da Soc. de Estu.d.08 Filoló
gicos, I, 288), ser Diogo Grasson Tinoco um anagrama que se integra em Domin
gos Cardoso Coutinho. Alguns fragmentos do poema e'Stáo incluidos no "Funda
mento Histórico" do Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa e devem proceder 
(supóe JOAO RIBEIRO) das notas manuscritas do bandeirante Bento Furtado. 

99, Anais do Museu Pauli.!ta, vol. VI, p . 376. 
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viola de pinho.100 No fundo do sertao o homem é quase um pássaro. 
Tudo convida a cantar nas horas de quieta~ao. Na zona do ouro, o 
negro "bom trombeteiro", de que fala Antonil, lhe distrai os ouvidos. 
Embora nao seja urna flor de luxo, a Arte é forma social de expres
sao despojada de sentido utilitário e imediato: quem tem pressa 
nao se exprime pela Arte. Quem está "indo e vindo" nao tem direito 
de ser artista. Falta-lhe a quieta~ao necessária pra isso. A imagina
~ªº de quera caminha sertao adentro já está totalizada pelo ideal 
que o absorve e conduz. Para o bandeitrante, a Arte nao seria um 
meio de saber "o que o homem faz quando ele nao tem o que fazer". 
Tinha urna fun~ao humana, nascia de urna necessidade social. Bem 
pensando, tanto foi necessário um poeta na bandeira de Fernao 
Días País quanto um orador na do segundo Anhangüera. No pri
meiro caso, para manter o ela que teria conduzido o ca~ador de 
esmeraldas no encal90 da ltaberabo~u; no segundo, para convencer 
os timoratos e manter o animo da tropa em certos momentos de 
desanimo, lá pelos lados dos 14 Piloes. Ve-se bem que Fernao já 
era um poeta (acreditando no mito verde) e que Anhangüera seria 
mais orador por voca~ao recebida do pai ( falando a bu grada, na 
cena do fogo) e quando dizia "ou acharei o que procuro, ou morre
rei na empresa". 

Mesmo quando o bandeirante deixava algum desenho ou inscri9ao 
num rochedo, 101 de mistura com os calungas rupestres dos índios, 
era também pra marcar o caminho por onde voltaria ou por onde 
passariam, talvez, outras levas expedicionárias. Se cantava, nas horas 
de pouso, era por imposi9ao da alma, num meio onde a distancia 
o faria cantar necessariamente, ao som de sua "viola de pinho"; 
ou faria ouvir, quem sabe com que tristeza, a música acre do negro 
"bom trombeteiro", a margem do Rio das Velhas. 

100. Sóbre o folclore dos bandeirantes, JOAQUIM RIBEIRO escreveu sugestivo 
ensalo, que o leltor deve consultar. O que lriam cantando esses homens ao som 
de urna viola de plnho? Das tradit;óes recolhldas náo constam, por exemplo, 
ca-nt;óes ou quaisquer outras manifesta~óes artísticas populares, atribuidas A 
bandeira. Alguns estudiosos atrlbuem o fato a política do reinol, que "foi sempre 
a de deprimir os feitos dos natura.is do país, passando-os no mais profundo 
silencio, embora se tratasse de um retórno feliz de bandeira" (AFONSO DE 
FREITAS, obra cit., p. 54). 

A poesia popular, diz SiLVIO DE ALMEIDA (Cancioneiro dos Bandeirantes), 
guardou "pouquissimas quadras do confllto com os emboabas". Entre elas, cita 
esta: 

"Portugués pé-de-chumbo 
calcanhar de frigtdeira 
quem te deu a conftan~a 
de casar com brasileira?" 

101. Inscrtc;óes como as que figuram, segundo o testemunho colhido por 
SALOMAO DE V ASCONCELOS (Bandeirismo, p . 111 ) em grande extensáo, por 
exemplo, da Serra da Itabira~aba. 
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Também no Planalto, passado o momento de atropelo mais aguer
rido, já se fala em painéis feitos na terra. Nao se sabe, entretanto, 
quem teria sido o seu autor. O certo, contudo, é que algum pintor 
dava, no início do século XVIII, a primeira prova de que já era 
possível pensar em Arte. . 

Francisco Nunes da Silva, o "redentor da pátria", é o primeiro 
a ser retratado pelo pintor da bandeira. Tendo conseguido o acordo 
entre Pires e Camargos, merecía essa honra. Lá estava ele, no qua
dro, representado tal como fizera a sua pública entrada; isto é, a 
"cavalo, vestido de armas brancas, em sela hieronina, com lan~a 
ao ombro, bigodes a Fernandina", segundo a informagao de 
Taques.102 

O músico de ltu ( 1705) já possuía a sua orquestra de brancas 
e pretos.103 

Nao se quer dizer que alguns devassadores de sertáo nao houves
sem deixado algo escrito sobre o que fizeram ou viram. Ao lado 
do poema de Diogo Grasson Tinoco (Domingos Coutinho) mencio
nam-se os relatos de Silva Braga e Joao de Sousa Azevedo, as toscas 
mas admiráveis cartas de Dop:úngos Jorge a el-rei. J á se pode mes
mo falar, no século XVIII, em Pedro Taques, o cronista geral das 
bandeiras. 

O filho de Bartolomeu Pais de· Abreu puxou pelo pai. Andou em 
Goiás, possuiu urna lav:ra de ouro, esteve em contacto áspero com . 
o meio e a época e-embora a sua manía nobiliárquica---escreveu 
páginas que nenhum bandeirólogo pode boje desconhecer .104 

Um caso de témoignage, único na história do bandeirismo.105 

Filho de bandeirantes Cláudio Manuel da Costa-um dos futuros 
inconfidentes-citando Diogo Grasson Tinoco, celebra1º6 a con
quista e a minera9ao no seu poema V ila Rica: 

102. l!:sse retrato eqüestre, observa TAUNAY, que hoje seria preciosissimo 
documento da nossa arte primitiva, peTdeu-se por desidia dos poderes munict
pais (Hist. da Vila de S. Paulo no Século XVIII, p. 190). 

103. A estes últimos fazla ele referencia em seu testamento, dizendo que 
devia cinco mll-réis por servi~os que lhe prestaram (Anais do Museu Paul., vol. 
V., p . 188). Alnda em Itu (1751) bouve um vigário que fez "monopóllo de 
músicas" dando origem a urna carta régia que mandou cessasse tA.o interessante 
abuso, pois semelhante "estanco" causa.va sério dano a república (Docs. Ints., 
vol. XXXIV, 487). 

104. Lela-se a Biografía. de Pedro Taques, de TAUNAY. 
105. Idem, loe. cit. 
106. TeTá razáo SiLVIO DE ALMEIDA (Cancioneiro dos Banaeirantes) quan

do acusa CLAUDIO MANUEL DA COSTA de enfadonho, dlzendo que a "sua 
fraqueza épica náo lhe permitiu tirar o menor partido das fa~anhas dos 
paulistas"? Sejam quais forem os seus defeitos", próprios da época, o certo é que 
o cantor de Vila Rica se conduz com um certo senso de objetividade em algumas 
passagens do seu poema. Em versos discretos e sóbrios sem gritos de exclam~!o, 
la ele buscar na terra urna substancia lirica e histórica do melhor quilate. N!o 
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"Ve os Pires, Camargos e Pedrosos, 
Alvarengas, Godóis, Cabrais, Cardosos, 
Lemos, Toledos, Pais, Guerras, Furtados, 
E os outros que primeiro assinalados 
Se f izeram no arrojo das conquistas 
ó sempre grand<!_s e imortais paulistas! 

Embora vós, ninfas do Tejo, embora 
Cante do lusitano a voz sonora 
Os claros f eitos do seu grande Gama 
Dos meus paulistas honrarei a fama." 

14 

E o divertimento das óperas, em 1 772? Entendeu o governo que 
era preciso um diretor com autoridade para prender músicos e 
atores quando fósse necessário castigá-los.107 ópera e teatro tomam
se "obriga~6es" do músico e também ator, assumidas perante o 
povo e que deviam ser cumpridas sob pena de cadeia. Rude trata
mento dispensado aos artistas, no qual há urna nota consoladora e 
amável. Pois aí está a prova do quanto a popula~ao gostava de 
música e de poesia. Por fim, uro Franca e Horta (o governador 
"mexeriqueiro"), isto em 1802, falando sobre o estado da Literatura 
na capitania, declara, com todos os "ff" e "rr" que ( § 43) mandara 
proibir o exercício do magistério a quem estivesse ensinando sem 
licern;a. E invocava, dramático, o alvará de 28 de junho de 1759 
e a carta de lei de 6 de novembro de 1772 "onde se imp6e a pena 
de cinco anos de degredo pra Angola a quem se intrometer a ensinar 
sem permissao dele e do bispo" .1os 

De modo que tudo se resumirá nestes termos: quando havia van
tagem em nao ser letrado, pra que se realizasse a bandeira, o gover-

podla delxar de preferir, até por urna questáo de genero, o tom elegante e enxuto 
de uma narrativa em que, de resto, se casam multo bem a lnformac;Ao e a 
intenc;áo poética. 

"Arzilo é éste, é este o temerário 
que da casca os sertóes tentou prlmetro. 
Vé qual despreza o nobre aventuretro 
os la9os e as trai9óes que lhe prepara 
do cruento gentio a fome avara." 

107. Já nas festas de Cuiabá representara Aspásia na Siria, Ourene Perse
guída e Triunfante, Zenóbia no Oriente, ~sío em Roma e outras. Repre
senta-se também a Tragédia de D. Ines de Castro, em que Bento de Toledo 
Piza é o Rel Afonso IV, Joáo Francisco é D. Nuno Velho, Jerónimo Ferreira é 
Alvaro Gonc;alves, Joaqulm José de Azevedo é Egas Botelho ... E D. Ines de 
Castro, quem lhe fará o papel? SUvérto José da Sllva ... (Rev. clo Inst. Hist. S. 
Paulo, vol. IV, p. 224). 

108. Documentos Interessantes, vol. 44, p. 150. 
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no portugues quería que o bandeirante soubesse latim e que o bugre 
adivinhasse que o sem "l" nem "f' nem "r" do tupi queria dizer 
sem leí, sem fé e sem rei da língua de Cam6es; quando vero a época 
de bandeirante ou filho de bandeirante aprender a ler (época dos 
capitaes-generais) o govemo portugues lhe manda livros de Ciencias 
e Artes, alimento muito forte para a ignorancia em que se tinba 
afundado a capitania; quando alguém se mete a contar o pouco que 
havia aprendido (vésperas da Independencia) a urna popula9áo saída 
do analfabetismo a que a condenara o pouco caso absoluto (mas 
benéfico para nós) das autoridades lisboetas, vem o governo portu
gues e diz que ninguém ensine sem licen9a do capitao-general e do 
bispo, sob pena de cinco anos de degredo para Angola. Nao deixa · 
de ser, portanto, de urna gostosa inocencia a preocupa9áo de certo 
orador que, saudando Bernardo José de Lorena, em 1790, propunha 
a seriíssima questao de saber, naquela época, "se a um governador 
resulta mais glória em ser . ~luno de Marte ou em ser aluno de 
Minerva" pra chegar a seguinte conclusao: "por isso, meus senhores, 
a glória que provém ao nosso ilmo. e exmo. herói seria nenhuma 
se nao fósse alumiada pelo clarao das letras."1º9 Como explicaría 
o orador a glória de muitos "ilmos. e exmos. Heróis" que, como 
Pascoal Moreira, nunca foram alumiados por esse clarao? 

A ausencia de intelectualismo ·era, inicialmente, urna condi9ao 
para o exito de tamanha empresa em que só cabem os atributos 
da audácia e do heroísmo. A falta de trato as coisas do espírito 
nao tinha nada de parecido com a falta de inteligencia. Nunca faltou 
ao bandeirante urna inteligencia rápida nas decis6es e exata nos 
conceitos. A resposta dada no caso dos índios que o governador-ge
ral permitiu f ossem descidos, con tanto que "livres" e remetido o 
respectivo "quinto" para a Babia é um exemplo. 

Como queria o governador quintar índios libertos?110 

A propósito de urna heran~a duvidosa, em que a parte contrária 
invoca o testemunho de "pessoas fidedignas", pra fazer valer os 
seus direitos, sai-se um bandeirante hábil com esta frase, num re
querimento ao juiz: " ... até o diabo, se viesse ao mundo, e quisesse 
provar que é bom, encontraría testemunhas para isso." 

A outra conhecida respÓsta dada pelo bandeirante que levara 
o cacho de bananas de ouro ªº rei, ªº perguntar este quanto quería 
receber aquele pelo presente, é admirável: "se venho dar, como hei 
de pedir?" 

109. Documentos Interessantes, vol. IV, p. 309. 
110. TAUNAY, Htstóría Geral das Bandeiras Paulistas, t. I, p. 298. 
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Ah! era assim? entao, o legislador nao admitia que o índio fosse 
objeto de transagao por nao ser escravo? Muito simples; passaria 
o índio a chamar-se, nos papéis legais e inventários, "negro de 
cabelo corredio em servigo obrigatório de gente parda" e uma ques
tao de palaviras resolve a intrincada questao económica com rara sa
bedoria. Ah! o padre nao quería que o bandeirante escravizasse o 
índio? Mais simples ainda. Era só fazer índio casar com africana de 
Guiné e a própria lgreja o escravizaria. Tudo prova, pois, que o 
bandeirante é muito mais sagaz do que o padre e o legislador. 

A miúdo, sai-se ele com imagens bem achadas como esta: "vivem 
os meninos por estes desertas bebendo o leite da ignorancia." Ou 
diz, pra exprimir os seus sofrimentos a el-rei: "enfim, senhor, nao 
falta matéria de escrever, e se poderá dizer, de chorar." 

É ele, pois, dono de upla inteligencia rápida, direta e viirgem, na 
9ua1 3: dú~ida n~o deitou as suas raízes, e de urna saúde física que 
e a pnmerra vantagem do homem que se totalizou existencialmente 
pra poder realizar tao vasta aventura, que consistirá em romper 
mato e conquistar todo um continente, 111 correndo atrás do enigma 
e do maravilhoso. Que adiantaria, entretanto, tamanha resistencia 
física se nao f os se a imagina9ao que lhe imprimiu movimento, 
criando os mitos que ele mesmo inventa e situa, e que ele mesmo 
se incumbe de ir buscar e perseguir?112 Resistencia física-bons 
ossos pra se enquadrar na sua máquina humana, bons músculos pra 
caminhar--e imagina~ao que, por estar sempre associada a elemen
tos "e~ocionais e motores", já quer dizer expansionismo-sao, pois, 
os do1s atributos fundamentais do bandeirante. 

Nao se falando na coragem, menos original talvez, mas também 
indispensável a tamanha empresa. 

O Planalto, com a sua policultura, lhe dá o alimento para a resis
tencia física. O sertao, onde reside o económico acumpliciado com 
o fabuloso, lhe dá o alimento da imagina~ao. 

E está aí o bandeirante nos seus tra9os físicos e psicológicos mais 
ilustres. 

111. Bartolomeu Pais de Abreu, sem dúvlda o mais "ilustre" dos bandeirantes 
era tido como nio "cursado" no sertáo, por falta de experiencia (Documento$ 
l nteressantes, vol. XXXII, p. 23). 

112.~ Todos sabemos e sentimos, a cada passo, o que há de "humano" na ima
gina<;ao. Desconhecendo o limite da compara9li.o, da abstra9áo e da experiencia, 
ela se detém na fronteira do seu próprlo objetivo, que está. sempre além de urna 
realidade presente e !mediata. É ela quem pr ecede e instiga a ambic;;áo (ambitío 
que nasce de ambire, no sentido de brigar, desejar ardentemente) gerando asslm

1 

a "c'llmJ?liCid~de do económico com o maravilhoso", que é a bandeira. ' ' 
Ver, sobre este ponto, o capítulo "A Fun9áo dos Mitos na Bandeira''. 
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Aquela página dos Lusíadas, transcrita no verso do testamento 
de um bandeirante, apenas confirma o asserto. Nao tendo ele urna 
folha de papel em que escrevesse a sua disposi9ao testamentária, 
utilizou-se de urna página de livro em que havia copiado as· famosas 
estrofes. Nada de "intelectual" havia nisso. Falou nesse ato a curio
sidade crian~a de quem copia uns versos porque estes versos lhe 
falaram a alma simples e boa. 

Para o bem nosso, portanto, os bandeirantes nao foram intelec
tuais; seriam poetas. 

Primeiro porque a bandeira nao teria existido; segundo porque 
este fato viria explicar, mais tarde, o tra~o de inteligencia a que 
se refería o capitao-general e que caracteriza o paulista de boje. 

Por muito tempo o bandeirante só falou tupi; por muito tempo 
o modo de falar dos paulistas se faz famoso, na corrup~ao do ver
náculo. Chega a haver níuita dúvida em fundar urna escola de 
Direito em S. Paulo, e por que? Porque o linguajar dos naturais da 
terra era um perigo ( ou urna afronta) a letrados e bacharéis ... 11a 

Em suma: viver naqueles desertoes bebendo o leite da ignorancia, 
que lhe fortificava a rudeza; falar tupi, já que o portugues lhe 
impossibilita a penetra9ao; s.er poeta, embora sem consciencia disso 
mas por acreditar nos mitos, num ambiente de f ábula,-sao condi-
96es necessárias ao hornero que vai sertanejar. 

E explicam o bandeiris~o, psicossocialmente, no "rude" e no 
"maravilhoso" do seu ímpeto. 

16 

Numa comunidade assim caracterizada, a tra~os largos, social e 
económicamente, é que tem origem a bandeira. 

Há momentos em que o Planalto fica deserto "por os moradores 
serem idos ao sertao". A própria Camara passa meses e meses sem 
funcionar por haverem os seus componentes tomado parte nesta 
ou naquela bandeira. 

Se assim é, a bandeira significa a própria sociedade que se des
loca, multicor, confraternizada, para a sua atividade constante e 
característica. 

Em qualquer hipótese, nao se lhe pode negar a estrutura de que 
ela é o prolongamento, a geometría, a técnica de expressao coletiva, 
o sistema de vida. • · 

113. AMADEU AMARAL, O Dialeto Caipira, p. 12. 
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Quando povoadora, ou mineradora, a bandeira é um desfalque 
demográfico ao meio de onde partiu-seja S. Paulo, Taubaté, ou 
qualquer núcleo urbano. Distanciada da sua origem, no encal~o 
dos mitos ou de remédio para a pobreza do povo, nao perde o 
contacto com ela. Tao entrosada ficava as vezes com o sistema 
social do Planalto--a que partia de S. Paulo, que havia os "bandei
rantes de retaguarda", aqueles que forneciam aviamentos para as 
levas expedicionárias. 

O Padre Pompeu de Almeida era uma espécie de banqueiro do 
bandeirismo. 

Por sua vez, a popula9ao, quando nao ia bandeirar, ficava tra
balhando em suas lavouras, preparando mantimentos para os que 
partiram e ligando o futuro da pequena sociedade planaltina ao 
exito ou fracasso das bandeiras compostas das principais familias e 
respectiva indiada. 
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CAPITULO VI 

REPÚBLICA SEM PROCLAMA~ÁO 

U m caso ti pico de self-govemment. A insubmissáo do 
Planalto as ordens da Coroa. Comunidade instituída em 
república. Na vila dos séculos XVI e XVII, o pavo é 
quem manda. A expulsáo dos jesuitas, a decreta9iio de 
urna moeda local, os casos de decisiío plebiscitária. 
"Pode V.M. perder a esperan9a ·de ser rei dos paulistas." 
A aclama9ao de Amador Bueno, que nao quis ser rei. 
A única república sem proclama9ao. Quando S. Paulo 

dt}ixou de ser república. 

1 . 

Ü grupo social do altipláno estava dentro da terra. Separado e 
defendido pela muralha da Serrado Mar. Foi o único que se fundou 
em tais condi~oes, visto como os outros centros iniciais de coloni
za9ao e povoamento f oram plantados no litoral, ao longo das praias. 

Só aí, portanto, se registraria um caso típico de self-government 
de que a Coroa nao foi, nem podia ser, o "fator primário e exclusi
vo". Para esse governo próprio muito terá contribuído a necessidade 
de defesa coletiva, local, contra o selvagem, que assediava o peque
no núcleo humano de Piratininga, obrigando-o a "fortificar-se" 
com o mesmo instinto de resguardo1 que determinou o aparecimento 
das "cidades fortificadas" do mundo grego e romano e das pequenas 
comunidades saxónias que viviam no town de que falam os estu
diosos do assunto.2 

A necessidade de defesa contra o inimigo comum criou aí, por
tanto, o sentimento de solidariedade, quanto aos interesses interin
dividuais. Bem é de ver, também, que a comunidade do Planalto 
estava naquela fase em qu~ "o indivíduo ocasiona menos mal quan
do procede por egoísmo do que por interesse público". Nao podia 

l. "Com os seus próprlos r ecursos, allás poucos, Piratinlnga fortificara-se 
restaurando as suas estacadas de guerra. Fortlficavam-se ou proteglam-se oe 
pontos estr atégicos do lado do sertáo." (TEODORO SAMPAIO, "S . Paulo no 
Século XVI", in Rev. do Inst . Hist. e Geogr. de S. Paulo, vol. VI, p . 258) . 

Tratava.-se de uma cinta murada, cujas portas foram entregues a guarda de 
pessoas de conflan~a. metidas em guaritas. 

2. JENKS, cit . por Oliveira Viana, PopuZa96es Meridionais, p. 363. 
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acontecer, como agora, que o indivíduo trate do interesse público 
para melhor tratar do seu próprio interesse ... 8 

2 

Verdade é que qualquer pessoa, de qualquer qualidade que fosse, 
nao ousaria "de por boca em el-rei", sob pena de degredo.4 Quando 
se falou, porém, naquelas 200 reses para a armada de Sua Majesta
de ( 15 8 3) en tao de passagem por Santos, a res posta nao se fez 
esperar: nao era possível. Tivesse santa paciencia o respectivo co
mandante, mas "gado nao havia no termo". Ou melhor, se a armada 
quisesse gado que o viesse buscar, pagando-o em dinheiro e no duro. 
Porque, acrescentaram os moradores, "no ano passado haviam 
levado todo o gado a vila de Santos, para o servi90 de Sua Majesta
de". ~sse gado, segundo promessa formal dos representantes de 
el--rei, seria pago em dinheiro de contado. No entanto, o que se deu 
foi coisa muito diferente. O pagamento fora feíto em vinho, vinagre, 
ferro, lona podre. E tudo pelo pre¡;o que os representantes de el-rei 
fixaram, por arbítrio próprio. Por estas e outras razoes, nao cum
pririam a ordem real; nao mandariam nem levariam gado algum 
para a vila de Santos. Nao e nao. 

Como se ve, nao "por boca em el-rei" era urna coisa. Cumprir 
ordens de el-rei seria outra. 

Prova de que o respeito ao monarca nao importava em ser mo
narquista, nem impedía tais gestos insólitos de desobediencia a Co
roa. A questao das farinhas que também deviam ser conduzidas ao 
mar, por ordem do governo, da parte de Sua Majestade que Deus 
guarde, dá margem a identica atitude da Camara. O povo, dizia 
esta, nao tero posse para isso, "nem era costume em nenbuma parte 
do mundo dar mais do que aquilo que se tero". Os moradores 
dariam o que tivessem em suas casas, mas nao fariam mais do que 
isso. Isto é, nao levariam, de nenhum jeito, as tais farinhas, mesmo 
que tivessem de cumprir pena de degredo ou qualquer outra. A terra 
estava em luta contra o assaltante carijó. As fairinhas seriam neces
sárias, indispensáveis mesmo ao aviamento da tropa. 5 Além disso, o 
povo estava cansado de tapea~ao. Logo depois, em carta ao donatá
rio da capitania, dizem os vereadores de Piratininga co~ magnífica 
altivez: "os ouvidores que v. me. nos manda, como os que de cada 
quinze dias nos metem os governadores-gerais, de outra coisa nao 

3. BERTRAND RUSSELL, " tcaro e o Futuro da Ciencia-", in Rev. d o Ocidente, 
n .0 XIV. 

4. Atas, t , I , p . 266. 
5. Atas, t. I , p. 443. 
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entendem nem estudam senao como nos hao de esfolar, destruir e 
afrontar. "6 

As autoridades vicentinas nao ligam a menor importancia as 
ordens da Coroa, dizendo mesmo conhecerem instru96es em con
trário-inf ormava Martim de Sá no seu famoso memorial. Tam
bém Pedro de Sousa Pereira, num relatório enviado ao rei, dizia 
cobras e lagartos a respeito da desobediencia dos paulistas, "infen
sos a receber ordens da Coroa, como a experiencia de tantos suces
sos tero mostrado". Nada mais indicativo do que, nesse documento, 
aquela referencia especial ªº "mau animo que todos tem para o 
particular das minas". Naturalmente, acrescentava, "porque nao 
queriam sujeitar-se a presídios e governadores". 

Se um capitáo-mor manda que se fa~a elei9ao cada ano, o povo 
requer aos oficiais da Camara que nao deem cumprimento aó· man
dado e que se faga elei9ao de tres em tres anos, "como até agora 
se fez". 7 Jorge Correia <leer~!ª a entrega das aldeias aos jesuítas, 
mas a Camara lhe declara que absolutamente nao cumprirá essa 
ordem. Vem, de manso, um corregedor, em 1619, e a Camara "nao 
lhe aceita o mandato sobre matéria do sertao". A insubmissao chega 
ao extremo quando, por causa da liberta9ao dos índios, os republi
canos de Piratininga intimam o Governador Salvador Correia a que 
nao ponha os pés no Planalto, pois seria expulso imediatamente. 
Outros exemplos nao faltam, e numerosos, mas já contentam os 
mais expressivos. Entre estes, todos os atos de independencia de que 
dao noticia as atas da Camara, no seiscentismo. Basta dizer que 
esta chegou a alterar o padrao monetário e dizer que nao cumpriria 
o alvará de D. Joao IV quando o monarca manda restituir ao colé-:
gio os jesuítas entao expulsos pelo povo ( 1642). 

Mais tarde, com o advento da civiliza¡;ao do ouro, iria Filipe dos 
Santos conspirar em favor de urna ditadura republicana. 

Bartolomeu Fernandes de Paria protestaría ( 1722) contra o mo
nopólio do sal; iria mais longe, armando-se com numerosa tropa 
de negros, índios e capangas, marchando para Santos e for9ando os 
monopolistas a abrir os armazéns. 8 Os monopólios serviriam para 
despertar o nativismo, o protesto contra o reinol e preparar o sen
timento democrático que ia nascer, pelo Brasil todo. 

Nao foi sem razao, portanto, que Caz.al, numa xingagao terrív~l 
contra os "bandidos do Planalto", considerou S. Paulo urna "espé
cie de República, independente dos portugueses". Outro observador, 
já em 1695, falava numa "grande vil/e, une espece de R epublique, 

6. Atas, t. II, p. 497. 7. Ata de 7 de janeiro de 1612. 
8. Rev. do Inst. Hist., vol, VI, p. 284. 
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ou ils se f ont une loy de ne point reconnaitre le governeur''. 9 Essa 
República, assim proclamada pelos outros e nao por quem a reali
zou, é a nascente política da bandeira, ou o primeiro germe de nossa 
democracia política. A coisa chegou ao ponto de ter o Governador
Geral Camara Coutinho que afirmar: "a vila de S. Paulo há muitos 
anos que é urna república de per si, sem observancia de lei nem 
urna, assim divina como humana. "1º O Apu~á é nomeado tenente-co
ronel das Minas por esse governador-geral, devassa os sertoes do 
Maranhao e porque se faz desobediente (1671), "nao guarda as 
leis de V. Majestade", como os demais paulistas; o mesmo governa
dor, em 1693, diz que é ele um rebelde, afirmando que nem sequer 
o conhecia. Quer isto dizer que a república de Piratininga era um 
fato mencionado expressamente nos documentos da época. Reco
nhecido pelos poderes da colonia e até pelos comentadores estran
geiros. . . Pouco importa que, por exemplo, nao tenha havido o 
espetáculo de urna proclama~ao ou mesmo que os desobedientes do 
Planalto nao houvessem pensado em redigir urna ata, em tal sentido. 
Nao se pode negar o fato, <liante do qual a metrópole se declara 
impotente. Em vao esta decreta os seus alvarás, que nao sao cumpri
dos. Em vao envia os seus mandatários, que nao sao recebidos. 

Em suma-o isolamento e a independencia do Planalto lhe dao 
um governo autónomo, como seria natural. ~ste governo é exercido 
"democraticamente, por elementos tirados do próprio povo". Trata
se de um regime de self-government, "saturado de democracia na 
mais ampla acep~ao da palavra" e só de quando em quando pertur
bado pela interven~ao da metrópole" .11 As condi~oes naturais da 
terra, o modo por que se criou a sociedade, o pendor verdadeiramen
te antimonárquico das ra~as, de geografia e do povo, deram mar-

9. A cidade de S. Paulo-diz o francés Froger (apud. TAUNAY, t. IX, p. 
11, Hist. G. das B. P.) náo se sujelta (1697) ao Rei de Portugal. Situada a dez 
légu as d a costa teve como orlgem urna corja de bandidos de tódas as na~6es que, 
pouco a pouco, ali formaram urna grande cidade, e uma espécie de República 
cuja lei é, sobretudo, náo receber governador algum. 

10. TAUNAY, S. Paul o dos Primeiros Anos, p. 76. 
11. ALFR. ELLIS, obra cit., p. 223. JOAO RIBEIRO acentua, n a sua Hist. do 

Brasil, que o "leallsmo a Coroa portuguesa era netes (paullstas) um sentimento 
desconhecldo e t alvez mesmo a-ntipátlco". Também nl!.o foi sem raza.o que JOSÉ 
DE ALENCAR escreveu, num dos seus romances: 

" Para compreender a existencia dos int répidos bandelrantes que exploram todo 
o ser tao do Brasil até os Andes é míster estudar a natureza dessa sociedade espe
cial que no século XVI dominava a capitania de 811.o Vicente. A vlla era para 
o povo urna- república e os seus vlzinhos diziam-se republicanos de Sáo Paulo. 
Embora antlgamen te se costumasse designar por esses vocábulos as cousas e 
pessoas da governan~a. nA.o é menos certo que os paulistas insistlam neles com 
uro espirito de independencia bem pronunciado. Alguma razl!.o teve o P. Va-ineta 
quando, refer indo-se a esse periodo, considerou a capitanla de SA.o Vicen te como 
urna r epública t r ibu tária do Rei de Portugal ; e apesar d e Frei Gaspar da Madre 
de Dios que multo se incomodou com a assevera~áo do J esuita, parece incontes
tável que os paulistas naquela época se governrtvam como um povo llvre." 
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gem a esse núcleo vislvelmente republicano, que se acostuma a viver 
por si-pela distancia que o separa da Coroa, pela insubmissao dos 
elementos castelhanos aí moradores e ainda pela necessidade de urna 
organiza~ao, que lhes permita a vida em comum e lhes garanta esse 
estilo de conveniencia social. Como esperar por providencias que 
nao vinham nunca? Que monarca os estaria governando, ·de tao 
longe, se a popula9ao nao lhe sabe sequero nome, como nao chega 
a saber das próprias dissens6es havidas entre Portugal e Espanha? 

Piratininga, portanto, pela sua independencia, pelo seu "crime de 
bandeirismo", é um caso raríssimo de comunidade que se organiza 
em República. 

Em condi~6es muito especiais e sem termo de compara~ao com · 
os casos de Parati (1660) e vila do campo de Goitacases (1673) 
citados por Oliveira Viana12 em suas Populafoes Meridionais. 

. ' 3 

Com exclusao de indígenas e africanos, em 1583, tem a vila 150 
f ogos permanentes. . 

Em 1636, "havia passante 600 vizinhos". 
Em 1776, S. Paulo possuía, "em todas as suas ruas, becos e 

bairros, 534 fogos e 2.026 pessoás a saber: 821 homens e 1.205 
mulheres" .13 

Com a inclusao de indígenas e pretos, a popula~ao de S. Paulo 
é assim avaliada: 

Em 1808 Mawe calcula que varie entre 15.000 e 20.000. 
Em 1813 andará por volta de 15.000 almas.14 

Em 1822, a popula9ao é de 24.311 habitantes. Em 183 7, 
30.000.15 Em 1872, 36.000 habitantes. Em 1886, 47.000. Em 
1896, 150.000. Em 1900, 239.000. 

12. Trata -se de urna povoa~áo, de nome S. Salvador, sita a m argem do Paraiba. 
Aí se constitulu "um governo a que deram o nome de república-" (v. B. DA 
SILVA LISBOA, I , 385). Os republicanos dessa povoa~áo conseguiram que o 
ouvidor-ger al lhes organizasse a vereanca. Pedida ao monarca a confirmacáo 
desse ato, náo conseguiram obte-la; entretanto, em 1673, conseguiriam elevá-la 
a categoria de vila, náo com o nome de S. Salvador da Paraiba do Sul, mas com 
o de S. Salvador dos Campos dos Goitacases (v. nota 70-A, p . 459, Docs. Ints., 
vol. 51). 

13. EUG!:NIO EGAS, in Rev. do Inst. Hist. de S. Paulo, vol. XIV, p . 292. 
14. R ev. do I nst. de S. Paulo, BEYER, vol. XII, p , 287. 
15. .Rev. do Inst., vol. VI, p. 183. 
Sobre o crescimento da populacáo de s. Paulo, os d ados que interessam a este 

cap itulo sáo esses; os que-no século XX-lhe dáo o \ itulo da cidad e que mais 
cresce no mundo, figuram no capítulo " O Neobandeirlsmo no Século XIX", § 
n.0 12. NUTO SANT'ANA publicou, na Rev. da Acad emia Paulista de Letras (n.o 
59, ano XV) interessante trabalho, " A populacáo de S. Paulo de 1554 a 1954", 
que o leitor deve consultar. 
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Evolugao muito lenta, como se ve. 
Nao obstante, na vila dos séculas XVI e XVII, o povo é quem 

manda desde o primeiro momento. Sobre "povo" as atas sao unifor
mes. Nada se faz sem a consulta direta ao povo. Aquilo que Mac 
Iver chama (para demonstrar o valor da comunidade) a percepgao 
consciente dos interesses comuns, é o que se verifica, no mais alto 
grau, em todos os atos da governanc;a, várias vezes chamada a 
contas pelo povo em ajuntamentos que se tornaram verdadeiras 
imposi9óes plebiscitárias. 

Aliás, a representagao era tirada das classes que trabalhavam 
e produziam. Criam-se os juízes de oficio; os eleitos pelo povo sao 
oficiais que representam classes e grupos profissionais a maneira 
medieval e a boa moda dos Estados modernos. No capítulo anterior, 
viram-se os ofícios e demais provas de que as corpora96es chegaram 
a ter existencia, ·embora rudimentar. Ainda mais, cada classe tinha 
o seu estandatrte. A todas as festas públicas comparecem os oficiais 
mecanicos com as suas insígnias e pra dan9ar os seus bailados. 

No que diz respeito a ajuntamentos, sabe-se (pela documenta9ao 
da época) que o povo os exigía nos momentos e resolu96es em que 
a palavra devia ser sua, diretamente. Urna dessas reunióes, e das 
mais curiosas, é aquela que se realiza pra deliberar sobre "se fariam 
assalto e entrada no sertao". Lida urna carta do senhor ca pitao a 
todos os moradores juntos, e que haviam sido chamados a Cámara, 
fica estabelecido que "se fizesse loguo hun assalto coro o maior 
ímpeto de gente". Muitas entradas, era o povo quem as fazia. Du
rante a permanencia, no sertáo, da tropa de Nicolau Barreta, o 
povo da vila está todo com ele, pois S. Paulo fica deserto e parali
sado.10 As decisóes da Camara registram dois mom·entos culminan
tes dessa participa9ao direta do povo na bandeira quando dizem: 
a) que a vila ficou deserta "por os moradores serem idos ao 
sertam"; e b) quando informam que a Camara nao se podía reunir 
por todos os eleitos estarem bandeirando. . . Caso curioso de deci
sao plebiscitária foi, entretanto, o acorrido com a consulta feíta ao 
povo sobre se aceitava, ou nao, a anistia do governador-geral em 
favor dos descedores de índios e sobre se restabelecida a liberdade de 
descer índios ( contanto que estes também se conservassem livres) 
estariam os moradores dispostos a aceitar também a quintagem das 
pe9as vermelhas. O produto dessa quintagem seria enviado a Bahia 
por ordem do governador-geral. Pergunta o procurador, a páginas 

16. AFONSO DE E. TA UNA Y, obra cit., t. I , p . 188. 
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tantas, e quanto a primeira parte da consulta, se o povo estava 
satisfeito. "Sim", unanimemente. Quanto a segunda, sobre se o 
povo pagaría o quinto, a resposta foi "nao" e "nao", também 
unanimemente.17 Na expulsao dos jesuítas, em 1640----e tal qual
mente aquele outro que, por amor ao seu sertanismo, resolveu 
chamar-se Sertáo--o procurador do conselho pespega o seu jame
gao acompanhado da palavra Povo. Tao certo estava de representar 
o interesse público que o povo passou a ser seu sobrenome. 

Sao, aliás, as duas realidades fundamentais da bandeira: o sertao 
e o povo. 

Outro governante assina o papel . ( em nome do povo ausente) 
dizendo: "pelos demais que faltam, por mim e por eles". As agita-
9óes da governan9a, em 1650, bem como os motins por causa da 
moeda sao motivados pela multiplica9ao de interesses locais, nos 
quais intervinham sempre "os homens do povo". Parece-a jul
gar. pelas rixas eleitorais, agitadíssimas-que o processo de elei9ao 
nem sempre dava certo. Qual o motivo das irregularidades? O mal 
da legisla9ao que regia o assunto. Mas, esse mal era a melhor 
prova de que a sociedade se democratizava cada vez mais-pois o 
procurador verbera, certa ocasiao, o excesso que "permitia entra
rem na república homens oficiais mecanicos e gente baixa". J á, 
entao, vai longe a ingerencia, na governan9a, de elementos traba
lhadores e nao apenas de péssoas abastadas ou "nobres". Bem se 
compreende o quanto era grave entrar oficial mecanico na gover
nan9a numa época em que se considerava a prática de oficio manual 
coisa aviltante, incompatível coro a "no breza". Ainda em fins do 
século XVIII, Alvarenga Peixoto, pra sua habilita9ao em leis, tem 
um impedimento, em Lisboa: seu avo havia sido "imaginário", isto 
é, fabricado imagens de santos. 

As lutas e conflitos que enchem esse período demonstram, tam
bém, o espírito da comuna exaltado pela consciencia popular. Bri
gam certas familias, é verdade, mas o caso é que o interesse do povo 
está acima das questóes de família.18 "Aos impulsos de um povo 

17. Idem, p . 298. 
18. Acha. OLIVEIRA VIANA, em Institui96es Políticas BrasíZeiras, indlscutivel 

a a11rm~io do autor déste ensalo a Tespe1to da "gente balxa e oficiala mecAnlcos 
na governanc;a." (vol. I, 169). ~ .lmpossivel negar os fatos, con!essa; mas objeta 
que a reclamac;A.o do procurador prova., ao contrár1o, a existéncla da a.r1stocrac1a, 
em nome da qual !alava. . 

Náo parece Justa a obJec;A.o; o que se procurou provar é urna demacrada., dentro 
da qual cabem (vá. lá.) gente aristocrática e gente da plebe, como os mesmos 
direitos. t:le próprio, mestre 011veira Viana, reconhece uma "plebe cltadina, que 
r eivindica ésses direitos", e a presenc;a freqüente, "no quadro dos vereadores e 
juízes, e nos altos cargos da governanc;a, de gente do povo massa". "É !ato; é 
1ncontestá.vel !ato"-acrescenta. 

Como entA.o concluir (p. 173) que ná.o houve democratizac;A.o na socleda.de 
paulista, na época do bandelrismo? 
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nao há quem resista'', <liria daí a algum tempo a ata de aclama9ao 
de Amador Bueno da Veyga pra "cabo mayor e defensor da 
Patria" na Juta contra os emboabas. 

E, acompanhando o espírito das democracias modernas, estabe
lecem os edis, certa ocasiao, esta coisa sumária e edificante: segredo 
nas resolu9óes da Cfunara. Os camaristas que falassem o menos 
possível.19 Nada de muita verborragia. Muito falatório só poderia 
prejudicar os interesses do povo. Traduzido para a linguagem po
lítica, queriam eles demonstrar, já naquela época, a falencia dos 
regimes tagarelas e parlamentares ... Neste ponto, os democratas 
da república de Piratininga discordavam dos atenienses, para os 
quais, como informa Tucídides, "a palavra nao prejudicava a a9ao". 
Verdade que apareceu urna exc~ao contra essa regra do silencio. 
Na discussao, que durou muito tempo, a respeito do fornecimento 
de carne a popula9ao, observa-se um caso curioso daquelas "rea-
9óes verbais alimentares" de que fala Sorokin.20 Mas a fun9ao da 
governan9a nao podia ser apenas essa, nem puramente fiscal e po
licial. lntervinha ela (tal como hoje em dia se faz) na produ9ao, 
nas questóes de propriedade, na divisao de chaos para os moradores, 
na concessao do campo do conselho para a pequena cria9ao de gado 
em comum, na exporta9ao de cereais e outros produtos., no pre90 das 
mercadorias, nos problemas de ordem pública e policiamento social, 
na regulamenta9ao dos ofícios21 e nas tres principais questóes da 
época que eram: a das bandeiras, a do caminho do mar e a dos 
jesuítas. 

Um belo dia (veja-se bem) a Camara tem notícia de que em casa 
de conspícuo cidadao havia algumas peroleiras de vinho do Reino. 
Pois viesse imediatamente esse vinho pra se lhe saber a quantidade 
e pra que o seu detentar "o vendesse almotac;ado, a fim de que 
todos o alcanc;assem, assim ricos como pobres". 

Nao há dúvida, portanto, sobre o fato de ter sido S. Paulo dos 
séculos XVl22 e XVII urna espécie de comunidade erigida em repú
blica, 23 governando-se como um povo livre. 

Só um motivo haveria pra qualquer relutancia em aceitar-se o 
fato; seria o preconceito de que sem proclama9ao nao há república. 
Porque a república de Piratininga chegou a ser comentada por 

19. Atas, vol. II, p . 128. 
20. SOROKIN, Contemporary Sociol ogical Theories, p . 455. 
21. Os b andelrantes paulistas (afirma JAIME CORTESAO) alnda que se lhes 

u t illzassem os préstimos excepcionais, eram considerados lnlmlgos do Estado 
("A Expedi~ao de Luis Barbalho e os Paullstas", in O "Estado de S. Pau lo, ed. de 
21 de abril, 1957) . 

22. FREI GASPAR, p. 225. 
23. TAUNAY, Hist. Seiscentista, t. II, p. 26. 
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historiadores estrangeiiros e reinóis e, afinal, proclamada por esses· 
mesmos historiadores. Nao bastasse a linguagem das atas-pois cada 
ata da Camara é urna proclamac;ao ruidosa de povo livre e inde
pendente-e bastariam a· expulsao dos jesuítas, a destituic;ao do go
vernante geral, a decreta9ao de urna moeda local própria, alterando 
o padrao monetário (como se Portugal nao existisse em assunto de 
dinheiro metálico), as elei96es da governanc;a "coro elementos tirados 
do próprio povo" pra que a república de Piratininga nao fosse um 
mito e sim urna realidade social e histórica irrecusável. Republicano, 
para a gente do Planalto, nao vinha a ser apenas a designa9ao do 
homem de governo, senao um título decorrente de sua própria 
soberania. As dúvidas meio líricas de Frei Gaspar e o seu "plato- · 
nisn10" ficarn sem nenhuma razao de ·ser. Quem tinha razao era 
Charlevoix, e nao o nosso admirável cronista. 

Tao sérias as "proclama96es" da pequena república do século 
XVII que tiveram repercussao continental, chegando certo vice-rei 
do Peru a lembrar urna medida pronta e radical pra se acabar coro 
tamanha petulancia dos de San Pablo: comprar-lhes a povoa9ao e 
destruí-la em seguida ( Pastells). J á é tempo, portanto, de se dar 
esse fato histórico como tirado a limpo. E apreciar-lhe as conse
qüencias, a significa9ao-com a luz que ele projeta nos estudos da 
sociogenese relativa ao Brasil sul-rneridional. 

Nao terá sido sem razao que irrequieto orador, em 1701, e 
quando S. Paulo já nao era mais república, exclamou: "ou isto é 
república, ou nao; se é república, <levemos acudir uns aos outros; e 
se nao é, será esta terra um corpo sem cabe9a, monstruosidade que 
nao se encentra em nenhuma parte do mundo." 

4 

Há que1n diga que Martim Afonso, em 1532, lan9a na América 
Portuguesa ( em S. Vicente) os alicerces da democracia. Co1n o se 
alguém pudesse fundar urna democracia para um povo que ainda 
vai nascer; urna democracia prévia. 

Naturalmente o portugues provinha de um meio social cujas leis 
trouxe consigo, como quem traz no corpo a roupa que veste e na 
alma as crenc;as dentro das quais se criou. 

Observava tais leis até onde elas nao entrassem em conflito com 
o novo estilo de vida que o meio lhe impos. J á as leis que o 
incomodavam que fossem as urtigas. Acima delas está, por ex., urna 
coisa chamada "o remédio pra sua pobreza". • 

Era crime por lei a entrada, mas qual crime qual coisa nenhuma, 
tanto que em 1613 por ser crime a entrada, havia 6? homiziados 
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na vila, numa popula~áo de 190 moradores. Por lei os jesuítas 
querem tomar conta dos índios e o resultado foi o que se sabe; a 
botada dos padres fora, contra a lei vigente. Ao mameluco pouco 
se lhe dava que D. Joao III o declarasse sob as suas leis, denomi
nando-o "portugues" como portugueses seriam os de Goa, os de 
Angola, os de Algarves, os de Lisboa. 

O meio social piratiningano teve, assim, e como se viu em outra 
passagem, de se f armar por con ta própria, até mesmo por um 
violento processo de democratiza~áo. A democracia social "rompia 
as malhas da lei". Nao era só o sertao democratizador; nao era só 
a mesti9agem também democratizadora pelo sangue; era a entrada 
também de oficiais mecanicos e gente baixa na governan9a, contra 
a qual vocüera o procurador reinol. 

Trata-se, enfim, de um governo coletivo, popular, na comuna, e 
que só passa a ser exercido por um chefe com poderes excepcionais 
toda vez que o grupo se erige em bandeira. 

O chef e de bandeira será, em ponto pequeno, um presidente da 
República, autoritário. Por fór~a do sertao. 

O self-government ~ a temporariedade das fun~óes eletivas, com 
o aproveitamento dos elem·entos do povo, desde os mais modestos, 
aí estao. Aí nao havia privilégios, nem títulos nobiliárquicos de 
nenhuma espécie. O oficio do bandeirante sobreleva os demais, para 
certas regalías, mas isso em fun9ao do próprio regiine, que valoriza 
tanto as várias profissóes como já se teve ocasiao de acentuar. 

Proclama-se a república pernambucana, proclama-se a rio-gran
dense do Sul, proclama-se a baiense. Bento Gon9alves é um incorri
gível proclamador de repúblicas, que realiza duas vezes a sua aspi
ra9ao: urna no pampa e outra na Babia. A única república que nao 
teve proclama9ao foi a bandeirante. Por isso nao é mencionada por 
certos formalistas e proclamacionistas, embora o seja por escritores 
estrangeir.os e até pelo poder colonial. 

A falta de proclama9ao nao impede tenha sido ela a primeira 
de todas e a mais original, praticada durante anos e mais anos, sem 
que a Coroa desse pela sua existencia. Pra compreende-la, pois, é 
preciso por de lado o preconceito da proclama9ao, parcial ou total. 
E examiná-la na prática, que a faz tao interessante como qualquer 
das repúblicas medievais. 

5 

Nao menos expressivo é o gesto de Amador Bueno, recusando 
a coroa, por ter evitado o fracionamento do Brasil em forma9ao. 
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Falou nele menos o sentimento espanhol, menos o espírito de 
insubmissao paulista que a vantagem de urna independencia pre
matUJra. 

Verdade que no momento essa independencia seria possível e até 
provável, pois S. Paulo já havia dado pravas mais que suficientes 
de que podía governar-se a si próprio. Podia, pelo menos, · preferir 
a Espanha, dada a numerosíssima influencia do sangue espanhol 
nas principais f arnílias da sociedad e bandeirante. Para is so, ali 
estava a comunica9ao fácil com as províncias do Prata e do Para
guai nao se falando no isolamento geográfico em que a gente do 
Planalto podía fechar-se, a cavaleiro ·da Serrado Mar, cuja escalada 
seria impedida, como várias vezes ficou provado de sobejo, ao 
acesso das autoridades portuguesas. 

A estrada de Paranapiacaba dava aos paulistas urna posi9ao 
inexpugnável, proclamada nos documentos reinóis e espanhóis. Es
tariam eles, entao, aptos a "nao reconhecer por soberano a um 
príncipe a quem nao haviairt jurado obediencia"; a "levantar exér
citos formidáveis de muitos mil combatentes" com os seus índios. 

Como explicar entao que Amador Bueno, aclamado pelo povo 
pra seu rei, houvesse bancadó o peao do quem f oi que disse, indo 
refugiar-se, fugindo a multidao, no mosteiro de S. Bento? 

Seria possível esclarecer o fenómeno com o exemplo, acorrido, 
é verdade que já muito mais tarde, de outros libertadores que, por 
ocasiáo da independencia das colonias hispanicas, nao quiseram ser 
reis de nenhum jeito. 

Bolívar exclamaría, <liante da oferta de Pais e Mariño: "nao sou 
Napoleao nem o quero ser; nao quero imitar César e muito menos 
Itúrbide, pois o título de libertador é superior a todos quantos o 
orgulho humano tenha recebido". San Martín, injustamente acusado 
de querer ser rei, e embora entendendo que os povos sul-americanos 
deviam ser governados por príncipes europeus, também protestou: 
"estou cansado de ouvir que desejo ser rei, imperador e até 
demonio" .'24 

Mas o certo é que o suposto respeito a pessoa do monarca, a 
que o autor de Evolurao do Povo Brasileiro25 alude, nao era outra 
coisa sena.o o respeito a autoridade, fosse coroada ou nao. Pouco 
importava que fosse rei ou qualquer entidade mitológica. 

Frazer explica como resultado da supersti~ao o respeito ao monar
. ca em certas épocas e entre certas ra9as. Pois o respeito ao monarca 

• 
24. ETTORE VIOLA, Sud, America '!J su Destino Político, trad. de DOMINGO 

MELFI, p. 75. 
25. OLIVEIRA VIANA, Evolu9áo ao Povo Brasileiro, p. 311. 
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distante (pergunta-se) poderia, entre os moradores do Planalto, ser 
explicado pela mesma razao, dada a credulidade aí existente e 
cujos exemplos já se mencionaram no capítulo anterior? 

Covardia de um Bueno nao terá sido, evidentemente. O temor 
supersticioso a coroa de Portugal, a ponto de dar ao seu gesto um 
caráter de subserviencia, só pelo gosto de beijar a mao a S. M. 
Fidelíssima, também nao parece admissível numa República onde 
el-rei "só seria el-rei em o nome". 

Respeito a D. Joao IV nao havia de ser---e neste ponto Ellis tem 
toda a razao-pois o reí, em 1643, já tem a primeira prova em 
con trário, a prova de que os paulistas nao o tomam a sério. É 
quando determina a reintegragao dos jesuítas no Planalto e a sua 
determinagao fica no ora veja. Quatro anos mais tarde ( 164 7) 
reitera o seu ato e qual o efeito? Os paulistas desobedecem, de 
novo, a ordem régia. 

Em 1660, Salvador Correia de Sá e Benevides deseja vir a S. 
Paulo. Resposta: mandasse dizer o que queria, de Santos; vir a 
S. Paulo é que nao. Mais tarde é Pedro Ortiz de Camargo quem 
responde a Artur de Sá e Meneses: era escusado querer vir, por
que os da terra sabiam muito bem se governar por si. 

A causa principal do insucesso foi, talvez, o fato de estarem os 
paulistas, com a sua melhor gente, a mais dinamica e corajosa, 
bandeirando no Rio Grande do Sul, sob a chefia de Jerónimo Pe
droso. 

Assim pensa, com clarividencia, o autor de Amador Bueno e seu 
Tempo. Urna coisa parece certa: fósse um Camargo o aclamado, 
ou mesmo um Bueno dos que tomaram parte mais ativa no ban
deirismo, e a ocorrencia nao se teria resolvido e passado em branca 
nuvem, como se resolveu e passou. 

O movimento f oi antiespanhol, porque paulista, mas espanhol 
em relagao a Portugal, isto é, antiportugues. O espanhol transfor
mado em paulista pelo hibridismo era um; o que ficou ao lado de 
Castela, pelo lado de lá, era outro. 

Esta distingao sempre existiu, como o provam os documentos 
já citados em outra parte <leste ensaio. 

Acusa-se Amador Bueno de pusilanime, mas nao cabe censu
rá-lo agora, retroativamente. Mesmo o negativo do seu gesto nos 
oferece algumas lig6es: a) a raíz da Independencia, já entao exis
tente no Planalto; b) a vocagao nacional de S. Paulo que, podendo 
separar-se sozinho, preferiu continuar portugues, pois que leve o 
diabo, em favor do Brasil; c) a atitude singular de um povo, na 
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prática de um ato que, afinal, o próprio Portugal nao praticaria 
já que quis entregar Pernambuco a Holanda. 

6 

Limitada a observagao ainda ao simples unilateralismo histórico, 
ao puro aspecto exterior dos fatos, se dirá que o bandeirante era 
um miliciano e só se movia sob a protegao dos poderes públicos; 
portantor26 nao iría proclamar a sua independencia, o seu self-
government. · 

Mas a regra geral é a insubordina9ao: "Se lá fór alguma informa
gao de que a gente desta terra é indómita, creia V c. o que lhe· 
parecer". · 

Aliás, a confusa.o de bandeirante com miliciano nao se justifica: 
Primeiro porque é ele, na maior parte das vezes, principalmente 

nos séculos XVI e XVII (e a respeito nao divergem os informes), 
tido justamente como insubordinado. A desobediencia dos paulistas 
faz parte de um sistema de vida. Dao testemunho disso os pró
prios governadores. "Vivem quase a lei da natureza", informa ao 
rei o Governador Luís César de Meneses ( 1691 ) . "Sao inconquis
táveis", reafirma outro governador, Pais de Sande ( 1693). "Son 
gente sublevada y foragida", vivendo em grande "desenfreniamento" 
- reconhece o embaixador da Espanha em Lisboa, Domenico Ma
serati ( 1678). "Sediciosos e turbulentos", exclama o Governador 
Francisco Brito Freire ( 1654). "Rebeldes, assim em S. Paulo, 
donde sao moradores como no Sertam"-adverte Camara Coutinho, 
outro governador ( 1693). 

Por que Luís Barbalho omite os paulistas que tomaram parte 
no seu exército contra os holandeses? A explica~ao é dada por 
Jaime Cortesao: "é que os bandeirantes paulistas, ainda quando 
se lhes utilizavam os préstimos excepcionais, eram considerados 
inintlgos do Estado, ou melhor, de urna de suas instituig6es fun
damentais naquela época-a Companhia de Jesus."27 

Se sao "inconquistáveis", se "nao guardam maior ordem que 
aquela que convém a sua conveniencia" (sic), se "todo o estudo 
dos paulistas he a conserva~am de sua liberdade", se neles nao se 
pode confiar ( é gente suspeitosa, nao se ponha arma nas maos 
dessa gente) como dizer que só age o "calgao de couro" sob a 
protegao e o estímulo dos poderes públicos? 

26. OLYNTHO SANMARTIN, Bandeirantes no Sul do Brasil, p . 181. 
27. JAIME CORTES.AO, "A Expecfü;áo de Luis Barbalho e os Paulistas", publ. 

n o O Estado de s. Paulo (21 de abril de 1957). 
. . 

marcha pi oeste 199 



\ 

Segundo-porque mes~~ a luz d':s .documentos, "ba~d~irante" 
e "miliciano" nao se conc1ham urna un1ca vez. Ao contrano, ban
deira nada tero que ver com milícia, seja milicia rural ou milícia 
urbana ou infantaria paga. "Para este genero de guerra do sertao 
só pauiistas, nao os milicianos" (Freí Manuel da Ressurreigao) . 
o no me de infantaria "para eles é abominável" (País de San de) . 
Os elementos com que formei esta bandeira "nao estao matriculados 
nos livros de Vossa Majestade" (Domingos Jorge Velho). 

Na guerra aos bárbaros, para a qual se pede o auxilio do ban
deirante, a primeira providencia é mandar "recolher as milícias aos 
seus presídios". 

Enfim, onde está a bandeira nao está a milícia. 
Muita vez, os maiorais reinóis é que lhe pedem protegao. Por 

nao haver outro remédio, sao obrigados a confiar nele e chegam 
entao ao excesso; dao-lhe até atribui~6es majestáticas; ele as exerce 
como chefe ou governador e nao, portanto, como empreiteiro mi
liciano. 

Assim, em certas ocasi6es, ao invés de estar sob a prote~ao do 
poder público, é ele quem protege esse poder público; ou é ele o 
próprio poder público. Quando nao é " inimigo do Estado" . 

E se chega a entrar em tropas regulares, ou em milícias28 coµio 
nas guerras platinas, "é seu pejo extremo". 

A própria Coroa provocava tal insubordinagao, por meio de leis 
que os borneos da vila de S. Paulo nao podiam cumprir e com a 
escolha de governadores que "só cuidav·am de os afrontar e es
folar". "Nao há quem sofra tantos desaforos", é o que está escrito 
na carta que em 1613 enviam eles ao Conde de Monsanto. 

A má política da Coroa poderá, diga-se, ter contribuído para a 
irrup~ao do fenómeno; entretanto, num sentido negativo, c.riando 
urna situa~ao insustentável e obrigando, muita vez, os pauhstas a 
serem acintosamente desobedientes. Criar-lhes a impossibilidade de 
obedecer é evidente forma de os obrigar a desobedecer. Quando 
urna ordem régia proibia a entrada e mandava abrir devassas 
contra os de.scedores de índios estava a Coroa criando desobe
diencia, pois "nenhum exército do mundo os impediría de entrar 
no sertao", como se diz no documento histórico. En tao, esta deso
bediencia acima de tudo passava a ser o clima belicoso dentro do 
qual se gerava o ímpeto, mais insolente porque ressentido, das 
grandes avangadas. 

28. CAP ISTRANO, Caminhos Antigos, p . 73. 
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Desobediencia que explica a maior parte do bandeirismo, nao 
apenas "espontaneo" como quer Basilio de Magalhaes, senao revo
lucionário, dos séculos XVI e XVII. 

Provocando o contrário do pretendido, a Coroa portuguesa havia 
colaborado, pelo avesso, na exacerbagao do fenómeno bandeirante. 

Afinal, a insólita "desobediencia" redunda em grande experiencia 
( acha-se o ouro ... ) e entao a Coroa se a percebe de que a deso
bediencia havia sido útil e até providencial. Esquece e finge es
quecer a desobediencia e passa a servir-se da experiencia. É q'!a~
do el-rei escreve cartas aos bandeirantes e lhes promete merces e 
gragas, chegando a abdicar em favor deles do poder civil e militar 
contante que lhe trouxessem ouro. · 

Veja-se o caso curiosíssimo de Joa:o de Sousa Azevedo, o ban
deirante paulista de Itu, que devassou o Tocantins e o Madeira, em 
seus reides amazónicos. O governador do Pará ia puní-lo por "de
sobediencia" mas houve UJll parecer em contrário: gragas a sua 
desobediencia é que se havia ficado sabendo o caminho mais curto 
para as minas de Mato Grosso. · 

É o caso típico do desobediente útil. 
Aliás, sociologicamente, nunca bastariam a prot~ao e o estímulo 

das autoridades reinóis ou do próprio ¡reí; o bandeirante é um pro
duto da raga, da endogamia, do sertao, da geografia, de um sistema 
de vida, de urna conjura de fatores locais. 

E como a verdadeira história é a ·expressao do fato social, tudo 
o que se disser contra o fato social será outra história, porque o 
"singular" o "episódico", como é sabido e ressabido, nao poderá 

' '' dissociar-se do "plural", do "constante", do "social permanente . 

7 

Tanto tempo viveu S. Paulo em república, praticamente, que 
ainda ao início do século XVIII D . Joao de Lencastro delatava os 
paulistas a el-rei como "gente suspeitosa", de "pouca obediencia 
as leis de S. Majestade", capaz de separar-se do reino, dada a 
"liberdade ~ insolencia e~ que vive e em que se conserva há tantos 
anos quantos tem de cria~ao a mesma vila~'. 

V ale a pena transcrever o documento que Basilio de Magalhaes 
inclui em sua Expansiío Geográfica29 e no qual o governador por
tugues lembra mesmo a necessidade de remeter um tergo de infan-

29. ~te documento foi publicado tam bém n a Rev. d o lnst . Hist. e Geogr. cf.e 
s. Paul o, vol. V, p . 295. 
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taria e um esquadrao de dragóes pra conjurar tao perigoso estado 
de coisas: 

"Também me parece muito conveniente que se levante outro 
ter90 de infantaria e um esquadrao de dragóes para se meter na 
viJa de S. Paulo com o pretexto de que é para assegurar a mesma 
vila e dela se poder socorrer facilmente a de Santos, sendo o fim 
particular <leste negócio segurá-la de seus mesmos moradores, pois 
estes tero deixado em várias ocasióes suspeitosa a sua fidelidade na 
pouca obediencia com que observam as leis de V. Majestade e ser 
gente por sua natureza absoluta e vária, e a maior parte dela cri
minosa; e sobretudo amantíssima da liberdade, em que se conser
vam há tantos anos quantos tem de cria9ao a mesma vila; e vendo
se boje com opulencia e riqueza que a fortuna lhes ofereceu no 
descobrimento das minas me quero persuadir sem o menor escrú
pulo sao capazes de apetecer sujeitarem-se a qualquer na9áo es
trangeira que os conserve na liberdade e insolencia com que vivem". 

Mesmo por volta de 1775, para o vice-rei Marques do Lavradio, 
"os paulistas nunca tem conhecido que coisa seja disciplina nem 
quase conhecem o que seja subordina9ao". 

Mas o caso é que, mesmo antes da insurrei9ao negra dos Pal
mares, em que se viu o germe de urna república socialista; antes da 
república veneziana, que os senhores de engenho tiveram a inten9ao 
de instituir em Recife; antes da Inconfidencia Mineira, em que se 
lobrigou o ideal republicano no modelo ianque; antes da Sabinada 
proclamando a república baiana ideologicamente infeccionada pelo 
liberalismo frances; e antes da República de Piratini, que foi a 
antecipa9ao mais séria do regime a ser instituído em 1889, funciona
va a pequena República de Piratininga com as atas famosas, com 
o seu self-government característico, com o seu repúdio a privilé
gios de toda casta e com a sua desobediencia as leis da Coroa. 

Só interrompeu esse govemo próprio a intervern;ao de Portugal 
de D. Joao V. Tal interven9ao, despojando de seus cargos as auto
ridades até entáo eleitas, alterou o sistema de governo ensaiado pelos 
bandeirantes. 

Só entao S. Paulo foi deixando de ser república pra reconhecer 
as ordens da Coroa. so Mesmo assim-ainda em 1722-Rodrigo 
César reconhece que "era impossível reduzir pela violencia aqueles 
homens de ferro; com tal casta de gente mais valía a indústria que 
a for9a". 

30. WASHINGTON LUtS, Na Capitania de S. Vicente, p. 19. 
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Gente que nao pensava em recompensa, ao dar o que tinha: 
"se venho dar, como hei de pedir?" 

Gente altiva: "os govemos que Vossa Mercé nos manda só 
cuidam de afrontar-nos e esfolar-nos." 

Gente de quem disse Antonio de Sande: "sao adversíssimos a 
todo ato servil." · 

Gente tenaz nas suas resolu9óes: "ou acharei o que procuro, ou 
morrerei na empresa." 

Gente de absoluta honradez: "deverá ser pago a esse amigo o 
que ele disser que eu <levo." 

Gente independente: "V. M. pode perder a esperan9a de ser rei 
dos paulistas." 

Gente que conheceu incríveis sofrimentos : "os nossos sofrimentos 
sao mais -para chorar do que para contar." 

Gente sem preconceito: "os elementos que compóem esta tropa 
nao estao matriculados nos livros de V. M." 

Gente que, desde o início, já possuía o sentimento de pátria: 
"estas terras sempre foram nossas; por nós e nossos avós penetlfa
das e trilhadas quase todos os anos." 

Gente democrática: "aos impulsos de um povo nao há quem 
resista." 

Gente que caminhava " trezentas ou quatrocentas léguas sem ne
nhum estorvo". E que ainda pedia desculpas a posteridade por 
poder parecer que isso fosse fábula; " iremos a pé, ao Peru, e isto 
nao é fábula". 

9 

Em suma, a república nao foi urna novidade do século XIX. 
O manifesto de ltu, cidade bandeirante do republicanismo, pre
cisaría, pra ter sido completo, rememorar esse fato. 

Tanto quanto o permitiam as circunstancias, ela já havia sido 
praticada em Piratininga, . que se subtraíra as imposi9óes da me
trópole e, assim, viveu vida autónoma e independente. Cada ata 
daquelas já era, a bem dizer, urna verdadeira proclama9áo. Hotive 
repúblicas menos independentes, e que duraram muito menos. 

A distancia colabora va nessa separa9áo, política e a Serra do 
Mar ajudou o homem do Planalto nao só a ser dono do seu destino 
como também a ser . . . republicano. 
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A ser o governador; nunca o miliciano, o policial, que esse existe 
mas sob o seu comando, quer na República, quer nessa mesma Re
pública transformada em Estado volante e sertanejo. 

República independente em rela~ao a Portugal e Espanha; nao 
ero rela~ao ao Brasil que ele, bandeirante, estava construindo terri
torial e pollticamente. 
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CAPITULO VII 

CRISTÁMENTE E BANDEIRANTEMENTE 

O bandeirante, tipo de humildade crista e de crenr;a em _ 
Deus. "Sou cristao verdadeiro e hei-de dar cantas a 
Deus." Como os jesuítas pintaram Domingos Jorge_ Ve
lho, Antonio Rapóso Tavares,. Manuel Preto e outros. 
Parece que outra religiao teria dificultado o bandeirisma. 
Embora sem a f órr;a dos mitos (no dinamismo coletivo 
da bandeira) nao se pode negar que o Cristianismo foi 
uma condir;ao para que a bandeira se realizasse. A briga 
do jesuíta com o bandeirante, por caus-a da escravidáo 
do índio. Escravizar, verbo que todos conjugaram. A es
cravizar;áo do negro, defendida .pelo jesuíta. O índio no 
trabalho sedentário das lavouras e dos moinhos, pe_r
tencentes a Companhia de J esus. "Ou o vigário dizia 
missa, ou deixasse_ o cargo." Os casos em que a cruz 
rimou bem com a bota. A bandeira planta um povoado 
por dois atos iniciais: o curra!. e a ermida. O capítulo do 
bandeirismo, relativo ao padre, pode ser resumido assim: 
a) o bande_irante padre, na bandeira de_ catequese; b) o 
padre bandeirante, na conquista do índio e do ouro; c) 
o padre que o bande.irante levava na bandeira, O' capelao; 
d) o bande_irante que se fez padre, como Domingos da 
Silva Bueno; e) o bandeirante que fingiu de padre, abriu 
e o roa na caber; a e lá s~ f oi conquistar índios; f) o padre 
que se faz banqueiro e_ sócio capitalista da bandeira, 
como Pompeu de Almeida. A bandeira na propagar;áo 
da fé católica, Nossa Senhora dos bandeirantes e a coroa 

de Cristo, na Serra dos Martírios. 

1 

Manha de partida. 
Apronta~ao estrepitosa na vila. Homens de chapelao dando or

dens. Indios administrados daqui pra lá, esRerando o momento de 
romper mato. Sinos repicando para a missa solene, a que com
parecem todas as familias, nao só as que tinham de partir (nao 
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raro quase toda a popula9ao) como também as que ficariam a 
espera de que algum dia voltassem os seus cbefes, com os car
gueiros abarrotados de prata. 

Confessa-se o chefe da bandeira antes de sair. Logo depois, parte 
0 grupo heróico e aguerrido. Rezarao por ele os poucos que fica
ram. Também ele o fará, já nos confins do mundo, em véspera de 
algum combate ou quando a tremedeira fatídica o jogar na rede, 
desfalecido. Quando tiver que morrer de doen9a que Deus lbe der, 
ou de fome. No sertao dos paiaguás, em caminho das dez mon
tanhas que formavam a Serra dos Martírios. 

Mitos a frente, santos atrás-e lá se vai a bandeira .. . 

2 

Quando qualquer enfermidade o assalta, come9a o "cal9ao de 
couro" sempre por dizer, no seu escrito testamentário, que vai 
dispor dos seus bens por achar-se "enfermo da doen9a que Nosso 
Senhor foi servido dar-lhe" ou "enfermo na mao de Nosso Senhor 
J esus Cristo". 

O tabeliao ia encontrá-lo doente em uma cama "de doen9a pe
rigosa" ou em cama "f erido a espingarda" ou "flechado, doente em 
uma rede". É neste sertao dos carijós, diz um sertanista, "doente 
da doen9a que Deus lhe deu". É muito doente "neste sertao dos 
Patos, em casa do principal Aracambi", afirma outro. É neste sertao 
dos abuens, "doente de urna flechada"' reza este outro. 

Mas nenhuma súplica se compara em humildade a daquele outro: 
"pe90 a N-osso Senhor J esus Cristo me perdoe meus pecados e 
tome posse desta alma e a limpe com o seu preciosíssimo sangue 
que por ela derramou." Impossível, exclama o observador ilustre, 
que o Crucificado nao tenha ouvido este grito de esperan9a e de 
amor.1 

Cristamente se realizam, dentro da bandeira, todos os atos da 
vida cotidiana. 

Quando o bandeirante pressente a morte, e se há providencias 
póstumas por ajustar' pede ele aos seus testamenteiros que o fa9am 
cristamente. Os bens sao avaliados cristamente. Tudo o que é com
promisso é escrito de "sua letra e sinal, com clareza e crista.mente". 
O próprio J oáo Leme da Silva ( um dos irmaos Leme) morreu no 
cadafalso mas cristamente. 

l. ALCANTARA MACHADO, Vida e Morte do Bandei rante, 225. 
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Nao obstante, o bandeirismo é apontado como urna "página 
negra da crueldade". Neste ponto, o maior delator do bandeirante 
f oi o jesuíta, tanto portugues como espanhol. Trata-se de urna 
acusa9ao evidentemente suspeita, dadas as ocorrencias históricas, 
já muito conhecidas, que levaram '? "cal9ao ~e c~ur~". a expulsar 
os inacianos do Planalto e a destrurr as redu9oes 1esu1t1cas do_ Sul, 
na luta expansionista do século XVII. 

Por sua vez, historiadores de renome costumam, sem maior 
exame dos fatos, dizer que nao valía a pena pertencer ao Brasil 
tanto luxo de terra se essa aquisi9ao custou o sacrificio das popu- . 
la96es indígenas, atacadas pelo bandeirismo chamado "da ca9a ao 
índio". Há bandeiras e bandeiras, pondera mestre Capistrano. 

O "crime de bandeirismo" é mencionado por alguns no afá da 
denegri9ao. 

Sem pretender negar a violencia que caracterizou algumas pas
sagens do bandeirismo convém aludir a cert~s _ conceitos-mel?or 
se dirá "preconceitos"-que perturbam a exaudao de qualquer Jul
gamento em assunto tao controvertido. Antes de mais nada, p~a 
rec-onhe~er o valor da obra realizada pelo Jesuíta será preciso ca
luniar a do bandeirante? Parece que nao. 

Ao contrário, e apesar do ·clamor levantado pelos jesuítas espa
nhóis (pudera) contra "los ba~oleros de San ~ab~o", b.a~deirante 
e jesuíta se completam em ma1s de urna ocorrenc1a. In1c1almente, 
nao era só bandeirante que precisava de índio; era também o je
suíta, pela missao que vinha exercer. Também nao era só bandei
rante que varava mato, com os seus índios; era, ao mesmo tempo, 
o jesuíta que se fazia bandeirante de quatro costados. Joao Ramalho 
e Anchieta foram autores das primeiras bandeiras: um contra os 
índios do Paraíba; outro, na catequese dos de Anhembi. 

Mas, nao era só bandeirante que ambicionava ouro, nao; o padre 
também. O ouro bandeirante, que Frei Santa Maria chama "o 
feiti90 dos homens", foi que deu origem a todas as igrejas, na zona 
da minera9ao. 

Também nao era só bandeirante ( um Domingos Jorge, por exem
plo) quem fazia tao ruim fuízo do tapuia, "comedor de carne hu
mana". Era, antes dele, um Aspilcueta Navarro quem falava nessa 
"gera9ao de índios bestial e feroz", dizendo: "sao mui carniceiros 
e dao cabo de qualquer homem num momeqto." 

Também nao era só bandeirante que descia índio para as la
vouras. O padre fazia lá os seus arran jos no mesmo sentido. Os 
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casos citados por Azevedo Marques, em seus Apontamentos, nao 
deixam dúvida a respeito. Num deles, alguns filhos da Igr·eja se 
comprometem a ceder a Frei J oao de Cristo a "metade de cem 
pe9as primeiras que Nosso Senhor fór servido dar-nos". Ir ao 
serta.o, pra trazer almas ao gremio da Igreja, é "cumprir urna obri
ga9ao e nada mais", esclarece um documento da época. 

4 

J á nestes cinco pontos iniciais, bandeirante e jesuíta ·estavam de 
perf eito acordo. 

Como de acórdo estavam na obra comum de entendimento dos 
europeus com os índios que ambos iam realizar. De come90 J oao 
Rarnalho, chefe dos gua1anás, depois Anchieta-guia e instrutor 
deles-tornaram "possível a fusao incruenta entre as duas ra9as". 2 

Ambos eram "imperialistas" . Ambos 'eram soldados e desbrava
dores, com o mesmo instinto do Oeste. 

O Cristianismo encontrou, no jesuíta, o seu verdadeiro bandei
rante para a conquista das almas, na América. A designa9ao que 
Ribeyrolles dá ao jesuíta-"paulista de almas" ou "bandeirante de 
Cristo"-diz tudo. 

Ambos estavam certos, o bandeirante e o jesuíta. Cada um, sem 
dúvida, dentro da própria concep9ao do mundo. O que interessava 
ao jesuíta nao era a constru9ao de urna pátria, nem era esse o seu 
objetivo imediato. A história da Ordem-que tanto escritor honesto 
corno René Füllop Miller tem aberto a curiosidade dos profanos
mostra que, para ela, a a9ao sobre a terra desumana é apenas um 
trampolim (ela modelou muito do século XVII) para a conquista 
dos céus. 

Toda a pedagogia dos jesuítas baseia-se, como se sabe, numa 
contemporiza9ao sagaz com o humano, mas só na medida em que 
esta precavida aderencia ao real permite povoar o reino de Deus. 

J á o bandeirante, por f ór9a dos seus heroísmos e pecados, teria 
que fazer distin9ao imediata entre o temporal e o espiritual, entre 
o civil e o eclesiástico, entre a catequese e a coloniza9ao, entre a 
conquista do Céu ·e a da Terra, entre a alma e o bra90 do índio. 

Revelaria, desde logo, urna concep9ao bem definida de fronteira 
nos próprios atos que praticasse; e iría opor, ao supra locum da 
doutrina da lgreja, o uti possidetis do Direito Público. 

Ambos, porém-sem querer ou querendo-jesuíta ao Norte, ban
deirante ao Sul, colaboraram decisivamente na fonna9ao geográ
fica do Brasil. 

2. ALARICO SILVEmA, ' 'O Sonho da Raca", in Novissima, 1926. 
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O jesuíta precisava da alma do índio, para a catequese; o lavra

dor lhe precisa va do bra90, pra suas ro9as; e o bandeirante lhe 
precisava das pernas, pra ~uas caminhadas. Ora, nao podía o indí
gena ser dividido entre os tres, urna vez que o jesuíta o considerava 
seu, ou pro-indiviso~· isto é, urna vez que o jesuíta queria exercer, 
sobre o índio, tanto o poder espiritual como o temporal. . 

A dificuldade estava, pois, na coincidencia dos interesses, entao 
em jogo. O jesuíta nao quería fica~ sem o índio, pois tinha lá o 
seu objetivo-atrair almas para o gremio da Igreja, ou fundar
como s~ diz-o famoso império jesuítico-guaraní. O agricultor, por· 
sua vez, nao podía dispensar o bra90 do aborígine, nas culturas. 
o pior, porém, é que sem índio nao haveria bandeira. 

Se as tres coisas precisavam existir, e se os tres interessados 
tinham razao, o conflito entre jesuíta, agricultor e bandeirante tinha 
que ocorrer fatalmente-nem se pergunta. Contudo, a maior briga 
se deu entre o jesuíta e o agricultor, e nao entre o jesuíta e o ban
dei~a~te, que tiveram os seus numerosos pontos de coinciden~ia 
esp1ntual e temporal. 

6 

Nem há exemplo de dois tipos humanos que tanto precisassem 
um do outro como o jesuíta e o bandeirante. 

Que os padres ministrassem seus sacramentos, estava certo. s A 
Cámara lhes pedía que o fizessem, com referencia aos índios "para 
que aquelas almas nao pere9am de sacramentos por nao terem quem 
os administre". Que fizessem as suas procissóes, nada mais justo.4 
A Cámara seria a primeira a chamar o vigário pra tal fim, embora 
respondesse este, certa ocasiao, que nao fazia a procissao por 
escrúpulo e "por nao incorrer nas censuras dos sagrados cano
nes" ... Que dissessem missa; que poderia haver de mais neces
sário? Tao necessário que houve seriíssima reclama9ao dos mora
dores contra o vigário: na vila de Santos, S. Vicente, Moji-Mirim, 
Parnaíba e em todas as demais celebravam-se sacramentos. publi
camente; somente nesta vila (sao palavras textuais) o padre vigá
rio fechava as portas da igreja, dizendo que estavam todos exco
mungados. Ou o vigário dizia missa ao povo, ou deixasse o cargo. 5 

3. Atas, V, p. 229. 
4. Atas, idem, 39. 5. Atas, V, l. 
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Que cada bandeira levasse o seu guia espiritual, que maior ne
cessidade do que essa? Que aprendessem os curumins a ler, muito 
bem. Os sacerdotes eram indispensáveis "para que nao se criassem 
os meninos pelos desertos, bebendo o leite da ignorancia" .6 Minis
trassem os sacramentos, dissessem missas, fizessem procissoes; mas 
nao se intrometessem na jurisdi9ao do "real".7 Nao se grudassem 
nos índios, que nem carrapatos ... 

Essa era, conforme o estribilho das atas, a única razao da de-
saven9a. 

Se os jesuítas nao tivessem saído do seu papel, dizendo "que 
as aldeias eram suas e que eram senhores do temporal e do espi
ritual"' a briga nao teria acontecido. lnduzidos por eles, os índios 
come9aram a dizer8 "que nao conheciam senao os padres por seus 
superiores", coisa "nova e desacostumada" que vinha ferir os mo
radores numa questao de vida ou de morte. 

Gabriel Soares conta o caso dos padres que induziam índios dos 
engenhos a fugirem para as aldeias.9 Do que nasceram muitos "des
manchos e ódios". A mesma coisa10 acontecia como índio daban
deira: era induzido por padre e por ordem <leste, a todo momento. 
A excomunhao, a que recorrem os padres contra aqueles que nao 
levassem as aldeias, imediatamente, as pe<;as trazidas do sertao11 

, . . " . so serv1u pra acirrar os animos. 
Cornpreende-se que assim fósse: primeiro, porque o índio era 

o "remédio para a pobreza do lavrador", que ficava sem recursos 
para movimentar as suas culturas; segundo, porque sem índio nao 
era possível bandeirar, urna vez que bandeirar era costume indí
gena; terceiro, porque a conquista do índio nao se fazia em branca 
nuvem; custava sofrimentos de toda ordem urna entrada daquel~! 
contra as quais o padre fazia tao séria oposi9ao. Vinha o índio: 

6. História Geral das Bandeiras Paulistas, TAUNAY, IV, 182. 
7. Atas, vol. IV, 209. 8. Atas, IV, 409. 
9. SERAFIM LEITE, obra cit .• Il, 308. 
10. Atas, vol. IV, 160. 
11. Atas, IV, 376. Sóbre excomunháo, o melhor é ler a ata de 22 de mato de 

1632. Os padres quertam excomungá-los (dizem Joáo Branco, capitáo dos indios, 
e mais Jorge Moreira, Manuel Pires, Diogo Tavares e António da. Silveira, donos 
de terras) sob o pretexto de que os moradores estavam lavrando em terras da 
Companhia. Tratava-se de urna- violencia contra a qual vinha.m protestar. A 
excomunblío só servia, pois, para ac1rrar os ánimos. Sóbre esse· efeito, nlío se 
perca de vista o caso ocorrido multo mais tarde (e que por isso mesmo demons
tra a persistencia dos padres em lan<;ar mio desse remédio) do vtg{Lrio ~a vlla do 
Príncipe, que declarou excomungados seis soldados milicia.nos que ha.viam auxi
liado a prislío de outro padre. O decreto de 10 de marc;o de 1774 reservara a.o 
governo o !mediato conhecimento das excomunhóes contra autoridades; o prín
cipe regente declarou, entA.o, "capciosas, nulas, irritas, vás e de nenhum efelto 
as tais excomunhóes" acentuando a sua "gravissima tndtgna.c;li.o" (Prov1slío da 
Mesa do Pago, 1814) , 'Se o próprio Príncipe católico ai acentua. a sua "gravissi
ma indigna<;é.o" que dizer do bandeirante perseguido pelo padre e vitlma daquelas 
"destruigóes e males que sáo mais para se sentirem chorando do que para serem 
contadas"? 
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nao era justo que o padre--que nao sofreu pra varar o sertao
se apossasse dele em favor do seu interesse e, ainda por cima, 
excomungasse o verdadeiro dono desse material humano tao peno
samente adquirido. 

Numa palavra-índio e pao eram sinónimos nessa economía do
lorosa do amanhecer. Tirar o índio ao bandeirante era tirar-lhe o 
pao e impossibilitar-lhe os movimentos. 

Resultado é que o povo saiu a rua, muitas vezes, para protestar 
contra a intromissao dos jesuítas no caso da descida de pe9as ver
melhas. Nunca o povo exigiu o que era seu coro tamanho ímpeto 
como no dia em que os padres in'9entaram a liberta9ao incondi
cional da bugrada "que com tanto custo de sua vida e bens tinham· 
adquirido no sertao desta república" .12· Viva o povo e morra o go
vemo f oi o grito dos rebeldes ªº intimar os maiorais da governan9a 
a que tomassem urna atitude decisiva contra os padres. Podia, 
assim, o povo viver muito bem com os representantes inacianos se 
estes nao se metessem, por vício, em coisas que nao eram de sua 
conta.13 Nao os suportaria, de nenhuma forma, quando eles quises
sem tomar posse dos índios, pra cuja conquista nao haviam con
corrido. 

Em 1640 a questao chega ao seu auge e nao houve mais como 
remediá-la. Teriam os jesuítas seis días de prazo pra despejarem 
a vila como seguran9a de suas vidas, honras e fazendas. Pra evitar 
mal maior, como a revolta do gentio e do povo, era coisa "muita 
necessária que os reverendos se saíssern destas capitanías" sem 
maiores preambulos.14 Como os reverendos nao tivessem atendido 
a intima9ao, requereu-se ao povo e aos oficiais "dessem execu9ao 
na botada dos padres fora". Mais tres dias de prazo teriam115 os 

12. AFONSO DE E. TAUNAY, Hist. Geral das Bandeiras Paulistas, IV, 278. 
13. SObre a. intromissA.o dos padres em coisas que náo eram de sua conta. o 

melhor é consultar a.s a.tas. Aqui estáo duas, uma de 1619 e outra de 1633 : "e 
veio o sr. d. e desembargador Antáo Mesquita de Oliveira e ordenou e m andou 
o segulnte: l ,a.mente que tivesse particular cuidado de acudir pela jurisdi<;A.o de 
s. M. e partlcala.rmente nas excomunhóes e senc;uras eclesiasticas com que de 
ordinario nesta. capltania os viga.rios da- vara e mais justigas eclesiastlcas se 
entretiio a proceder contra os moradores por venderem indios forros e fazerem 
entradas ao sertio a descer gentio porque inda que hua e outra. cousa sejam 
tam reprova.das por leis de S. M. contudo nli.o era cousa ero que as justic;aa 
ecleslastica.s se podessem entremeter por pertencer o castigo dos ditos crimes as 
justic;a.s seculares ... " (Atas, n, 407.) " ... e lhes requeria a elles ditos oflclals 
pusessen cobro nas terras de Cutya e Cara-que.buba porquanto os reverendos padres 
da Companhia. queriáo usurpar as terras e nli.o consentlam que la.vrasem oe 
moradores de que se perdla. multo e a.os dizlmos de S. M." (Atas, IV, p. 171.) 

Intolerável la se tomando essa sltua!;ll.o, porque náo cessava., de forma- nenhu
ma, o servic;o de sapa que os sucessores do angélico Anchieta fazla.m nas colOnias 
privadas (AMADOR FLORENCE, Rev. do Arquivo Municipal, "O Grande Inlmlgo 
dos Jesuitas", vol. XII, p. 210). 

14. Atas, vol. V, p. 25. 
15. Atas, vol. V., p. 30. 
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jesuítas para o cumprimento do que estava decretado. Passaram-se 
os tres dias e nada. Mais dois dias, entao, teriam eles pra arrumar 
a trouxa: dois "perentórios do terceiro termo". Povo e oficiais vao 
ao colégio de Santo Inácio, mandam chamar o Reverendo Antonio 
Ferreira, por nao estar o reitor, e declaram, pela última vez, que 
o fariam pela violencia se fósse necessário.16 Nao incorreriam na 
excomunhao "si quis suadente diablo" e com este latinório punham 
o argumento decisivo ero a9ao. 

Tanto assim que os padres se botaram fora prontamente, res
tando urnas providencias complementares, como a de nao permitir 
que eles se agasalhem em Santos17 por serem "prejudiciais". 

7 

Ninguém negará que a a9ao escravista da bandeira tenha sido 
reprimida, até certo ponto, por provedores de índios e principal
mente por jesuítas. Inegável, também, o exito das missóes no Re
cóncavo (Babia) que os padres levaram a efeito com extraordinária 
abnega9ao. A a9ao missionária desenvolvida no Amazonas é, por 
certo, a mais bela página que eles escreveram, na forma9ao do 
Brasil. 

Nas aldeias, ao tempo do bandeirismo e dos engenhos de a9úcar 
é que os sacerdotes tiveram, sob o aspecto que interessa a este 
capítulo, o seu papel decisivo. Por causa do índio aldeado e entre
gue ªº governo dos padres é que se travaram as mais crespas desin~ 
teligencias entre padre e colono. Mesmo depois de obtida por aque
le urna larga série de triunfos, manda a verdad e dizer que, por sua 
culpa, a concilia~ao de interesses raramente ocorre entre os dois. 
Como já se acentuou, linhas atrás, os "padres se assenhoreavam 
das aldeias"; nao permitiam que índio servisse ao colono, quando 
ficara estabelecido que o "gentio serviria a este povo, pagando-lhe 
o respectivo trabalho, como é costume há muitos anos".18 Certos 
alvarás haviam determinado que o servi90 dos índios fósse pago, 
proibindo que trabalhassem eles todo o ano em servi90 alheio e 

16. Idem, vol. V, p . 31. 
17. Atas, vol. V., p. 43. Para voltar ao planalto os jesuitas aceitaram tódas 

as condic;óes impostas pelos moradores (AZEVEDO MARQUES, Apontamentos, II, 
17) . No enta.nto, em 1687 la acesa. de nóvo, a luta entre o bandeirante e o padre, 
t anto que este quase foi expulso outra vez. Os casos de expulsA.o avulsa &A.o 
vários e sempre Justificados. Ora o pavo nii.o admite o Padre Domingos Gomes 
Albernaz, porque é bomem de má vida e sem consciencia (1656); ora manda 
bot ar fara o Padre Francisco Matoso "por t er faltado ao respelto a Ce.mara" 
(Atas, vol. XVI, 147) . 

18. Atas, IV, 32. 
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ma~dando que se lhes dessem 4 meses para suas r09as e culturas 
(1649). 

Qtlando se deu liberdade aos índios, houve os protestos já refe
ri?os ao .come~o dest: capítulo; a ordem régia teve que ser suspensa. 
i:1ca dehber~do, enta~, que eram casos de cativeiro justo os que 
fossem desc1dos por Justa guerra. Havia outros casos: se os ca
tivos comessem carne humana, por exemplo. Nova interven9ao de 
Yi~ira ( em rela~ao. aos do Norte) e fica ele o chef e da prote9ao aos 
indios, com o drre1to de ordenar entradas e dispor dos índios con
vertidos como bem entendesse. 

Reduzem-se as causas de justo cativeiro; mas a provisao de 12 
de setembro de 1663 ( diz Taunay) fqi um verdadeiro triunfo do 
~ol?n? ~ontra o jesuíta. que nenh~m. padre ou companhia tivesse 
Jllinsd19ao temporal no governo dos indios e. . . expulsa.o dos jesuítas 
do Maranhao. 

Novas leis e a luta continua por muito tempo. O colono e o padre 
a disputa do índio, cada qual pra seu lado.1º No Sul, a mesma 
desin~eligencia acorrida no Norte. Mesmo depois que ficara esta
belec1do pagar-se o servi90 dos índios, a má vontade do padre 
contra o bandeirante nao arref ece. 

O seguinte episódio é bem expressivo: quando Bartolomeu Pais 
de Abreu pede dez índios das alddas para urna jornada que queria 
fazer, a sua custa, até o Rio Grande, passou-se carta ao reverendo 
padre superior da aldeia de Maruiri para que trouxesse os índios 
pra ajustar-se o salário que deveriam perceber. Dez mil-réis por 
mes pediram eles, a metade adiantadamente, outra metade (me
diante. garantia escrita) para ser paga depois da viagem. Alega o 
serta nis ta que era caro esse pre90: comumente faziam os índios 
as suas jornadas para as gerais, indo e vindo por 16 ou 20 mil-réis 
e gastando nelas tres ou quatro meses. Quatro mil-réis seria um 
bom salário; a Camara opina por seis. Bartolomeu, <liante da difi
cu~dade, pede que se passe carta ao superior de outra aldeia (S. 
Miguel). Vem este e declara "que nao podia ajustar salário por
quanto os índios nao eram seus ·escravos".20 

O azedume dos padres, até quando se tratasse de Bartolomeu 
Pais de Abreu (que os historiadores apontam como o único bandei
rante ilustrado) nunca deixou de existir. Aliás, as aldeias já nos 

19. O bandeirante substlt uiu sempre os indios escravos por "administrados" 
ou "comandados". Os escravos, quando exist iam, forlllavam uma classe a parte. 
Neste ponto, ALFREDO ELLIS tem razii.o quando mostra (Ba9a de Gi gantes 
268) "o engano em que lnclcliram alguns escritores como OLIVEIRA VIANA'~ 
(obra cit., 68) con!undindo uns e outros-escravos e administrados. 

20. Atas, t. IX, p . 69. 
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fins do século XVIII iam em franca decadencia. Os motivos e/am: 
a natural indolencia e o pouco caso deles (dos índios) ao trapalho 
e a ambi9ao das pessoas que tiravam partido de gente grosseira, 
"rústica e pouco civilizada pra absorverem a sua sombra os socor
ros da real fazenda". Só se aldeassem os índios quando eles, por 
seu grande número, houverem de fazer urna grande povoa9ao, e 
quando puderem ser distribuídos pelos fazendeiros e agricultores, 
mediante certas condi96es: instruí-los, aproveitar-lhes o trabalho 
como compensa9ao do ensino. A linguagem régia, nesse caso, faz 
lembrar o aviso de Domingos Jorge: erram os que os querem fazer 
anjos, antes de os fazer homens. . . J á nao é só o padre, mas o 
fazendeiro civilizando índio. Pelas "janeirinhas" se investigaría 
sobre o descaminho dos índios, para a puni9ao de quem os quisesse 
induzir. Urna condi9ao interessante: seriam oficiais de ordenan<;a 
ou milicia os fazendeiros que se distinguissem no boro tratamento 
aos índios, preferindo-se os que mostrassem "uro maior número de 
casamentos e nascimentos de índios em suas fazendas".21 

Como se ve, o legislador realiza, em assunto de índio, urna 
dan<;a de tres séculos. Ora ouve o padre, e o padre é que tem 
razao. Ora ouve o bandeirante e este é que tem razao. Ora confía 
o índio ªº fazendeiro, e já nao é o padre nem o bandeirante que 
merece o beneplácito legal. O padre é campeao da liberdade do 
índio, depois de o ter escravizado também. Entre índio e negro, 
o padre coloca-se contra o negro. Como se houvesse diferen<;a entre 
seres humanos igualmente escravizados. Tudo muito flutuante, muito 
relativo. Razao tinha pois o bandeirante quando, pra melhor figu
rar a relatividade desse proceder, procedia daquele modo: fazia 
casamento de africana com índio pra escravizar o índio a custa 
do padre ou entao <lava as suas pe<;as as designa96es verdadeira
mente sábias de "servi9os forros, gente forra, pe<; as servi<;ais, índios 
administrados" e outras, mais ou menos bonitas, e bem achadas, 
inclusive "negros de cabelo corredio em servi<;os obrigatórios de 
gente parda". 22 

Curiosíssima, a agudeza com que o bandeirante faz distin9~0 
entre o espiritual e o temporal. O caso merece especial referencia, 
pois atravessara Portugal urna época em que, por exemplo, D. Se
bastiao e D. Henrique mandavam os bispos exercerem a autoridade 
que o Concilio de Trento lhes dava "ainda que fosse com prejuízo 
da jurisdi9ao real" ... 

21. Carta régta de 2 de dezembro de 1808. 
22. TAUNAY, obra citada, t. V. p. 119. 
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Nao f oi, porém, só o bandeirante que expulso u o jesuíta. Em 

outras regioes do país, deu-se o mesmo episódio. Assim, quando o 
ma\neluco queria acabar com a Inquisi9ao a flechadas e o bandei
rante expulsou o jesuíta, um e outro, nao estavam sós, na questao, 
que era de ordem muito .mais universal do que local. Prova disso 
é que tanto o Santo Oficio como a Companhia foram ·extintos, 
depois de urna Juta memorável em que se empenharam todas as 
potencias católicas. Antonio Raposo Tavares triunf ou na bula Do
minus ac Redemptor de Clemente XIV. O mameluco triunfou
embora sem flechadas-no ato de extin<;ao do Santo Oficio. 

"E um crime a entrada, punido · por lei"-diz Afranio Peixoto. 
No entanto, o jesuíta era o primeiro a "entrar". A entrar e até 

descer índios, conforme a observa~ao documentada dos histo
riadores. 

8 
. ' 

Tornam-se comuns, portanto, a briga e os entretons de camara
dagem entre o bandeirante e o jesuíta. A bota e a cruz teriam que 
andar, nesse ziguezague, em rusga contínua e-francamente-nada 
mais explicável. Ora é um Estevao Baiao Parente quem, ao ser 
eleito pra chefiar o socorro paulista ao Recóncavo, prop6e que 
"os padres nao teriam jurisdi<;ab neste gentío, por serem os ditos 
padres a causa de todos os homizios, como a experiencia tem 
mostrado".23 Ora é Morais Navarro, vencedor dos tapuias, "autor 
de lastimoso estrago nos paiacus" quem é preso injustamente por 
denúncia do hispo, depois de haver prestado tamanho servi<;o a 
colonia na campanha do A<;u. Ora é Frei Manuel Ressurrei9ao 
quem dá parabéns a Domingos Jorge, quando este "ultima" quase 
tres centenas de bárbaros. Ora é o bandeirante expulsando o jesuíta, 
autor de todos aqueles "males que só se podiam contar chorando". 
Ora sao os franciscanos, muito mais compreensivos, que tomam 
o partido do bandeirante contra os próprios jesuítas. É Manuel 
Preto, protetor dos beneditinos, procurador de Frei Mauro e, ao 
mesmo tempo, autor do assalto as redu96es jesuíticas do Sul. É 
Fernao Dias Pais fazendo grandes doa96es a Ordem de S. Bento, 
interferindo em favor dos padres depois d~ expulsao e assaltando 
a redu9ao jesuítica de lbicuí. É o próprio Domingos Jorge <loando, 
em testamento, trinta das suas fazendas de criar em favor dos je
suítas do Colégio da Babia, com o onus, verdadeiramente cristao, 
de que as rendas se destinassem, também; ao amparo das viúvas. 

23. .AZEVEDO MARQUF.S, Apontamentos, ll, p. 18. 
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indigentes.24 E pra completar este quadro contraditório, mas ger
f eitamente compreensível, é o padre fazendo-se chef e de bandeira 
e calc;ando botas pra entrar no mato. É Aspilcueta Navarro Jque 
se faz sertanista de prol. É Leonardo Nunes ou é Pedro Col'l'eia, 
também jesuítas, que saem no encalc;o do carijó.25 É Freí Tomé, 
cuja entrada a Camara procurou obstar em 1619.26 É o Vigário 
J oao Alvares, com a sua bandeira de negros e de tupis27 varando 
mato. É Mateus Nunes de Siqueira, outro padre que fez época 
metido nas botas altas de rompe-~undo. Sao padres da Companhia 
que querem cac;ar esmeraldas, numa excursáo do missionário Inácio 
de Sequeira, em 1634. 28 É o Padre J oáo de Paria Fialho que, em 
1694, sai a frente da sua tropa e chega a ser considerado desco
bridor do ouro das gerais.29 É, ainda em 1783, o Padre José Ma
nuel de Siqueira quem vai a procura da Serra Dourada, sonhada 
pelo Diabo Velho, aí descobrindo a famosa "árvore do papel". 
Outro tonsurado, o Padre Francisco Lopes de Sá ( 1818-1821) é 
o comandante de urna nova bandeira com identico objetivo-a 
conquista do ouro, nos Martírios. A bandeira do Padre Posso (1759-
1 770) sai no encalc;o do ouro dos Araés. O Vigário Francisco 
Martins é o companheiro decidido de J oao Pe~anba Falcao. 

Em Goiás, franciscanos e jesuítas aparecem, já em 1620, entre 
eles Cristóvao Severim de Lisboa. Outros jesuítas que se aventu
raram a varar mato, até Goiás, nao faltam ( 1653) e entáo é o 
Padre Vieira para a sua "gloriosa missáo", numa frota de 16 ca
noas, com capitáo e oito oficiais, duzentos índios de remo e arco, 
quarenta cavaleiros, algo parecido com urna bandeira fluvial mas 
longe de o ser. 

Serafim Leite, em sua grande obra, cita muitos casos de jesuítas 
se metendo no mato. Também o Padre Gaspar Misch, o lrmao 
J oao de Almeida, Gonc;alo de Veras e o Irmáo Sebastiao Teixeira 
( 1668) está.o no Araguaia. Em 1 721 e 1722 sao os Padres J ero
nimo da Gama e Manuel da Mota que váo ao Tocantins. Nao se 
pode dizer que se trata de bandeirantes; sao penetradores, ou pe
netras religiosos, devotados ao seu mis ter. 

Bandeirantes, no verdadeiro sentido da palavra, é que nao. Bons· 
penetradores, sem dúvida, nao se lhes pode obscurecer o papel que 
representaram na marcha para Oeste. 

24. MACHADO DE OLIVEIRA, Quadro Histórico, 105. 
25. BASíLIO DE MAGALHAES, Expansáo Geogr., p. 30. 
26. Atas, Il, 413. 
27. "Talís sacerdos talis populus"-no dlzer de SIMON MACETA. 
28. Rev. do Arquivo Público Mineiro, a.no ll, fase. 3, p . 522. 
29. ORvn..LE DERBY, in Rev. do Inst. Hist. de s. Paulo, vol. V, p . 273. 
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Bandeira é a de Pero Domingues ( 1613) que, em sua "enorme 
jornada" já de 30 sertanistas, sai de S. Paulo, entra pelo Araguaia 
abaixo, até a confluencia com o Tocantins. É a primeira bandeira 
que penetra em Goiás. · 

Em resumo: fala-se muito na briga de bandeirante com padre. 
Mas o capítulo do bandeirismo, relativo ao padre, é muito diferente 
e pode ser resumido assim: a) o bandeirante-padre, na bandeira 
de catequese; b) o padre-bandeirante, na conquista do índio ·e do 
ouro; e) o padre que o bandeirante levava na bandeira, o capeláo; 
d) o bandeirante que se fez padre; (é o que aconteceu com Domin
gos da Silva Bueno, o "padre ~.estre-de-campo", como ficou conhe
cido). ~ste retorna para as minas, diz o historiador, nao mais pra · 
arrancar o ouro ao solo mas pra espalhar os tesauros de sua bon
dade, até morrer sem que ao menos a tradi~ao lhe houvesse guar
dado a data do trespasse; e) ia sendo esquecido o bandeirante que 
fingiu de padre, abriu coro a _n~a cabec;a e lá se f oi conquistar índios, 
segundo o refrao dos documentos jesuíticos espanhóis ... 

9 

A influencia do Cristianismo, na bandeira, embora nao tenha 
a mesma significac;ao do mitologismo, é urna página para estudos 
mais detidos. A cren~a terá conduzido muito bandeirante a procura 
de ouro, bastando lembrar que Manuel Correia, o descobridor dos 
Araés, havia feito promessa de dar os primeiros granulos amarelos 
para a coro a de N ossa Senhora. 

Outro aspecto dessa influencia, que é decerto inegável, está no 
fato de todo bandeirante levar o capeláo pra lhe "descarregar a 
consciencia", 30 em pleno mataréu, ou em vésperas de algum 
combate. 

Nao lhe bastava ser crédulo, cheio de primitivismo, para que os 
mitos o conduzissem floresta adentro: era preciso que fosse cristao 
para que, assim, o encorajasse a certeza de que seria perdoado de 
penas futuras. 

Weber estuda a influencia da religiáo sobre a vida económica 
( Religionssoziologie) e urna das suas afirma~oes mais interessantes 

30. Esta. observac;~o n~o passou desperceblda a. COURTEVILLE ("Le Matto 
Grosso", p. 17): "Nos aventuriers renoncerent d poursuivre les Indiens, preferant 
s'enrichir rapidement et sans dang·er par la redherche de l'or. Leur premier 
soin fut d'ériger la chapelle Notre Dame du Rocher qe France. A cette époqu.e 
de fanatisme, les aventuriers s'imaginaíent r12ue leurs plus grands crimes pouvaient 
étre expiés par des pratiques religieuses et Zeur extériortsation." 

A pr1me1ra. folheta de ouro achada no Pa.raupeva (conta o Pal Plrá) fol da.da. 
por prenda. a N. s .• da. Penha, em S. Paulo. 
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é aquela que diz respeito a correla9ao existente entre o protestan
tismo ·e o capitalismo moderno. A ética económica protestante 
educou seus adeptos para a economía capitalista. Divergindo de 
Sombart, pra quem o capitalismo moderno é pura cria9ao dos ju
deus, faz ele engenhosa distin9ao entre o capitalismo racional, que 
é cristao, e o capitalismo pária e degenerado, que é judeu. 

Nao será de crer que o Cristianismo tivesse exercido, na ban
deira, o papel de vis propulsiva como o espírito laborista da reforma 
no capitalismo moderno. Também a presen9a de alguns elementos 
da "gente da na9ao hebréia" no Planalto nao explicaría a mobili
dade económica da bandeira, explicada por fatores muito diversos. 
Mas, embora nao tivesse o Cristianismo a fór9a dos mitos, no di
namismo coletivo da época, nao se pode negar que ele foi urna 
"condi9ao" para que a bandeira se realizasse. Precisava o bandei
rante de alguém que lhe passasse esponjas na alma e recorría ao 
capelao como quem recorre aquele que nascera pra esse fim: per
doar, em nome de Cristo. Se o padre nao tivesse essa fungao mise
ricordiosa de perdoar, entao que fósse as urtigas. Sua fun9ao obri
gatória ·era "descarregar a consciencia" ao sertanista atormentado. 
Fizesse isso e teria cumprido· o seu dever. 

O Cristianismo tinha, para o bandeirante, nao só a vantagem de 
"ajudar a morrer" como também a de limpar-lhe o espírito a qual
quer momento. Era só chamar o padre--pra que havia de servir 
padre em bandeira?-e já a morte se daria sem muitas penas. No 
fundo dessa rudeza os homens do sertao estavam certos. O amor 
cristao nao será só o amor dos pobres (dos que precisavam de 
remédio para a sua pobreza); mas principalmente o amor dos peca
dores, pois sao éstes os que mais precisam de ajutório (remédio 
para os seus pecados) . "Nao sao aqueles que passam bem de saúde 
os que precisam de médico; nao é aos justos que venho atender 
(pedir pra mudarem de vida) mas aos pecadores'', dizia o próprio 
Cristo.31 Numa empresa em que os casos de consciencia surgiam, 
a todo instante, cada qual mais cabeludo, um sacerdote pra refrescar 
o juízo ao bandeirante era indispensável. Nao f ósse-releve-se a 
repetigao da pergunta-a certeza de que o capelao ali estava, pra 
lhe ministrar os sacramentos a hora dos combates, ou pra lhe per
doar, em nome de Cristo, as faltas que éle seria for9ado a cometer 
por culpa do sertao32 e como se teria realizado a marcha para 
Oeste? 

31. Marc., II, 16-17. 
32. Ver o capit ulo " O Sertáo na Economla da Bandeira". 

218 c. r. 

Certo sacerdote fica bestificado com as faganhas de Domingos 
Jorge Velho. Um homem de tao maus bofes "só era cristao da 
boca pra fora". No entanto, só mesmo a certeza de que Cristo o 
ouviria, em suave ajuste . de cantas (tanto que ele deixou tOdas as 
suas fazendas de cria9ao aos jesuítas) , poderia ter levado o heróico 
expugnador de Palmares a dar cabo dos negros. 

Fossem suprimidos os crirnes, que explicam a origem de todas 
as pátrias e estas só existiriam no reino do céu. As pátrias nao se 
formam sem dor, sem a9ao, sem sangue. Daí a razao pela qual 
bandeirante nunca dispensou padre. f:ste seria abrigado, por bem 
ou por mal, a descarregar a consciencia daquele, já que Cristo era 
bandeirante. 

Pois nao é Cristo o pai dos bons e a esperan9a dos maus? f:stes 
e aqueles nao lhe pertencem, segundo a linguagem da própria 
Bíblia? A técnica do perdao nao é a grande arma do Cristianismo 
<liante do irremediável? 

10 

Como se ve, se houve razao para que os bandeirantes expul
sassem os inacianos, maior razáo haveria para um entendimento 
cordial, sempre desejado pelos sertanistas. Além do mais, a facili
dade com que a lgreja lhes descarregava a alma, reunía-se o na
tural interésse dos padres quanto as oitavas de ouro que deixassem 
eles para missas (missas em quantidade a que se referem os testa
mentos) como um dos meios de acomoda9ao mais expressivos entre 
a consciencia do bandeirante e os interesses do Catolicismo. 

Basta acentuar que, numa festa das doze mil virgens, uro Dio
nísio da Costa gasta urna arroba de ouro. Amador Bueno da Veiga 
deixa, em testamento, vinte mil cruzados33 ao colégio dos jesuítas. 
Fernao Dias reforma a Igreja de Cotia e lhe dá sacerdote a sua 
custa, como o atestam os próprios jesuítas. 

Francisco Dias Velho tem como primeiro cuidado, no Sul, cons
truir urna igreja, consagrada a Santa Catarina, padroeira da ilha. 
Domingos Brito Peixoto·, em Laguna, faz a mesma coisa: manda 
construir urna igreja sob a . invoca9ao de Santo Antonio dos Anjos 
e que ele, a4 durante muito tempo, mantém a custa de sua fazenda. 
A. mesma coisa acontece com todos os chef es de bandeiras. 35 Va
rando sertao, levam a semente do Cristianismo em todas as dire9oes. 

33. Docs. Interessantes, vol. XL, 139. 
34. SAINT-HILAIRE, Viagem a Sant a Catarina, 221. 
35. PEDRO CALMON, Hist. da Casa da T órre, p. 98. 
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No fim das contas, quem reconduziu os jesuítas ao Planalto, 
depois da expulsao? 

Fernao Dias Pais, o grande desbravador que se fizera o maior 
amigo deles. 

Filho de bandeirante, se nascesse inteligente, teria que ser pa
dre. . . É o caso do filho de André Femandes. Rara a familia que 
nao possuía dois, tres ou mais membros religiosos.36 As rela96es 
cordiais entre a governan~a e a lgreja (poderíamos dizer entre 
bandeirantes e padres) sempre f oram tao íntimas que as posturas 
da Camara eram afixadas no adro da matriz, 37 ou lidas a hora 
da missa. ss Muitas vezes, deixou-se de fazer verea9áo por estar 
exposto "o Diviníssimo Sacramento da igreja matriz com jubileu 
de 40 horas".39 Se cadeia e igreja nao deviam ficar juntas, por ser 
inconveniente "a pobreza da terra que vai ouvir missa"4º nao devia 
deixar de haver oratório, defronte das enxovias, para que os presos 
pudessem ouvir missa nos domingos e días santos.41 A Camara 
nao teve dúvida em ceder, emprestado, o seu sino aos padres, numa 
camaradagem realmente pitoresca. Só com a briga de jesuíta com 
bandeirante, e como prelúdio de seriíssima desaven9a, é que o sino 
da Camara foi reclamado a igreja várias vezes42 e andou pra lá 
pra cá, sem se descobrir o seu paradeiro. Quem nao assistisse missa 
tomava multa da Camara43 e ainda em 1632 eram condenados os 
moradores que nao tinham vindo a vila no dia do corpo de Deus. 

A festa do "domingo do ano" era µiotivo de providencias espe
ciais. 44 A festa de Santa Isabel, nem se fala.45 A festa de S. Se
bastiao, igualmente: os taverneiros que viessem ajustar-se com a 
Camara, os "cidadóes" que assistissem a festa sob a pena de seis 
mil-réis.46 A constru~áo da igreja nova constituí um estribilho das 
atas, tal a devo9áo que o caso mereceu dos homens do governo. 47 

Já cm 1624 havia quatro igrejas: a do colégio, a da matriz, Carmo 
e Misericórdia. S. Bento e. Santo Antonio deviam ( diz Taunay) 
ser ainda pequenas ermidas. Também os povoados que a bandeira 
funda se iniciavam com a constru~ao de urna capela: Nossa Se
nhora da Ponte de Sorocaba, Nossa Senhora da Candelária do 
Utugua9u, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora dos Prazeres 
do Sertáo de Lajes, Nossa Senhora da Curitiba dos Pinhais ... 

36. WASHINGTON LUts, Hist. da Cap. de s. Paulo, p. 17. 
37. Atas, vol. I , 215. 38. Idem, 224. 39. Ibldem, IX, 355. 
40. lbldem, I , 81. 41. Ibldem, IX, 161. 
42. Atas, IV, 288. 43. Atas, I, 184. 44. Atas, lII, 43. 45. Atas, III, 40. 46. 

Atas, IX, 136. 47. Atas, I , 454. 
Domingos Luis funda a ermida de N. S.• da Luz; Manuel Préto fund~ a de 

N. S.• do 6, AntOnlo Sardlnha a de Santo AntOnio, etc. (SObre o a.asunto, é 
lndispensável, boje, ler Igrejas de S. Paulo, de LEONARDO ARROYO.) 
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Deviam os descobridores lembrar-se--diz Freí Agostinho de 
Santa Maria--de que, como católicos, era necessário, naqueles 
incultos sertoes,48 louvar a Nossa Senhora e levantar-lhe altares; 
procurando, entre as riquezas da terra, conseguir também as do 
céu, por meio da intercessao da Virgem Maria, e buscando, como 
pecadores, o seu amparo. E porque a mae de Deus é protetora e 
defensora dos pecadores, todos desejam valer-se dos seus poderes.49 

Assim, cada arraial tem a sua Nossa Senhora, com urna coroa 
de ouro cintilando. Nao admira que o Padre Joáo de Paria saia de 
S. Paulo, "movido pela fama do muito ouro que bavia neste sítio. 
e com os seu:s. desejos de ajuntar muito <leste feiti90 dos homens, 
viesse com o seu arraial de índios e escravos e aí levantasse urna . 
bonita igreja com o nome de Nossa Senhora do Carmo".5º Outros 
arraiais, embora sem a ventura de haverem sido fundados por 
padres, fizeram o mesmo: Vila Rica cultua a imagem de Nossa 
Sen~ora das Candeias; a ermida de Baltazar de Godói Moreira é 
erigida eµi honra de N. S.ª do- Nazaré; N. S.ª do Pilar é a santa da 
devo9áo dos bandeirantes na Colonia do Sacramento. Os pretos 
servem a Nossa Senhora do Rosário; os pardos a Nossa Senhora 
da Concei9ao. Certa vez, vendo os brancos o cuidado e o zelo dos 
pardos quiseram entrar na igreja deles e estes, com muito amor, 
os receberam e os admitiram na .sua irmandade. 51 Os pretos nao 
querem mostrar-se inferiores aos demais, ainda mesmo aos brancos. 
(Regina creaturarum omnium, tanquam creatorem enixa.) 

Quase sempre, a funda9ao de um curral é o sinal da posse, dei
xado pela bandeira na terra que vai conquistando. Mas a bandeira 
planta um povoado por dois atos iniciais: o curral e a ermida. 
Parece que até nis to revela o seu sentido cristao, pois o Menino.;. 

48. FREI AGOSTINHO DE SANTA MARIA, Santuário Mariano, Livro III, 
LXXVII, p. 237. 

49. Idem, p. 326. 
50. Idem, p. 245. 
51. Ibidem, p. 242. 
"Em distancia de legoa, e mela para a parte do poente está a Capella denomina

da velha de Nossa Senhora da Conceicáo de Yvuturúna, que h é o seo orágo, erec
ta, segundo & Escriptura de dotte, em 1687 pelo ca.pité.o Mor Guilherme Pompeo 
de Almeyda, Administrador, e por seo fallecimento o seu genro o CapitAo Antonio 
de Godo1 Moreira, e delle correndo linha recta por seos herdelros, e, presentemen
te se acha de posse desta Administracáo hum netto do d itto Capitáo--Manoel 
Vieira Rapozo. O Campo, o Sittio de terras lavradlas he o seo dotte: e táo bem 
foráo de1chad06-Duzentos mil reis-para a fest1v1dade de Nossa Senhora da 
Conceicáo anualmente. Existem as terras, o Sitio d a morada do Administrador 
a vista da mesma Capella como té.o bem 400$000 & juros h a.vendo acrescimo do 
antigo Capital; porem pela falta de contrlbulcáo a annos na pessoa do Thenente 
Francisco Bueno Garci& dos juros de 20$000 o administrador se tem servido do 
outro para poder cumprlr a Festividade annual. Está i¡irovida do necessario para 
a celebracáo do Santo Sacrificio. Foi, e hé da Jurlsdicáo Secular" (Livro do 
Tombo da Paróqula de Parnaiba, fólha 120, existente na Cúrla Metropolitana de 
Sáo Paulo). 
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Deus nasceu entre bois. Curral e Cristianismo andam juntos; quer 
no natal agreste e comovente, quer nas imagens da igreja que sem
pre comparou os seus fiéis a ovelhas e a sua sede ao curral dos 
fiéis; quer no costume bandeirante de come9ar tOda povoa9ao por 
urna ermida e uro curral. Ninguém dirá que hom·ens apressados e 
rudes percebessem a linguagem, o simbolismo dos seus próprios 
atos. O que os seduz é a inocencia da exterioridade, mais do que 
a reflexao, sobre o outro lado do destino humano. 

O modelador de fronteiras, nesse ponto nao rimava bem coro o 
modelador de almas; preferia fundar igrejas pra assim resgatar logo 
em vida suas <lívidas coro os santos e ficar livre do temor que as 
<lívidas-principalmente as que o céu costuma cobrar-sempre 
causam. Pois Nossa Senhora nao ficaria contente coro uro altar de 
ouro? Oeste ou de outro modo, o certo é que Nossa Senhora dos 
bandeirantes deixou o seu nome de norte a sul, num rosário de. 
seiscentas povoa9.óes que ainda boje marcam o caminho por onde 
andaram os ca9adores de léguas. O principal era que os santos e 
notadamente a padroeira das caminhadas os acompanbassem, sem 
lhes deter o passo. 

Nossa Senhora os acompanhou por toda a parte. 

11 

Acusa-se o bandeirante de haver escravizado o índio. Admitido 
que assim seja, nao será o jesuíta quem lhe possa jogar a primeira 
pedra. 

Os padres tiveram que comprar índios escravizados para o seu 
servi90, e que fazer? "Os padres tinham ou que renunciar a sua 
missao ou aceitar as condi9óes económicas que a terra lhes ofere
cia"-é o que nos diz, com absoluta honestidade, o Padre Serafim 
Leite, autor insuspeitíssimo da monumental História da Compa.nhia 
de Jesus. 52 

Também é sabida a opiniao de Nóbrega pra quem "sujeitando-se 
o gentío, cessarao muitas5ª maneiras de haver escravos mal havidos, 
porque terao os homens escravos legítimos". Quer dizer: os clérigos 
possuíam escravos, tanto africanos como índios. Ainda ero 1797 
as ordens de S. Bento, do Carmo e de S. Francisco possuíam 683 
escravos.54 Nas fazendas dos "ex-jesuítas", segundo urna estatística 
do tempo, havia nada menos de 389 escravos. 

52. SERAFIM LElTE, obra cit., p. 14. 
53. Nov. Cart. Jesuit ., pp. 77-79. 
54. Docs. Interessantes, XXXI, 158; idem, 181. 
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A classifica9ao social se fazia, de resto, a custa de escravos. Era 
preciso ter quatro escravos pra55 obter urna légua de terras. Pra 
iniciar a nova sociedade, uns teriam que subir nas costas dos outros; 
mas quem serviu de prim.eiro degrau foi o índio. Pintores, ferreiros, 
carpinteiros possuíam os seus escravos. A escravatura nao era urna 
separa~ao aguda e linear entre padres e bandeirantes, entre ricos e 
pobres. Pois até os pobres precisavam dos seus escravos. Até os 
mendigos pediam esmolas de rede, nos ombros de dois escravos.56 

Quem dispusesse de um negro já podia alcan~ar duas e meia bra~as 
de data, na explora9ao dos ribeiros de ouro, pra que nao houvesse. 
queixa de pobres contra os ricos.57 Os "escravos de luxo", a que 
alude Arouche ero suas Reflexoes, eram muito poucos; era "muito . 
raro, entre nós, quem tivesse escravo de ostenta9ao", dizia ele. E, 
se havia o caso de escravos se associarem para efeito de alf orria, 
havia também o escravo cujo primeiro cuidado era alcan~ar alforria 
e cqmprar escravos. Nina Rodrigues, apoiado em Abel Havelacque, 
cita o caso do escravo africano que se liberta e que, se possui 
algum pecúlio, nao cuida de outra coisa senao comprar escravos, 
por sua vez. 58 

Negro, escravo de negro, era coisa comum, na cidade colonial. 
No Rio, testemunham viajantes que as negras forras saem vestidas 
"de negro, envóltas num manto também preto, e seguidas de vários 
escravos, segundo o estado de suas finan~as". Freyress fica sur
preendido coro um mulato tocando viola e os seus escravos lhe 
preparando as ro9as e o sustento. O prim·eiro cuidado do Zambi, na 
sua "república rústica, bem ordenada a seu modo", f oi instituir nao 
só o seu harém como os seus escravos. Negros fugidos a escravidao 
escravizam-se uns aos outros. 59 Também nao é só bandeirante que 
maltrata índio, nao. Numa carta régia de 1709, a propósito da 
queixa de um capitao-mor do Ceará, há este trecho: "foram trinta 
índios para o servi90 da igreja da Ribeira de J aguaribe mas por 
mau-trato e falta de sustento-pois trabalhavam até nos dias santos 
-resolveram fugir desse trabalho". 60 O Padre Pedro Leitao ficou 
célebre de tanta surra que deu em índio. Quando, certa vez, ele 
a~oitava ou mandava a9oitar um bugre, o pobre do bugre morreu 
durante o castigo ... 

55. Docs. Interessantes, XXIX, p. 82. 
56. GILBERTO FREYRE, Sobr. e Mucambos, p. 64. 
57. Docs. Interessantes, vol. LI, p. 72. 
58. NINA RODRIGUES, As Ba{)as Humanas, 207. • 
59. ARTUR RAMOS, Bev. do Arquivo Municipal cte S. Paulo, XLVII, p. 128. 
60. Carta Régla de 5 de julho de 1709. 
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Se assim foi, por que descarregar a culpa só em bandeirante, 
como se bandeirante é que houvesse inventado a escraviza9ao do 
índio? 

12 

Seria preciso corrigir, antes de mais nada, nao as condi95es em 
que se verificou a conquista da terra ao selvagem pelo hornero 
branco, mas um fenómeno ·económico que jamais pode ser corri
gido. E que se vem repetindo até a claridade dos dias atuais. Mesmo 
depois que se descobrira1n os decantados direitos do homem. 

O requinte jurídico de urna sociedade das na96es nao alterou a 
mentalidade dos povos conquistadores. 

Aliás, os tupis já haviam conquistado o chao americano do Sul 
aos tamias. A idéia de "conquista" existia forten1ente marcada 
entre diversas tribos rivais. Os prisioneiros enchem a história de 
todos os grupos s:elvagens. Ninguém ignora que índios nao só se 
vendiam entre si como se comiam uns aos outros com urna satis
fa~ao espantosa. Torna-se comum o caso dos que, vendendo os 
seus irmaos da selva aos brancos, acham isso muito natural. 

Poderíamos falar em tese: a escravidao resulta, como o demons
tram os fatos, da superioridade de um indivíduo sobre outros indi
víduos, dentro do mesmo horizonte cultural. 61 Com maior razao,, 
portanto, resultaria da superioridade do homem da Renascen9a sobre 
o homem elementar ou pré-histórico da América ... 

Mas o caso concreto é mais expressivo do que qualquer teoría. 
Nao há dúvida que a escraviza9ao do índio foi conseqüencia <lestes 
fatóres primaciais: a) o deseq uilíbrio entre dois estágios de cul
tura tao diferentes que, · em. certo sentido, ficaram superpostos e 
b) a imposi9ao da própria vida criada subitamente para o con
quistador. 

O índio, a bem dizer, fazia parte do mundo a ser conquistado. 
Havia mais facilidade em submeter do que em convencer. A escra
viza9ao se explicaría mais facilmente do que a conversao. Submeter 
era o caminho mais curto, em "justa guerra" ou injustamente. 

O trabalho de persuasao devia ser penoso. Era o homem de ra
ciocínio falando ao homem elementar. A inteligencia for9ando a 
porta a urna vida puramente sensorial. A lógica ou a pseudológica 
perturbando o sentimento em estado nativo. O preconceito igno
rante querendo convencer a ignorancia sem preconceitos, num de
sencontro que seria mais demorado e provavelmente improfícuo. 

61. Os jesuitas do Paragual aplicavam o ac;oit e, e o flzera m de modo curioso 
quanto a sua int roduc;áo (ver Missóes d o Paraguai, JOAO PEDRO GAY, p . 439). 
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O pessoal dormia toda vez que o padre fazia o seu sermao. Todas 
as armas da razao valiam muito menos, por exemplo, que a sur
presa colorida de um brinquedo ou de urna festa. 

O conquistador de chao nao tinha tempo para esse trabalho de 
reflexao e acomoda9ao: &ilbmetia o silvícola e coloca va-o a seu . 
serv190. 

13 

Tudo isso, afinal, tem a sua explica9ao. Muita gente ilustrada, 
em vistosos centros de civiliza9ao, entendía que os índios nao eram 
humanos. · 

A bula de Paulo III, em 1537, é que os declarou gente como 
nós. Se homens civilizados tinham a concep9ao de equiparar índios 
a coisas, nao seria um despropósito que a mesma concep9ao ocor
resse ao conquistador. 

J;:le próprio-o próprio selvagem-nao se acreditaría coisa? Pois 
nao prefería ele ficar cativo, sem consciencia do que isso era?62 

No mundo mágico do animismo o ·"eu" está ligado a todas as 
coisas: 63 o que quer dizer, nao há urna separa~ao violenta entre 
coisas e seres, que coisas e seres estao em permanente camaradagem 

/ . 
cosm1ca. 

Se isto acontece com referencia ao índio, coisa parecida acon
tecia com referencia ao negro. A este, o espírito de submissao 
"mansa e pacífica" lhe teria atenuado o horror de se sentitr es
cravo. O trabalho das lavouras, satisfazendo a sua propensao voca
cional, lhe teria diminuído a dor da escravidaó. 

Acrescente-se a tal circunstancia a vida sexual ligando a oca -a 
casa de taipa e a senzala a casa-grande por um tra90 mais vivo 
que a escravidao. Atenda-se também a valoriza9ao que o senhor 
de engenho e o cabo-de-tropa davam ao negro e ao índio, por ser 

62. RAMUZ (Questions, p. 156) afirma: "L' esclavage n ' a jamais cessé d'éxister, 
i l n'a fait que changer de nom au cours des siecles". " L'esclavage, diz THURN
WALD (p. 282) n'échappe pas aux lois que régissent les institutions h.u.maines 
nées de Za vie sociale." 

S. TOMAS DE AQUINO julgava que a escravldáo estava de acórdo com a lel 
natural. Veja-se a este respelto, o que escreveu RYAN, em sua Encyclopaeclia of 
the Social Sciences, vol. 11, p . i47. Náo há nada que estTanhar no caso, urna 
vez que o Papa Nicolau V deu poderes ao Rei de Portugal para escravizar e 
vender os mu~ulmanos . .. 

63. ARTUR RAMOS, Psicologia Social, p. 289. 
" L'homme prete aux membres de Za créatidn sa propre vie mentale et sentí

mentale, ses propres acti ons et reactions. Dans les dges mythU¡u.es iL ne s'arréte 
m eme pas ld; il projecte sa propre mentalité, comme sur un écran gigantesqu.e, 
sur toute la natu.re, l'animée comm·e l ' inanimée" (~XANDRE KRAPPE, La 
Génese des Mythes, p. 33). 

LEVY BRUHL cita o caso dos bororos, táo identificados com o seu "totem" 
que se JUlgam t ambém araras. 
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o primeiro o seu capital vivo e fecundo, obediente e prolífero, e 
por ser o segundo o soldado do cabo-de-tropa, sempre solícito em 
romper mato e acudir ao rebate contra o inimigo holandes. 

E quando tudo nao bastasse para atenuar a separa9ao entre índio 
e branco ou entre branco e negro, bastaria a democratiza9ao social 
pela miscigena9ao. 

14 

Nao terá sido, pois, o Cristianismo urna for9a decisiva, no dina
mismo do grupo conquistador, como foram os mitos de Itaberab0<;u 
e da Serra Dourada. Terá sido, entretanto, e seguramente, urna 
condi9ao necessária para que a bandeira se realizasse. 

Caberia transcrever aqui a própria cita9ao de Afranio a respeito 
de Domingos Jorge Velho, que é piedoso e diz: "meu capelao saiu 
para fora, estando eu a sair para a campanha; mandei-o buscar; 
nao quis vir. . . inorreram-me tres homens brancos sem confissao 
-coisa que mais tenho sentido nesta vida." 

Urna coisa, porém, é certa: a bandeira prestou maior servi90 ao 
Cristianismo do que o Cristianismo a bandeira. 

Houve ensaios de bandeira só de catequese (Anchieta, Navarro, 
Sampaio Botelho) mas as duas conquistas, a espiritual e a territo
rial, só podiam realizar-se conjuntamente. Logo de come90, S. 
Paulo absorve Santo André, como que arquitetando o símbolo dessa 
unidade; depois o objetivo da catequese é incluído em tóda e qual
quer bandeira. Para isso levava cada expedi9ao um, dois, ou mais 
sacerdotes. ~stes, além de ministrar sacramentos aos cristaos da 
leva expedicionária, seriam encarregados de conseguir dos índios, 
com os quais se entendesse a bandeira, que "abra9assem com mais 
fervor e eficácia a nossa santa f é". 

Por outro lado, igrejas houve que mandavam ao sertao os seus 
"mo9os" pra lhes trazer "alguma gente". Os tais "mo9os" eram 
preadores, e essa "alguma gente" nao era mais que eufemismo de 
bugre. 

A do Carmo, por exemplo: foi urna igreja francamente bandei
rante. 

Por certo que o intempestivo de conquistar espa90 nem sempre 
admitía concilia9ao com o tempo, isto é, contemporiza9ao. A bota 
do bandeirante falava ao espa90. A cruz do jesuíta falava ao tempo. 
A distancia exalta a imagina9ao e o tempo conduz a reflexao. 

O bandeirismo é obra de imagina9ao e nao de reflexao. As cogi
ta9óes espirituais nao acodero sempre as correrías dos desbrava-
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dores. Se estas tivessem que pedir licen9a aquelas, o bandeirismo 
nao se teria realizado. 

15 

Trecho de crónica: 
. .. e vieram, espica9ados pela curiosidade. E , um a um, todos 

queriam ver a montanha, tóda de ouro, que os homens da bandeira 
diziam estar vendo, ao longe, com os cravos e a coroa de Cristo. 

-Veja aquelas pedras pontudas: sao os espinhos da coroa. É a 
paixao de Nosso Senhor. 

Cristo bandeirante. 
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CAPITULO VIII 

O SERTÁO NA ECONOMIA DA BANDEIRA 

Quando entra no mato a primeira bandeira, termina a 
história de Portugal e cornera a do Brasil. O índio, a 
dificuldade de transportes, o "nao vá" do je,suíta e da 
governan9a. O piratiningano "nfio podia viver sem o ser
táo". O bandeirante, mandatário do agricultor no apre
samento do índio. O número de índios em cada ban
deira. Os aviamentos e_ gastos, sem nenhum ajutório dos 
poderes coloniais. Até qu<!_ ponto o sertiio colaborou na 
bandeira. O · paiaguá, vagabundo da água. N iío é a toa 
que a água e_ sertao se_ associam, pois aquela dá ao ban
deirante o caminho que anda e este lhe_ dá o índio que 
conhece a terra de cor <!_ salteado. As bandeiras fluviais 
e a funrao do Tiete na conquista do Oeste. A água que 
é a "alma do ouro" na minerarao. Grandes rios impe
rialistas e pequenos ríos democráticos. As homenagens 
que a cidade e_ o bandeirante prestam ao se_rtao. Inter
nada no se.rtao bruto, perdia a bandeira o contacto com 
o litoral, tornando-se uma verdadeira "cidade em mar
cha". Enquanto o senhor de engenho nzanda, o cabo-de
tropa comanda. Voltar? seria muito pior do que pros
seguir, fosse pra onde f osse. "As árvores caminham." 
As vicissitudes da jornada. A /:uta com os índios, com o 
sol, com a maleita ~ com a falta de mantimentos. O "ho
rizonte cultural" da bandeira. "Tropa da gente de S. 
Paulo que vos achais nas cabeceiras do rio Tocantins 
e do Grao-Pará; eu, o Príncipe, vos envio muito saudar". 

1 

J á (por destino) dentro do seirtao e a seu cavaleiro, o grupo 
social de S. Paulo iria s·ertao adentro pelo Tiete, ou pelos caminhos 
de "pé pósto" ou abrindo novos caminhos. 

Daí, quanto aos meios de condu~ao, a bandeira xerográfica e a 
fluvial. Qual das duas a preferida? De um modo geral, a marcha 
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fra anfibia: pelo rio, obrigada a andar a pé muitas vezes; por terra, 
~brigada a utilizar-se do rio freqüentemente. 

Mas as bandciras pedestres f oram a re gr a. 

2 

Quando entra no mato a primeira bandeira, termina a história 
de Portugal1 e com~a a do Brasil. 

3 . 

Tudo podia acontecer; podia Tomé de Sousa declarar que nao 
tinha pressa em "sertanejar", pois nao era por madrugar que se 
haveria de acordar mais cedo. O morador do Planalto j á nasceu 
atraído por um sertao que, entre outros títulos, era inimigo de 
Portugal e podía mais que ~Tomé de Sousa. "Todos os exércitos 
da Europa-reza um documento da época-seriam poucos para 
impedir que o bandeirante varasse o. sertao." 

Quase nao se pratica ato algum que nao seja por causa do sertao 
ou pra ir ao sertao. 

la-se ao sertao buscar o ouro e o bugre. Sem bugre, porém, nao 
se podia ir ao sertao. f:ste siinple·s dilema está demonstrando que o 
sertáo--ali a dois passos do povoado piratiningano--merecia, real
mente, a bonita designa~ao de "sertao desta República". 

Era ele que, paradoxalmente, f ornecia ao bandeirante os índios 
com que havia de ser conquistado. 

Da classifica~ao desses índios quanto aos seus contingentes nu
méricos e quanto aos fins a que se destinavam depois da descida, 
se tratou no "O Indio na Sociedad e Bandeirante". Deixou-se de 
tratar, porém, de um dos itens da letra e. para faze-lo aqui. Por 
urna questao de método. É o que diz respeito ao índio que entra 
a fazer parte da bandeira: o índio bandeirante. Pra bem se com
preender o que significa "índio bandeirante", impoe-se desde logo 
urna observa~áo. 

Se é verdade que o bandeirante "ca~a índio" ou o traz amistosa
mente ao seu mister, o que mais sucede é o bandeirismo nao ser, 
como já se lembrou, no capítulo anterior, o autor do apresamento 

l. A lembranca de ALBERTO D'OLIVEffiA, exposta em sua sensata Cart a ao 
Brasil (p. 13), de se chegar a um acórdo sobre cer tqs p ontos cont rov.ert idos da 
histór i a. luso-brasileira , " fáceis de rem ediar desde qu e os historiadores dos dois 
paises se concertem e docu men tem m u t u amen te", poderá ter a primeira apllca
<;áo n esta afirmativa.: quando a primeira bandeira ent ra no sertáo, termina. a 
h istória de Port u gal e com eca a do Brasil. 

marcha. pi oeste 229 



/ \ 
· d , · o · 1 , · d / d. / / do índ10 mas o seu man atano. agncu tor e que precisa e in t~j 

na primeira fase. Nao tendo bra~os suficientes para a lavoura o~ 
para a policultura do Planalto, ia buscar bra~os na ca~a ao silvícola. 

1 

4 

Desde os primeiros anos da conquista é indisfar~ável a polítlca 
dos caminhos. 

J á se aludiu no início <leste ensaio ao extraordinário papel do 
"caminho do mar" que pós S. Paulo a cavaleiro nao só do sertao, 
a margem do Tiete, como da grande serra µiarítima. 

Era um caminho aberto a quem estava de cima, mas fechado a 
quem viesse de baixo. 

Havia também o caminho de S. Paulo ao Paraguai: "este muy 
abierto y pasan los portugueses con CO!'flodidad" ( 1631 ) . Seria um 
meio de "despoblar San Pablo", pensa D. Luís de Céspedes y Xeria 
mas nao é assim que pensam os jesuítas. Ao contrário, estes acusam 
Xeria de ter passado por esse caminho, do qual faz parte o Tiete; 
por aí é que André Fernandes também lhe conduziu a mulher. "Y 
no solo (Céspedes) no ha resistido e_l dicho gobernador a los dichos 
portugueses; antes favore,cidolos y abie_rto el dicho camino." 

Dois caminhos, portante, com enorme fun~ao política: o segre
gador, o da Serra do Mar, por onde ninguém entrava sem consen
timento do morador (bastaria lan~ar pedras pela serra abaixo, 
como diz Frei Gaspar) e o caminho para o Paraguai, inclusive o 
camino carretero que S. Majestade tinha mandado fechar, e por 
onde os paulistas, com a conivencia de Céspedes ou sem ela, pas
savam afoitamente para o reino do Peru. 2 

Fechar caminhos faz parte da política colonial portuguesa, e isso 
desde o come~o do povoamento, quando Tomé de Sousa ( 1532) 
manda obstruir o caminho de Cananéia pra confinar os índios no 
sertao; ou quando Mem de Sá (1560) acaba com o caminho dos 
tupiniquins, dizem que pra facilitar a extin~ao de Santo André. 
Abrir caminbos é a política, mais do que a política, a fun~ao prin
cipal do bandeirante, que chega ao ponto de fazer de dois caminhos 
do is aliados: um na luta contra os intrusos e até contra governa
dores-gerais-o caminho do mar--outro no avan~o imediato para 
oeste, via Tiete, o camino carretero rumo ao Paraguai e ao Peru. 

2. Também pela trllha do Piabiru os espanhóis do Para.gua.1, já no século 
XVI, cruzando o Paranapanema, se comunicavam com os pa.ulistas. 
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Sao os caminhos preexistentes, abertos pelos índios-as picadas 
7-0u pela natureza-os rios--e principalmente os que ele mesmo 
abriu, que explicam a ubiqüidade do bandeirante, pelo Brasil in
teiro. A soma de tais caminhos, atados uns aos outros pelas extre
midades, gra~as a linha da fronteira--eis a base física do nóvo 
Estado. , 

Mas, na linguagem do reino, os caminhos mudam de significado 
como as palavras mudam de sentido. A princípio, nada de cami
nhos, porque se proíbem as entradas. Depois é um meio de "se 
povoarem os sertoes, de se defenderem as prac;as por terra", etc.; 
no século XVII já convinha que os · povos de S. Paulo, ligados as 
minas, fossem apartados da marinha, impedindo-se-lhes tooa co
municac;ao coro Santos. s 

A metrópole suspende ( 1727) a abertura de um camihho de 
Minas pra Mato Grosso, outro de Minas pra S. Paulo ( 1 730) e 
proíbe, também, sob graves penas, o aproveitamento dos caminhos 
que eram o Madeira e o Tápajós.4 D. Joao V pergunta, ainda em 
1 773, ao capitáo-general de S. Paulo, se convinha conservar-se 
aberto o caminbo do Rio Grande de S. Pedro ou fechá-lo. 

Mesmo os caminhos que . o ·planaltino abriu, nao raro, se voltam 
contra ele próprio. O "caminho nóvo", aberto por Garcia Pais, das 
minas gerais para o Rio, al;>re ao salteador, como conseqüencia, 
aquilo que o "caminho do mar" havia guardado, a independencia, 
o isolamento do Planalto, e fere de morte a economía de S. Paulo. 

No sertao a ser conquistado o caminho funciona dialeticamente. 
Entra-se por ele, mas por ele poderao entrar também o emboaba, 
o forasteiro, o fisco, o aproveitador porque a terra é objeto, ainda, 
de um direito novo, impaciente, sofrego; ou, muita vez, o ato de 
quem chega primeiro é um sinal de posse; e o que chega primeiro 
é quem decide da fortuna. E chegar primeiro depende de um 
caminho. 

E pela trilha por onde entrou Brás Cubas ( 1560) galgando a 
Mantiqueira e atravessando o sertao até o S. Francisco, que os fura
matos do século XVII f onnam a "espinha dorsal" da civilizac;ao mi
neira. 5 Cristóváo Pere1ra de Abreu liga o seu nome ao caminho da 
Vacaria do Norte para Viamao ( 1736) e é por aí, logo após, que 
as tropas paulistas váo lutar contra os espanhóis. 

Quando o transporte passa do ombro do índio e do negro para· o 
lombo da tropa, a política dos caminhos toma outro aspecto. As 

3. Docs. lnteressantes, vol. 53, p. 79. 
4. CAPISTRANO DE ABREU, Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, p. 71. 
5. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, Desenvolvimento da Civiliza(!áO Ma

terial do Brasil, p. 76. 
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tropas de carga, com o advento do ouro, lá se iam pelos dois 
caminhos, un1 pelo Vale do Paraíba, outro pelo oeste da Manti
queira, vía Atibaia. Em 1704, numa peti9ao de Amador Bueno da 
Veiga, que propoe abrir outro caminho, do Rio para as minas, se 
alega que o caminho de Garcia Pais é "incapaz de cavalgaduras 
carregadas e gados, por exigir tres meses de viagem por inatos e 
ser estéril em mantimentos ainda dos que o mato cria" . 

Mas nao é esse o aspecto mais interessante da nova questao. O 
a 9odamento bandeirante de abrir caminhos trope9a em dois aspec
tos sociais, agora: 

1) Quando se projeta abrir o que ligaria o gado do Sul as minas, 
.opoem-se a isto os moradores de Santos, Paranaguá, Curitiba, La
guna; porque "preferiam viver retirados e recearem que, com a 
abertura do novo caminho perderiam as suas liberdades". 

2) Contra os caminhos mais largos para cavalgaduras se levanta 
o protesto dos que viviam de conduzir cargas sobre os om bros, 
como aconteceu com a abertura do caminho entre o litoral e os 
campos de Curitiba (1745). 

Nao é só no Nordeste o senhor de engenho se declarando inimigo 
das estradas, em sua política feudal; nem só o portugues com receio 
de invadir as terras de Castela, por motivo geográfico, ou temendo 
ultrapassar o meridiano; ou por motivo economico-temendo a 
evasao da riqueza, proibindo caminhos pra evitar a comunica9ao 
coro o litoral. 

Surge o problema social e, por mais estranho que pare9a, os ser
vi9ais que transportam ·cargas ao ombro, apesar dessa espécie de 
servidao humana, temem a concorrencia dos burros de carga. 

Fun9ao bandeirante: a) aproveitar caminhos preexistentes, aber
tos pelos índios; b) realizar grande parte do seu périplo pelos cami
nhos naturais, os rios; e) abrir novos caminhos pelo Brasil todo, 
como os que já se mencionaram no capítulo "O Grupo Móvel e a 
Conquista". 

A política reinol, porém, prefere: a) proibir novos caminhos 
pelos quais o ouro possa escapar ao fisco, ou-como quer o senhor 
de engenho-pra defender o prestígio feudal da casa-grande; b) 
mandar tapar os atalhos ao tapuia, ao tamoio, ou as varedas por 
onde o demonio do desca~o entra e sai, inexplicavelmente; c) 
estabelecer barreiras nos caminhos que vao para as minas; d) con
ceder sesmarias mas só com área delimitada, a mairgem desses 
caminhos. 
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Nao se quer dizer que a Coroa nao instigue, algumas vezes, a 
abertura de vários caminhos; ela bem que instiga, mas a hora da 
riqueza quer tudo só para si, e os proíbe; e manda até punir quem os 
abre. 

A aversao inicial do portugues aos caminhos já se tem explicado 
por ser ele, dos povos ibéricos, o mais habituado as conquistas atra
vés do mar. 6 Além disso, as comunica96es se fazem pela costa, vía 
marítima, mesmo porque a princípio a ordem é essa-nada de 
incurs6es terra adentro. 

Dedu96es de ordem geral: a) Quando o portugues realiza as 
primeiras entradas, nos vários pontos da costa (ciclo cearense, ciclo 
baiano, ciclo capixaba, etc.) é pelos rios que entra; os roteiros sao 
geralmente fluviais. b) J á os paulistas·, embora coro o Tie~e a sua 
disposi9ao, ~ sem deixar de se utilizar dele, e muito- preferem os 
caminhos por terra; os seus roteiros sao principalmente xerográficos. 7 

O maior momento portugues da penetra9ao está na arremetida 
de Pedro Teixeira pelo Rio Amazonas. No Sul, talvez o episódio 
das mon96es reviva um pouco do espírito portugues pelo que tem 
de "náutico". 

Trata-se, enfim, de tendencias que o bandeirante pedestre e o 
portugues navegante explicam muito bem. A do bandeirante entrar 
por terra (pelas cabeceiras) e a do portugues pelos ríos (pela foz). 

Ainda nesta questao de caminhos, há urna parte mais circunstan- . 
cial, necessária. As gargantas das serras, por ex., tem extraordinário 
papel. As da Mantiqueira, especialmente, das quais a mais impor
tante é a do Embaú. 8 

Outras gargantas que se mencionam sao as que ficam entre 'O 

Tocantins e o S. Francisco. Gargantas e varadouros, bem como 
picos de montanhas, que sao pontos de referencia, bússolas ou 
faróis9 entram na técnica da penetra9ao sertanista a cada momento. 

Complemento dos caminhos tinham que ser as rancharias, situadas 
de longe em longe, no espa90 de cada jornada, e que terao consti
tuído, sem dúvida, pontos de pernoite, aglomera9ao, abastecimento 
e futuras povoa96es. Aliás, a necessidade imposta pela vida no 
mato faz surgir o rancho, nome de que até boje se usa muito, 
quando o paulista oferece a sua casa-aqui está o meu rancho. 

6. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, Desenvolvimento da Civilizar;áo Ma
terial do Brasil, p . 22. 

7. Náo terá. sido p or mero acaso que ao viajar o bandeirante Esteváo Ribeiro 
p ara a Babia, na luta contra os tapuias, "o mar o trata miseravelmente" (1671). 

8. SObre tais gargantas GENTIL DE ASSIS MOURA escreveu precioso relato, 
que se encontra em Caminhos Antigos de CAPISTRANO DE ABREU, p. 69. 

9. LU1S VILHENA, Cartas, XVIII. 
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Os ranchos de J uqueri, de Mato Grosso, de Moji do Campo, de 
Araritaguaba se fazem famosos, na viagem pelo Tiete. 

Até que ao tempo do ouro e dos diamantes os descaminhos 
passem a ser um capítulo infernal-a que ainda se fará referen
cia-desafiando a solércia das autoridades reinóis. 

5 

Tomé de Sousa (insista-se) nao tinha pressa em explorar o sertao 
e dizia: por muito madrugar nao é que se amanhece mais cedo.10 

A sua relutancia, porém, corresponde ao sistema de D. Joáo 111 
e a razao de mandar el-rei, nos capítulos 6 e 7 do Regimento outor
gado ao primeiro governador-geral do Brasil, que ninguém pudesse 
ir tratar pela terra firme adentro, sem licen~a.11 

Com lfeferencia a S. Paulo, que fez Tomé de Sousa? Urna visita, 
durante a qual erigiu em vila Santo André, que já era a povoa~ao 
de Joao Ramalho (Washington Luís sustenta que foi em outro 
sítio, onde apenas havia urna ermida). J á encontrou tam.bém Santos 
e S. Vicente, o que achou excessivo, pois bastava urna. 

Adotado o tipo de coloniza~ao costeira, característico do sistema 
luso, compreende-se a cautela das autoridades <liante do sertáo. 
Cautela que se tornou um caso de mentalidade: "Seria bem melhor 
que os moradores de S. Paulo fizessem os seus índios ( 1693) trocar 
as flechas pelos arados, pois grande fartura havia de ser a do 
Brasil. "12 

O apego a marinha "por razáo dos navíos", a que já aludía Nó
brega, nunca poderia deixar de influir nessa mentalidade, que pre
f eria as terras da marinha as do sertao. Mas a terra dava tudo, 
em se plantando; e o exito do portugues, segundo boje se reconbece, 
"está em ter encontrado no Nordeste, e pela primeira vez, condi9oes 
de ambiente francamente propícias para tirar da terra urna cultura 
básica: a cultura da cana-de-~úcar". 

"O sal f oi o a9úcar do portugues da metrópole-observa Antonio 
Sérgio--antes da expansao marítima, e o a9úcar f oi o sal do portu
gues dos trópicos no terceiro século dessa expansáo."13 

10. TEODORO SAMPAIO, "O Sertáo e a Conquista", Rev. do Jnst. Hist órico e 
Geogr., vol. 81. 

11. FREI GASPAR, Memórias, p. 68. 
12. Docs. Interessantes, vol. LIII, p. 43. 
" As verdadeiras minas do Brasil sáo ac;úea r e pau-brasll"-procla m a Diogo 

de Meneses a el-rei, em 1608. 
13. ANTONIO SÉROIO, prefáeio ao o Mundo que o Portugués Criou, de GIL

BERTO FREYRE. 
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Sertanejar, aliás, nao era fácil. Tome-se como exemplo o caso 
das esmeraldas: a respeito das quais já em 1550 Filipe de Guilbem 
e em 1562 Bras Cubas falavam a el-rei. 

A prime!ra tentativ~ de ir procurá-las verifica-se logo com a en
trada, partida da Bah1a, de Diogo Martins Cao. Em 1596 Marcos 
de Azeredo era o capitao-mor da jornada das esmeraldas14 e 0 
re~ultado. foi o 9ue se ~abe. ~ao era fácil ca9ar esmeraldas--quem 
fo1 que d1sse? So podena faze-lo quem tivesse curso de sertáo. ·"Nao 
basta a el-rei mandar se os ministros nao obedecem, como se viu 
no caso das esmeraldas de Marcos de Azeredo" diz um documento 
da época. Depois os padres vao e nao dá certo' por falta de guia .15 

voltaram eles coma mao abanando. , 
Mas havia também a negligencia, cómo consta de certa consulta 

ao Conselho Ultramarino, em 1664: "as riquezas que nas serras 
daquele sertáo estao escondidas e por negligencia dos portugueses 
se nao logram. " 16 

Entrara em cena os filh~¿ de Azeredo ( 1646) mas inutilmente 
porque "o tempo havia cegado os caminhos, escondendo essas ri
quezas", como diz Simáo de Vasconcelos. Em 1660 é Joao Correia 
de Sá, o próprio filho do governador, que vai buscá-las, ou ca9á-las, 
sem resultado. 

Em_ 1664, el-lfei se dirige aos paulistas, pedindo-lhes que ajudem 
Agostmho Barbalbo Bezerra que trará do sertáo as esmeraldas de 
qualqu~r jeito. (Fernao Dias País recebe urna carta de S. M., em 
tal sentI~o.) Mas surge urna advertencia: o govemador do Estado 
do Brasil acha que se trata de urna "vá ambi9ao". O intento iria 
"pa~ar nos desenganos de nao ter outro que despachar-se por aquele 
cam1nho". 

De modo que, ~o come~o, os ministros nao obedeciam, depois 
vem a falta de guia para os padres, depois o tempo cegando os 
caminhos, depois a negligencia dos portugueses, etc., ·e agora a va 
ambi9áo. 

Resultado: Barbalho faz a sua expedi~ao partindo do Espírito 
Santo mas falece "com muita parte do corpo de seu tr~o, ficando 
por esta desgra9a, como diz Pedro Taques, sem efeito o descobri
mento das esmeraldas" .11 . 

Afinal, é Fernao Dias País ( 1674) quem realiza a sua bandeira 
agora em largo estilo, durante oito anos de sertáo, com conseqüen~ 

14. Rev. do Arquivo Públ ico Mineiro, a no II, tase. , III, p. 520. 
15. Idem, p . 521. 
16. BASíL_IO DE MAGALHAES, Expansáo Geogr., p. 68. 
17. Ler, sobre as esmeraldas, o trabalho de FRANCISCO LOBO LEITE PEREI

RA, Rev. do Arquivo Públ i co Mineiro, ano II, tase . m. 
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cias que ficaram, duradouras, pouco importando saber se ~s pedras 
verdes que encontrou eram mesmo esmeraldas ou turmalmas. 

Assim, em síntese: 
a) Nao basta el-rei mandar se os seus ministros nao obedecem; 

b) as riquezas existentes no sertao continuam escondidas po~ negli
gencia dos portugueses; e) o governador do Estado do Brasil alega 
que se trata de va ambi~ao ( 1596, 1644, 1664). 

No caso das esmeraldas, como se ve, se encerram várias li~óes: 
a) a constancia do mito· b) a diferen~a entre as "entradas" (as de 
Diogo Cao, de Marcos ' Azeredo, dos padres da "Comp~n?,ia, ~os 
filhos de Azeredo, de Agostinho Barbalho) e urna bandeira auten
tica a de Fernao Dias Pais; mas principalmente e) a diferen~a de 
me~talidade entre os que achavam,-nao obstante a cobi~a de el~rei, 
difícil e va ambi9ao a descoberta das pedras verdes e os que faz1am 
de bandeirar um . sistema de vida e economía; entre a negligencia 
dos portugueses e a diligencia dos que tinham curso de sertao. 

Nao bastava el-rei mandar; nem pedir; era preciso ter cursado 
a escola rude que só o sertao oferecia e só um sistema de vida 
justifica va. 

6 

Entretanto mesmo quando se tratasse de um "cursado" em sertao 
como o 2. 0 Anhangüera, bandeirante desde menino, a recomenda9ao 
da Coroa, pelo seu representante D. Rodrigo César (isto já em 
1722), era esta: 

"Nao fará1s o dito Bartolomeu Bueno da Silva descobrimento 
algum em terras que perten9am a Coroa de Castela, nem consentirá 
que pessoa alguma entre nos domínios da dita ~or~a, e todo o que 
fizer o contrário incorrerá na pena de pagar do1s mil cruzados para 
a Fazenda Real, e irá degredado por toda a vida para a Ilha de. S. 
Tomé, e dito Bartolomeu responderá por qualquer pessoa que m-
corra nessa culpa." 

Fossem os bandeirantes tomar a sério essa comina~ao portu
guesa, e Goiás (no caso de Anhangüera) nao pertenceria ao Brasil. 

E quantos outros teriam que ser "degredados" para a Ilha de S. 
Tomé por toda a vida e mais seis meses . .. 

Por onde se verifica que se para a gente de Pirat~inga "cur~ar~' 
o sertao nao tinha limite, para a política lusa o sertao estava hm1-

18. Anais do M useu Paulista, t. VI, p. 352. 
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tado pela linha de Castel a; cursar até essa linha ( vá lá) era boro; 
ir além, era demais. 

Junte-se tudo, agora: o apego a marinha, "por razao dos navios" ;. 
a col~ni~a~ao costeira, .reco~endada pela determina9ao régia; a 
preferencia de entrar pelos nos, resultante de um sistema de vida 
cujo caminho era o mar, mas que restringía as possibilidades das 
e~tr~das (salv~ no Rio"~azonas, q~e já era um rio-mar); a negli
gencia a respe1to das nquezas que Jazem no sertao"; a busca de 
urna base agrária, encontrada na cana-de-a9úcar, que lhe substitui o 
sal, base que esta va no Nordeste entrosado coro o capitalismo 
europeu; o sedentarismo da monocultura latifundiária, sem necessi
dade de expansao, apenas ciosa do seu prestígio feudal· o medo . 
político de invadir as terras de Castela;· e estará explicad¿ por que 
o portugues era antibandeirante por excelencia. Está explicado o 
seu nenhum interesse mais premente pela vida do sertao ou pelos 
cam.inhos que ao sertao pudessem ir ter. 

, ' 

7 

O pouco ou nenhum resultado das primeiras descobertas de ouro· 
nunca chegou a arrefecer o animo do Planalto. 

Enquanto nao se desvendam os grandes cabedais, ou os grandes 
placers, há o intermezzo da ca9a ao bugre. As culturas precisam de 
bra9os e o bandeirante vai buscá-los, invadindo as redu96es jesuíti-· 
cas, além do Paranapanema, e conquistando as regioes que, mais 
tarde, f ormariam o Brasil do extremo Sul, até as barrancas do Rio· 
da Prata. 

Nao se pense, entretanto, que nesse intermezzo o objetivo do· 
ouro--autor da coloniza9ao vicentina, compreendendo o Paraná- · 
fósse posto de parte. Nada disso. Os povos estao de ouvido atento. 
e imagin~ao acesa. Antonio Pedroso de Alvarenga e Antonio Cas
tanho da Silva realizam, ainda no primeiro quartel do seiscentismo,. 
as suas formidáveis incursoes no encal90 da ful va miragen1: o pri
meiro atingindo o sertao de Paraupava, a trezentas léguas de S. 
Paulo ( Goiás) e o segundo atingindo o Peru, depois de ha ver 
atravessado o sertao de Cuiabá. 

Qualquer "cisma" de ouro dá logo em alvoró~o, como acontece 
em virtude da carta de Afonso VI ( 1664). Realizam-se novas e· 
vastas expedi96es "coro o fito ( acentua Basilio de Magalhaes) de 
descobrir riquezas minerais e nao somente para a montaria aos 
silvícolas". Por sinal que sao justamente essas bandeiras-as da 
procura do ouro-as que atingem maior raio de a9ao. Sebastiao 
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Pais de Barros vara os sertoes do S. Francisco e do Piauí, indo 
parar nas cabeceiras do Tocantins e do Grao-Pará. Louren~o Cas
tanho Taques devassa o sertao de Cataguás. Porém, é Fernao Días 
Pais o autor da "mais importante expedi9ao do Brasil, se nao da 
América", quanto as conseqüencias que da sua jornada esmeraldina 
decorreram paira a descoberta do ouro, praticada por Borba Gato e 
Garcia Pais. Novas notícias do Sul e D. Rodrigo Castel Blanco-
cuja história todos conhecemos-vai ter aos descobertos de Para
naguá, expedindo várias bandeiras para o sertao de Curitiba, onde 
também Salvador Velho descobre minas de ouro em fins do seiscen
tismo e nao é senao o ouro que instiga a explora9ao do Tibaji, em 
pleno século XVIII. 

Coube a um sertao, porém-o de Cataguás-a primazia do gran
de ciclo de ouro; sertao que veio a chamar-se Minas Gerais do 
Ouro de S. Paulo. 

Inicia-se aí a· revolu9ao sobre a qual muito se terá que falar, em 
seus vários. aspectos, em outros capítulos; daí se desloca para Mato 
Grosso e Goiás. 

Nao há dúvida que os objetivos que µiais terao colaborado na 
marcha para Oeste sao o ouro que levou o bandeirismo a conquista 
do Paraná, Minas, Goiás e Mato Grosso; e a ca9a ao bugre, que 
o levou a conquista das zonas ocupadas pelas missoes jesuíticas, 
ao Sul. 

Mas o ouro é o objetivo constante, principal, do bandeirismo. A 
inquieta9ao e o mistério continuam a espevitar os homens do Pla
nalto que sonhavam "um outro Potosi" nos cafundós da capitanía. 

Pra ir buscá-lo, ou ir ca9ar esmeraldas, só com o concurso do 
índio, que passou a ser bandeirante; que além de "sertanejar" vai 
agora "bandeirar". 

O índio fornecido pelo sertao faz parte agora do povo, que nao 
pode viver sem o sertao. 

8 

Impossível dizer o número exato de índios, em cada bandeira. 
Primeiro porque esse número teria que variar, conforme o seu 

objetivo imediato. 
Segundo porque dependía muito das posses de cada bandeirante, 

é claro. 
Ao lado do cabo-de-tropa a que os Taques chamam "potentado", 

-com grande séqüito, "havia os de menor cabedal, os quase anóni-
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mos que seguiam sem repiques de sinos nem tiros de mosquetao 
constrangidos de necessidade para sustentarem suas casas". ' 

J?ocumentos que esclarecem, até certo ponto, essa questao de 
m~1or ou m.enor ~abedaJ sao os inventários. Por certo que o ban
deirante ma1s aqu1nhoado em aviamentos e giboes de algodao esta
ria em condi96es de levar mais gente nas suas entradas. O caso 

/ ,, .,, . . ' 
porem, e que Jª nas pnmerras escaramu~as com o sertao um Pero 
Lobo leva o~te~ta homens europeus, que perecem na Iouca fa~anha. 
Perecem, pnnc1palmente, porque nao levavam índios . . . J á Afonso 
Sardinha adotaria a técnica imprescindível. Quando sai de Sao Paulo 
para o Jeticaí, vai com "cen indios ·Xpaos". Com Nicolau Barreta 
vao trezentos mamelucos, "além de grande corpo de índios mansos. 
de arco". Na expedi9ao, partida do Ri.o (1597) e comandada por 
Martim Correia19 vao setecentos portugueses e 2.000 índios. Mais 
tarde um pouco, as expedi96es representam pequenos exércitos 
sel~agens. Escasseiam as referencias ao número de aborígines ou 
de mamelucos, mas uns e outros f ormam o gros so das grandes levas 
para o Sul. No ataque a San Cristó~al, os paulistas (reza um do
cumento da época) estavam acompanhados por 120 mamelucos e 
1.400_índio~.20 Na bandeira de Francisco Bueno (pai de Anhangiie
ra) vao mais de cem paulistas "além <le copioso séqüito de índios" 
que atacaram Santa Teresa e Ca:api, Caazapagua9u e Caaró tra
vai:ido batalhas renhidas com ·a espanholada (Uruguai) nas qu~is se 
tenam empenhado, de parte a parte, verdadeiros exércitos belicosos 
de bugres. Muitos índios, pelo menos uns 2 mil, teriam lutado 
contr ... a as hos~e~ d? Nhenguiru ( eram estas 1.500 índios) para 
vence-las e apns1ona-las. 900 mamelucos e 2.000 índios compunham 
a tropa de Raposo Tavares, em 1629.21 Os jesuítas espanhóis dizem 
que o número era maior: só de índios puros, 2.200. Em 1636, sao 
120 brancos e um milhar de índios que integram a sua nova ban
deira. 22 Pedro Teixeira, na conquista do Amazonas leva 70 solda
dos portugueses e 1.200 índios e por aí se ve q;e coincidem os 
contingentes, os do Norte com os do Sul nas grandes levas. Dois 
mil (2.000) índios e 200 soldados formam a tropa que parte em 
socorro de Pernambuco, sob o comando de Antonio Pereira de 
Azevédo (1647). 

19. Revista do Inst. Htst. Brasileiro, XLI, p. 183. 
20. ALFREDO ELLIS, O Recuo do Meridiano, 151. 
21. 3.000 dizem alguns his toriadores , como ROCHA POMBO (Hist . do Brasil , 

vol. II, p. 300) . 
O padre TESCHAUER, em sua História do Rio Grande do S'Ul, dlz que eram 

4.000 tupis os da bandeira de M'Bororé. 
22. CARVALHO FRANCO, Os Camargos de s. Paulo, p. 65. 
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Impossível, pois, dizer o número exato Ade índi~s e~ cada ban
deira. Convém lembrar, contudo, que Raposo traz1a? so de urna de 
suas magníficas incursoes, urna populac;ao de ~5 mil pec;as ve~me
lhas. Houve época em que "iam algumas tnbos" ~a~ banderr.a~,. 
para se adotar a linguagem do pr?pri~ documento. ofi~1al. Requ1s1-
tavam-se índios de quem os possu1sse, informa o h1stonado: arguto. 
Passada a fase preparatória, quando índio entra na ba11:derra ~o~o 
seu co-autor psicológico e material, a gente ve bem a 1mportanc1a 
dele. Os moradores se queixavam de que "nao biam as minas por 
nao lbes darem índios". 23 Sem índio nao se descobrem os caminhos 
que atravessam o continente; s~m Ífldio nao se e~plica ~ mobilidade 
do grupo conquistador, sem md10 todas as ~ande~ras tenam, a i:nesn:a 
sorte dos oitenta homens europeus de Pero Lobo, se.m 1nd10, n~o 
se teria destruído o domínio jesuítico-espanhol do Sul, sem indio 
nao se forma o "horizonte cultural" indispensável para a realizac;ao 
da bandeira, sem .índio o inimigo bolandes nao é e~pulso d~ litoral, 
sem índio nao se descobre o ouro sonhado por Miguel Sutil em S. 
Bom J esus de Cuiabá 24 s.ém índio nao se destrói o reduto dos Pal
mares, sem índio nad há bandeira; tudo porque sem índio nao s-e 
invade o sertao. 

Nao há luta em que o índio nao tome parte. 
Bandeira quer dizer movimento, e o movimento é o índio. Verda

de que outras causas "empurravam" a bande~ra a todo transe. Mas,. 
e as causas que a "impediam"? Se a geograf1a motora (? Plana~to) 
e a geografia móvel (o Tiete) mandavam que a bandetra p~rttsse,. 
dizendo que era hora, vinha um protesto da gover~an?a d1zendo 
que nao ainda. Se Antonio Raposo Tavares dava o pnmetro avan~o, 
a Camara o mandava prender como "amotinador <leste povo".25 

Se a bandeira precisava do índio, vinha um ato régio qualquer to
mando índio do bandeirante pra entregá-lo as aldeias. Mesmo que 
a Coroa portu2Uesa dissesse "vá" a de Castela diría "nao" eµi virtu
de do Tratado

0 

de Tordesilbas. De modo que a "frota" está sempre 
amarrada pelos padres e pelos bomens da governan~a local e ultra
marina. Nao se falando na dificuldade extrema de transportes ( outra 
causa que impedía) tinha o bandeirante que lutar contra os "coar
teis" da Camara e contra as "excomunhoes" do vigário. Se o Raposo 
velho estava "sob o calor de ir"26 vero o procurador coro a sua 
arenga: dois anos de degredo e presa repartida. Se corre a notícia 
de que alguns moradores estao dispostos a cal~ar botas, pronto; 

23. At as, III, 241. 
24. WASHINGTON LUtS, Capitania d e S. Paulo, p. 58. 
~5 . Atas, t. Ill, p . 281. 26. At<U, t . I , p . 505. 
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vem um preg~o dizendo que "nenhuma pessoa bote nenhuma pessa 
forra nen1 cativa fora desta capitanía por serem muito necessarias 
para a terra". 27 ~e se ensaia urna investida para o lado dos "patos", 
~ ~ove~nad~~' nao está .Pelos autos28 e diz peremptoriamente que 
n1nguem va . Se certos brancos e índios dao com os costados nas 

"provincias do Peragoay", vem urna carta furibunda do general de 
tais províncias dizendo "nao está certo", pois os índios e brancos lhe 
baviam . "usur~ado seus repa,rt.imentos".29 Se o pessoal se apresta 
para saII de novo, vem a noticia da invasao da Babia e proíbe-se a 
entrada sob a afirma9ao de que era "grande risquo da terra".3º Se 
bá um "diz-que-diz-que" a respeito da partida de Bartolomeu Bueno 
e J oao Pimentel, o ca pitao-mor os manda prender sem mais pream
bulos; eles próprios nao sabiam que iam viajar ... 31 A mesma coisa· 
ac.ontece c~m Ascenso de Quadros, Pedro de Oliveira e Miguel 
Gigante: nao se metessem no sertao, sob pena de confisco e outras 
condena9óes suplementares.32 Quando um Gaspar Conqueiro exibe 
o documento que lhe dá atribui96es interinas de capitao-mor, havia 
nesse papel a seguinte recom·enda9ao expressa: "que nao deixasse 
os pauµstas realizar ~ jornada aos patos.''33 Se a bandeira, depois 
de ter ido, avan9a ma1s para Oeste, outro "nao vá", pra nao invadir 
as possessóes espanholas;34 era o governo de ultramar com medo 
de briga com os castelhanos. Nao raro, ouve-se um grito: nao vá, 
porque "a terra fica desamparada".35 Un1 simples rumorzinho de 
ida ao sertao já bota a Camara em polvorosa.36 Sao confiscados os 
bens de muita gente que teve a loucura de varar mato.37 As atas da 
Cámara sao protestos, sao ordens de toda espécie batendo na mesma 
tecla durante anos e anos: que ninguém fosse ao sertao, contra as 
leis de sua majestade. A Camara é incumbida de fiscalizar as entra
das, mesmo quando o governador-geral resolve permitir o descimen
to dos índios ( 1623). O locotenente do donatário nao quer que se 
fa9am entradas. O escriviio do campo tero lá as atribuic;oes de re
primir os mais af oitos. E vem, por último, 3s D. Rodrigo César, com 
os seus "bandos" e dá profundo golpe no espírito aventureiro dos 
paulistas. 

3
2I. AAta!, t. II, p. 82. 28. Atas, II, 310. 29. Idem, II, 310. 30. Idem, Ill, 140. 

. tas, t . III, p. 229. 
32. Atas, vol. llI, p . 258, 
33. TAUNAY, Hist. do Seiscentism o, p . 11. 
34. DIOOO DE VASCONCELOS, Hist. de M inas Ger'1.is p. 6 
Tlvessem grande cuidado "p ar a que tais descobriment¿s sej~m ero terras desta 

coroa, desviando-se de se en contrarem no serta.o com os vassalos da coroa de 
C_astela-", é a recomendacáo felta a Bartolomeu Bueno d a Silva, Joáo Leite da 
Silva Ortlz e Domingos Rodrigues do Prado, quanc\o éstes se oferecem para 
descobrir metais "no agro do sertao" (Docs. Jnts., LIII, p. 199). 

35. Atas, vol. IV, p. 115. 36. Atas, vol. IV, p . 115. 37. Atas, vol. v. p . 20. 
38. Rev. ao lnst. Hist. d e S. Paulo, vol. IV, p. 303. 
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Muito bem. 
Quem fosse ao sertao seria excomungado? Quem viesse do sertao 

também, além de ter que entregar as aldeias as pe9as que trouxesse? 
No entanto, Freí Tomé nao queria outra coisa senao seguir o exem
plo de Manuel Preto. Vários jesuítas fizeram o mesmo: cal9am botas 
e viram bandeirantes magníficos. 

Quem fosse ao sertao contra a vontade da Camara seria castigado? 
Mas como poderia a Camara proibir as entradas? O caso ocorrido 
com a bandeira de Antonio Raposo Tavares é terminante. Con
quanto exercendo urna espécie de fun9ao moderadora e reguladora 
de entradas, a governan9a fica completamente "off-side" naquele 
episódio. Abertos os pelouros ( tratava-se de urna elei9ao) todos os 
vereadores estavam ausentes. Isto é, estavam bandeirando.39 

Aliás, a Camara confessa que o sertao é um "chamarisco" irresis
tível. Duas passagens bastam pra documentar esse grito de "entrego 
os pontos": a primeira quando um intrometido se apresentou aos 
edis, dizendo-se autorizado a fazer urna entrada e pedindo o necessá
rio aviamento de índios (Antonio Nunes Pinto, o tal favorito de 
Pedro de Sousa Pereira) e a resposta da Camara foi esta: "se ele 
fosse o povo iría com ele." A segunda quando o ouvidor abriu 
devassa sobre os moradores que tinham ido ao sertao. Estranhando 
o procedimento da autoridade, pois "nunqua os ouvidores geraes 
taes devassas tirarao", a Camara confessou nao só que estava em 
uso bandeirar-se como também que o povo "nao podia viver sem 
o sertao". 40 Ora, se o sertao é urna condi9ao de vida, essa condi9ao 
teria que falar mais alto do que todos os "coarteis", padres, boita
tás, on9as, excomunhoes, gritos da terra desamparada, conversas 
fiadas de ouvidores-gerais, ordens de ultramar, empecilhos de mil e 
urna modalidades que quisessem obstar a partida aos "cal9oes de 
couro". 

É uro crime a entrada, punido por lei. Mas, tantos sao os crimes 
de entrada no sertao sem dar satisfa9oes a governador que no início 
do século XVII, como se viu atrás, se reúnem 65 homiziados em S. 
Paulo, nao tendo a vila mais de 190 fogos. 

9 

No entanto, a linguagem dos que assim pensavam, a respeito do 
bandeirante, podia ser resumida naquele sábio mandamento: f~a 
o que eu mando e nao o que eu fa90. 

39, TAUNAY, Hist. Seiscentismo, t. Il, p. 26. 
40. Atas, vol. V, p. 8. 
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Nao vá, dizia-lhe o padre; e o padre era o primeiro a ir (Anchi t 
N d S. · An ,. . R ,. e a, unes e iqueua, torno aposo Joao Alvares) A rr· t ' 
d , d' nf ' · , e a e escer m tos, co orme a observa~ao documentada dos historia-
dores. · 

Nao vá, ordenava-lhe a Camara; e toda a Camara tinha ido 
(Episódio ocorrido coro Raposo Ta vares). · 

Nao vá; se voce fór, nós todos iremos também. (Episódio ocorrido 
com Antonio Nunes Pinto). 

Nao vá, dizia o procurador dos índios (Fernao Dias) e preparava 
ele a sua bandeira "a testa de muita gente branca e vermelha". 
. Na~ vá; o ouvidor é quem diz que nao vá. 41 E o seu irmao já 

tinha ido com trezentos homens. (Episódio ocorrido com Nicolau 
Barreto.) · 

~iante destas contradi~oes, tudo tinha que ser desencontrado no 
cap1t~lo do "vá" e do "nao vá". Daí o fato de classificarem certos 
e~tud1os~s a q~e~tao das e~t_!adas em ciclo espontaneo e ciclo ofi
cial. O ciclo ?fic1al falhou, nao obstante as numerosas tentativas de 
um D. !"ranc1sco de Sousa, que tanta coisa mirífica vivia sonhando 
a resp:1to de ~smeraldas e mina~ de ouro. O espontaneo provinha 
d~ fatores loca1s extremamente vivos e nao podía falhar. Tinha que 
triunfar mesm~ contra todos os empecilhos que tentaram brecar 0 
surt~ d~ bandetra. Mesmo contra ·as determina~óes da Coroa. Deso
bed1~nc1a, fundamental; porque fundada numa condi9ao de vida. 

Nao va--ordenava a Coroa, alegando que nao convinha avan9ar 
tanto pra Oe~te a ponto de perturbar a posse castelhana-mas a 
Cor~a, 9ue so. se apercebeu da conquista depois des ta realizada, f 0 ¡ 
a. ~1merra a invocar o fei~o d?s bandeirantes quando opós o seu 
dire1~ ao de C~st~la, n~ f1xa9ao das nossas fronteiras territoriais. 

. S~!ª dessa, po~1~ao--chzem el-rei e o Conde de Assumar ao "fron
teiro de M Bo1tetu, Pascoal Moreira; e se ele tivesse saído? 

10 

Os aviamentos, como é sabido, representam outras tantas difi
culdades pra quem se dispunha a varar mato. 

Nao era só dizer que ia e reunir gente pra isso, nao. Era preciso 
fa~r gastos, sem nenhum ajutório dos poderes coloniais. Que 
ad1~tavam c~rtas atraentes, prometendo mundos e fundos? "Tudo 
fare1 em. merces e gr~as, se a vossa empresa trouxer melhoramentos 
e conquistas ~a.ra esta Coroa" ... era essa, .mais ou menos, a lin
guagem do re1 mflamado pela cobi9a. Porém a bandeira tinha que 

41. Atas, vol. n, p. 126. 
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se aviar a sua própria custa. O exemplo de Fernáo Dias Pais é 
típico: que de sacrificio nao custou a sua jornada esmeraldina!42 

Até as jóias da mulher se foram com os tais aviamentos e recursos 
que, mesmo depois de iniciada a viagem fabulosa e trágica, se tor
naram indispensáveis. 

Cada aviamento43 desses era todo um arsenal doméstico, sertane
jo e guerreiro para urna pequena populagao e constava de chapéus 
de rogado, ceroulas e camisas de algodáo, "calgóes de couro" 
ou picote, sapatos de couro de vaca e de veado, carapugas em 
quantidade, lern;óis e toalhas, armaduras de algodao ou "casacas es
tufadas de algodao", couras de camurga, escopetas, bacamartes, mos
quetes, mosquetóes, tergados "feítos na terra", escudos e broquéis 
de ago, tipóias coro os seus cadilhos, lancetas e navalhas, pratos de 
estanho, tachos de cobre, machados de falquejar, enxós coro os 
3eus fuzis, bateias e almocafres, foices pra desbastar o caminho, 
enxadas para as plantagoes, redes de dormir e de transporte, baús 
de boi, cestos encourados para a bagagem, esteiras de dormir no 
chao (até que couro de onga servisse de f órro macio pra chao duro 
a algum bandeirante pouco amigo de rede) bem como fardos e 
mais fardos de rnantimentos, carne de porco, farinha de guerra, 
panos de algodáo, nao se falando nos meios de transporte (como 
índios, negros e bois para a condugao da matalotagem) nos poucos 
cavalos que servissem para a condugao dos comandantes, e nas ca
noas que fóssem os da tropa obrigados a construir no momento de 
atravessar algum "passa-30" ou viajar pelos rios. 

Era preciso contar com recursos necessários pra muitos meses de 
viagem, e nao só com os "mantimentos que o mato cria", nem coro 
igá torrado, nem com mel-de-pau, nem com algum tamanduá que 
lhes caísse nas máos. As planta9óes da caminhada nao poderiam 
florir e frutificar por encanto. Peues e cagas para alimentar urna 
populagáo em marcha nao surgiriam de improviso. Tudo tinha que 
correr, de início, a expensas do Planalto, do seu gado e das suas 
lavouras. 

42. Nesse sentido de aviamentos e mantimentos o Padre Pompeu de Almeidao 
podia ser chamado um "bandeirante da retaguarda". Financiava multas expedi
c;óes, das qua-is se fez sócio capitalista. Alguns historiadores o apontam mesmo 
como um incansável organizador de mant imentos e botadas com que, mesmo 
depo1s de partirem as bandeiras, ficava atendendo as necessidades da tropa. 

43. Sobre aviamentos e preparativos da bandeira, ver TAUNAY, História Gerai 
das Ban deiras Paulistas, t . V, p . 93. 

Numa. ba.ndeira para a conquista do Sul figuram, por exemplo, "300 arrobas de 
carne de porco, 3,000 alquetres de :farinha de trigo, quinze arrobas de tabaco, 
100 alqueires de !eiJAo, 8.000 varas de pano de algodáo." Tudo demonstra, pois, 
que a economia do Planalto nao era aquela simples "economia de con.sumo", de 
que fala ROBERTO SIMONSEN. 
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O povo nao pode viver sem o sertao. 
Que divindade terrívd é essa, e que f órga enigmática é a sua? 
Seria curioso saber até que ponto o sertao, que era o "mais ínvio 

do mundo", terá sido benévolo ou cruel. 
Antes de tudo, logo se pensa em "sombra e água fresca" em 

que o sertao é pródigo. Ero ca~as e peixes que o mato e ~ rio 
oferecem a quem sertaneja ou bandeira. . 

Sombra e água fresca nao sao, contudo, urna comodidade fácil 
como a que lhes empresta boje a linguagem popular. Ao contrário 
coisa sabida é o sentido económico da 'Sombra nos países tropicais;~~ 
é o da água que se diz "alma do ouro" (elemento essencial da mi
neragao) 45 chegando-se a vender como saudável a água de ch uva. 

Que o sertao muita vez .f9i refúgio nao tero dúvida; refúgio pra 
negro fugido e pra moradores que aí se embarafustam toda vez que 
viam "qualquer nau grande temendo ·que fóssem corsários". 
~uando o sertáo é invadido, porém, ou xerograficamente, ou 

fluv1almente, os recursos que ele fornece ao invasor é que contam. 
Em primeiro lugar, e aqui comega a dialética, póe ele nas maos do 
invasor o próprio índio (e também as índias). Fauna e flora fazem 
parte dos. seus obséquios a quem se disp6e a bandeirar e, portanto, 
a sertane1ar. 

Se se trata de bandeira fluvial, o sertao dá ao bandeirante os 
seus troncos de peroba, ximbaúva e tambori46 embora seja ele menos 
rico de árvores corpulentas que o Amazonas. 

As armas ~ os arcos de flechas que garantiram a marcha da 
expedigao nao podem ser esquecidos. E os frutos silvestres na ali
menta~ao da tropa, "árvores de pinhóes que a seu tempo dáo abun-

44. L'homme et la Forét, PIERRE DEFFONTAINES, p. 166. 
45. CALóGERAS, As Minas do Brasil, t. I, p. 135. 
Quando ocorrla falta de água, era preciso ir buscá-la a grande dist~ncia. 

( Docs. Int eressant es, XI, p. 134) com grandes servic;os de canalizac;áo para que 
se aproveltassem bem as pintas de ouro (idem, 204). TAo importantes se atiguram 
~~is servicos que o Conde de Sarzedas a fües se refere, em termos origina-Ussimos: 

e um dos maiores servicos que nestas minas se !ar~ a s. M. por ser a única 
esperanca em que se estribam estes povos. E como todas as pírolas (sic) para 
se fazerem toleráveis aos enfermos se revestem de ouro mals apurado que !hes 
encubra o amargoso veneno, assim deve Vmce observar com estes moradores 
revestíndo-se de alguma prudencia e br andura para que, con tentes e uniformes: 
possam vencer esta segunda bat a.Iba. que será ma-is aplaudida que a dos patagua~ 
ses" (Docs. Int er essant es, vol. XLI, 227; idem, vol. "<• 78). 

46. Em cada canoa cabem 80 homens, com armas e tudo necessárlo, menos 
água, e tódas s!io feitaa de peroba, de cujo tamanho se pode fazer ldéia, sabendo 
que urna canoa destas é feita de um só tronco (BEYER, in Rev. do Jnst . Hist., 
vol. XII, p. 293) . 
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dancia deles pra47 sustento dos mineiros" nao se falando nos que 
chegaram a comer raízes de árvore, a iludir a sede com raiz de 
umbuzeiro, como fala a crónica. 

Os rios e a floresta. . . nao é por acaso que se associam água e 
árvore. 4s Mas vem o capao da Trai9ao, a Serra dos Martírios, os 
crimes que fóssem os sertanistas abrigados a praticar porque o 
sertao assim o exigía. E os caaporas, jiboiu9us e on9as pretas e 
malhadas que lhes trancavam a porta. Aqui já nao se pensa mais 
em sombra e água fresca. Só há urna linguagem pra sertao que é a 
do testamento. Quem se mete nele, que fa9a testamento primeiro. 
Pior do que o mar, que o portugues das fa9anhas gloriosas atraves
sara, "o sertao mais ínvio e mais agressivo do mundo" guardava, 
trancado, o tesouro mais escondido do mundo. A floresta amazónica 
é portuguesa, na conquista; o sertao é mameluco. Os campos de 
cria9ao e os rios é que favoreciam (nao é a toa que árvore e água se 
associam) a tremenda investida. Nesses tempos os ríos eram estradas 
de valor inestimável. "Les rivieres sont des chemins qui marchent", 
no <lito de Pascal. "Demandavam menor esfor90 pra grandes trans
portes, eram estradas seguras pra investidas nos sert5es, oferecendo 
sempre defesa contra os ataques súbitos dos selvagens e proporcio
nando alimento inesgotável coro o peixe e com a ca9a sempre abun
dantes", diz Teodoro Sampaio.49 Entretanto, as incursoes se faziam 
muito mais a pé, por terra, do que por via fluvial. Só com as 
bandeiras mato-grossenses é que se torna sistemática a utiliza9ao 
dos rios até que se abrissem as primeiras estradas para as minas 
situadas a Oeste. 

Mesmo pelos rios, a marcha da bandeira é urna página de incom
parável af oiteza. En gana-se alguém quando pensa que a bandeira 
fluvial é menos perigosa do que a terrestre. A fim de ficar mais fácil 
a todqs o irem e virem com cavalos e cargas, evitando-se os riscos 
e correntezas dos [Íos, o governo publica um bando50 prometendo 
premiar a quem abrisse urna estrada pra Cuiabá. Principalmente por 
causa do transporte de gado bovino e cavalar que ituanos e soroca
banos conduziam para as minas e que era dificílimo levar em 
canoas. 

Nem sempre a água favoreceu o bandeirante, nem sempre o rio 
lhe f oi aquela avenida móvel pra que ele pudesse vencer capoeiras, 
passando triunfalmente entre elas. O paiaguá, o vagabundo da 

47. ANTONIL, obra. cit., p . 239. 
48. L ' homme et Za forét, PIERRE DEFFONTAINES, p. 167. 
49. TEODORO SAMPAIO, loe. cit., p . 263. 
50. Documentos Interessantes, vol. XII, p . 15. 
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água-a respeito do qual já se falou no capítulo "O Indio na Socie
dade Bandeirante"-fez coro que a água se tornasse sua inimiga na 
conquista de Cuiabá. ' 

Lembre-se apenas que a expedi9ao de Lanhas Peixoto (por ex.) 
composta de 24 canoas, foi destro9ada pelos índios canoeiros · e 
que estes índios canoeiros-sabe-se agora-"nada mais eram do ~ue 
descendent~s dos carijós do séqüito de Anhangüera." Caracterizam 
essa conquista os grandes destro9os, perdi96es de canoas51 por falta 
de pilotos práticos. 

Na linguagem dos antigos bandeirantes, esclarece muito bem 
Eduardo Prado, chamava-se passo perigoso de um rio acidentado 
o_ lugar por onde era possível passar, . embora com perigo, o que 
n~o. acontece no Itap~ra nem no A vanhandava. Os antigos roteiros 
d1stmguem bem as tres classes de cachoeira: aquelas em que era 
preciso desembarcar tooa a carga e varar ou arrastar as canoas por 
terra; aquelas em que as canpas podiam passar mas descarregadas, 
sendo a carga levada por terra; e finalmente aquelas em que as 
canoas podiam passar mas só com meia carga. 52 

Na conquista dos goiases, os sertanistas passam o rio em canoas 
feitas de paus presos com cipós pra vencer a muita violencia e grande 
f or9a de água com que corría. 53 

. P~a Cuia~á o percurso. era de qu~hentas e trinta léguas, pelo 
T1e~e, Parana, Pardo, Coxrm, Taquan. Esclarece o Brigadeiro Sá e 
Pana, no se~ Diário de Viagem, que o Tiete era o que se pode dizer 
sem encarec1mento urna contínua cachoeira; "onde nao as tem - . . . . ' 
supoe as ita1pavas, os baix1os de pedrarias e alguns perigosos." O 
famoso. D. Luís de Céspedes queixa-se amargamente da viagem 
pel~ T1ete, aludindo a "grandisimas corrientes y riscos por donde 
v:niamos todos los dias, desnudos, acompanando las canoas y te
nzendolas para que se no hiciesen pe_dazos, y otras veces echandolas· 
al a~u~ con palancas";, Terminada a viagem, atribuí ele a "Virgem 
Sant1ss1ma de Atocha , da qual era "mui devoto", o milagre de 
chegar com vida. Beyer fica encantado com o Tiete, mas acha que 
as suas 53 cachoeiras tornam difícil a viagem porque "em muitos 
lugares é preciso conduzir por terra as canoas, únicas embarca~6es 
que servem pra este rio". 54 ' 

51. Rev. do Inst. Hist., vol. IV, p. 19. 
52. "Os Espanhóls no Salto de Avanhanda.va.", in Rev. do Inst. Hist . de s 

Paulo, vol. IV, p. 252. .. 
53. Relat. de SILVA BRAGA, da. Bandeira de Anha·n güera. 
54. In Rev. do Inst. Hist . e Geogr. de S. Paulo, vol. ,XII, p. 291. . 
Ninguém desconhece a origem e a. signif1ca1t!o geográfica. do Rio Tlete. Pira

tininga. é, em sua malor parte, um plana.lto ligeira.mente descendente no rumo· 
oeste-noroeste, estendendo-se desde a. Serra do Mar a.té as margena do ruo 
P aTaná. Os cursos de água desse planalto obedecem, po.r assim dizer, a um. 
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Sao canoas de cascas de árvore e jangadas que usa a bandeira 
.de André de Leáo (segundo o relatório de Glimmer) na arrancada 
ao sertao do S. Francisco, ao tempo de D. Francisco de Sousa. 

capricho !islográfico, pois vertem para o interior e só atlngem o Atlantico no es
tuário do Prata, depois de uro percurso de 3.400 quilómetros. Pelo campo_ dito 
dos Antigos, dizia Frei GASPAR, faz seu curso uro rio famoso, a que os t1tulos 
e cartas mais antigos dao o nome de Rio Grande, o de Anhembi as sesmarias 
concedidat> no principio do sécu10 passado; e boje todos vulgarmente o nome de 
Tiete; mudado pra Tiete que significa, para TEODORO SAMPAIO, JOAO 
.MENDES DE ALMEIDA e outros, "grande rio" em relac;ii.o aos outros da regiáo. 
Ao Norte :!icavam os rios impraticáve1$ (pará-aiba), ao Sul o "paraná-panema". 
A denomioa<;ii.o de Tlete exprime, diz o primeiro désses mestres, "um progresso 
ou o resultado de um conhecimento mais completo do pais interior, e é nome, 
evidentemente, de procedencia mameluca". Já se féz men<;t\.o, ao tratar da ban
de1ra em sua origem social, ao papel que coube ao Tiete na formagáo do Planal
to, quando o grupo humano, que bavia subido a Serra do Mar, ai se localizou. 
Citou-se o costume de se banharem moradores nas suas águas, a lavagem de 
roupa da. populag§.o pobre, a fabricac;áo daqueles potes indigenas que tanta 
influencia exerceram na singeleza e democratizac;áo do povoado nascente. As pes
carlas que deram tanto que fazer aos edis, a fugida dos indios que, pelo Tiete, 
ganhavam a floresta. Por aí é que o catequista e o colonizador se póem em 
contacto coro a popula<;áo indígena, no albor de S. Paulo. Enorme a sua sig
ntficac;áo geopolítica.. É éle a porta de penetra<;áo do homem no mistério verde 
espesso do mato cir cundante. Correndo para o interior, dava. o Tiete as costas 
a.o mar e Iá se la, continente adentro, como se néle houvesse um convite para 
que o homem fizesse a mesma coisa. Grande caminho da civilizac;áo brasileira, 
diz BASíLIO DE MAGALHAES (Expansáo Geogr., 281). Das suas margens e das 
proximidades do seu álveo pa-rtiu o movimento conquistador de todo o Sui 
(Paraná., Santa Catarina e Rio Grande), do centro (Minas Gerais) e do Oeste 
(Goiá.s e Mato Grosso) ondulando-se e propagando-se os seus e:!eitos por todo 
o sertáo do Norte e do extremo Norte em ajuda propicia e indispensável a irra-
dia<;áo dos criadores de gado. Foi esta vía dolorosa, como bem se exprime 
TA UN AY (Mon9óes Cuiabanas clo Século XVIII, p. 11), o recuador, por excelencia, 
das lindes iuso-espanholas para o amago da América do Sul. Iniciada· a con
.quista, povoam-se de pronto as margens do rio: Nossa Senhora da_ Esperan<;a 
(hoje do ó), Barueri, Vila Parnaíba, Itaguac;u, Araritaguaba (hoje Porto Feliz). 
Ai instalam os bandeirantes os seus sítioo de criac;áo e plantac.;:áo. Há. vilas que 

.só se fundam por :!icarem a margem do Tieté, ou por estarem a mar~em de 
qualquer outro rio que "a poucos dias de viagem vai desaguar no Tiete" (Do-
cumentos Interessantes, XXIX, 46). André Fernandes é assíduo freqüentadoT 
.do rlo sagrado. A medida que o século XVII avan<;a, multiplicam-se as jornadas 
pelas suas águas (TAUNAY, VI, 58). Antonio Raposo Ta.vares, Luis Pedroso d~ 
Barros, Manuel de Campos Bicudo, Antonio Pires de Campos, Gaspar de Go~61 
Cola<;o Pedro Leme da Silva, eZ Tuerto, Francisco Pedroso Xa.vier, Pascoal Moreira 
Cabra.1' e tantos outros tomam o caminho que lhes o:!erece a "geografia móvel". 
Condi<;áo de exito na luta com os espanhóis, por éle tan to váo as levas da 
conquista como muni9óes e petrecbos pra "defesa" da terra conquista~a (Docs. 
I nters., XXXIV, 10). Ninguém lhe desconhece, ta.mbém, a :!unc;ii.o civilizadora.. 
É éle o ca-mioho do ouro. Por suas á.guas váo as monc;Oes atraídas pela riqueza. 
Estabelecem-se etapas para a jornada. Partindo de S. Paulo, os sertanistas faziam 
pouso no rancho chamado do Juquerl (boje Franco da Rocha); na jornada 
seguinte atingiam o Tancho de Mato Grosso (boje cidade de Campinas); na ter
ceira, chegavam ao rancho de Moji do Campo (boje Moji-Mirim) e d a-i deman
dava.m o r an cho de Araritaguaba (boje Porto Feliz). Em seu "Divertimento 
Admirável", Manuel Cardoso de AbTeu narra todas as coisas noté.veis que se encon
t ram na exteosáo do Tieté como sáo a diversidade de animais, aves, peixes, 
frutas cachoeiras e saltos u'.iatas frondosas e muitas capoeiras. Tem éste rio, diz 
éle (l'Í83) , multas antas, ~ea<ios e onc.;:as além de urnas cobras sucuris que h<;>rro
rizam e fazem estremecer os corac;óes mais valorosos pela sua gra~deza. Cr1an:
se lendas, além das que já povoavam o Anhembi selvagem. O Tlete ocupa entao 
um lugar pltoresco na psicologia de quem lhe desee as águas. Tendo caído numa. 
d as suas cachoeiras, Anchieta foi visto, debaixo da água, "a ler tranqüilamente o 
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Foi em jangadas que Raposo desceu pelo Madeira e em canoas 
de samaumeira que Anhangüera atravessou o Rio Grande, rumo a 
Goiás. 

Mas antes disso já outros bandeirantes passavam as suas canoas 
de un1a bacia pra outra, entre o Prata, o Tocantins e o S. Francisco. 
É com oitenta canoas de guerra que Pascoal Moreira def ende as 
terras do Brasil em M'Boitetu. Enfim, por toda a rede hidrográfica 
do país, ou pra atravessar os rios, ou nos momentos em que a ban
deira pedestre se transforma em fluvial, seguindo o curso dos rios ,, 
ou nos varadouros que ligam um tre.cho de sertao a outro, sao as 
canoas que levan1 o colorido humano da penetra9ao aos rincoes mais 
distantes, na conquista. 

Até que as bandeiras se transf ormem 'em mon96es, que par,tem de 
N ossa Senhora Mae dos Homens de Araritaguaba em certa época 
do ano, de preferencia em abril, e as viagens pelos rios até Cuiabá 
passem a ser, durante largo. período, um originalíssimo sistema de 
vida. 

Talvez nas "mon95es" reviva no paulista um pouco mais de sua 
ancestralidade portuguesa. Pode falar-se no "lusíada do sertao"-o 
paulista das bandeiras fluviais-se basta pra isso o que o bandeiris
mo passou a ter de "náutico". 

É com o ouro de Cuiabá, enfim, que elas se iniciam em grande 
estilo. Os rios que levavam ao sertao cuiabano "encheram-se de 
canoas". J á na bacía amazónica o itinerário passa a ser o do alto 
Río Pardo e do varadouro de Camapua, que fixou55 a "entrada 
definitiva das mon96es". 

Que é urna mon~ao? É-inicialmente-uma bandeira fluvial, urna 
bandeira de canoas. Nao se separa do bandeirismo, de forma algu
ma; via "caminho que anda", ou caminho xerográfico (que nao 
anda sem que os caminhantes andem primeiro) a bandeira só se 
modifica quanto ao meio de locomo~ao. 

Nao parece, pois, que a distin9ao esteja, como quer Sérgio Buar
que de Holanda, também e principalmente no complexo de atitudes 
e comportamentos. Mesmo porque nao é durante urna viagem de 

seu brevíá.rio". "Máes-d 'á.gua" e canoas sem remo, levadas pela- correnteza, como se 
máos 1nv1siveis estlvessem remando. Dentro dessas canoas váo almas penadas, 
can oeiros noctambules que multo bandeirante chega a ver com os seus próprios 
olbos. Ainda: em 1810 registra -se a. corrida dos bandeirantes de Porto Feliz e outras 
localidades em busca de ouro, pelo Rio Tiete (Docs. I nteressantes, vol. LIX. 19). 

En tretanto, no próprlo Tiete se diz que há ouro e ai surge o chamado ouro do 
R asgáo, que tanto movimentou a paisagem humana- e ,social do grande rio. 

Sobre o Tiete. MELO NóBREGA publicou sugestivo ensalo, intitulado Históría 
d e um Rio (o Tieté) . Sobre o Rio Paraná, convém ler o trabalho, náo menos 
interessan te, de TEóFILO DE ANDRADE, o Río Paraná na Marcha para o Oeste. 

55. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, obra cit., p. 71. 
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25 días (a primeira etapa) que a conduta do hornera, 56 ou de um 
grupo humano irá °!odificar-se .substancialmente, ~os .seus padróes 
culturais. Luís de Cespedes Xena gastou, nessa pnmerra etapa (de 
Araritaauaba ao Rio Paraná), 19 dias apenas. 
Desc~rregam-se os batelóes quase diariamente; só no Avanhan

dava o percurso por terra seria de um quilómetro. Por outro lado, o 
rio encachoeirado obrigando a contínuos desembarques (e quantos!) 
nao subtraía os navegantes ao chao duro. Ao fim de cada dia, o 
pouso; o embicar das canoas a margem do rio, presas por cipós, a 
abertura de urna clareira no mato, a armagao de redes de pau a 
pau, em que os bomens da bandeira terao que dormir. Nem os dois 
meses no Pardo ( 3 2 cachoeiras) con1 os seus varadouros em seco 
iriam alterar o grupo em seus comportamentos e atitudes sociais. 
Nem no total de 4 meses que foi o tempo gasto por D. Rodrigo 
César em sua complicada viagem. 

Aliás, os camirihos eram vários pra ir aos rios de Cuiabá. O 
próprio autor de MOnfoes cita um documento pelo qual se ve que 
a viagem se fazia também pelo Verde (depois de dois dias de nave
gagao) até um salto, de onde se marcha va por terra cerca de 25 
dias até o Piquiri, e só aqui se tomavam novas canoas rumo ao 
Cuiabá. 

Pra regressar, muitos preferem o Paranapanema; e mais 20 dias 
até Sorocaba, por terra. 

Talvez baja razao, contudo, em se distinguir as expedigóes comer
ciais da mongao "bandeira", nao pelo motivo de ambi9óes "mais 
disciplinadas", pois a bandeira nao é apenas um caso de indiscipli
nada ambigao, parecendo certo que será, ao contrário, um caso de 
ambi9ao disciplinada a rigor. 

Relembre-se a inflexibilidade que levou Fernao Dias a punir o 
próprio filho. Por fim, os bandeirantes levavam um regimento, um 
pequeno código de disciplina, sem se falar na disciplina decorrente 
da solidariedade obrigatória <liante do inimigo comum e do perigo. 
Nao haverá exagero em se dizer que a disciplina é, entao, urna 
condi9ao de triunfo. 

A indisciplina fica reservada pra seu comportamento exterior, 
contra as ordens do reino; estará na insubmissao que é o trago mar
eante do paulista durante aquele período em que S. Majestade 
"podia perder a esperan9a de ser reí dos paulistas", etc. Está nas 
rela9óes do pequeno Estado, que é muita vez cada bandeira em 
marcha, com o Estado portugués. 

56. ~oc. cit., p. 88. 
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Na bandeira fluvial aparecem o piloto proeiro e demais rema
dores; canoas necessárias pra sacerdote dizer missa, 57 um cirurgiao 
com sua botica pra curar os enfermos, um cozinheiro e os escravos 
necessários, ao todo urna~ cento e cinqüenta cargas de matalotagem, 
nao se falando nos mantimentos. É o que está escrito, por ex., no 
papel em que o provedor das minas indagava qual a opiniao da 
Camara sobre a possibilidade de urna mon9ao assim organizada. 

Mais tarde, a bandeira fluvial tem urna organiza9ao mais coniple
xa. Figurara nela grandes canoas com capacidade pra quinhentas 
arrobas. Rodrigo César organiza a sua armada com 308 canoas, 
com 3.000 pessoas, entre brancos e pretos, e lá se vai pra Cuiabá.ó8 

Certa ocasiao, partera 11 canoas e 2 batelóes com 342 pessoas pra . 
ir povoar o sertao do 1 vaí. As instru96es para a marcha das canoas 
constara de 12 artigos de um regulamento, entre os quais a reco
menda9ao de passar por terra nas cachoeiras e nao se adiantarem 
urnas canoas as outras, pra que nao suceda fugir alguém ou alguma 
pess.oa ser comida de on9a, etc. 59 

Iam, afinal, as canoas arriscadas a dar saltos de morte, com 
carga e tudo. Ora presas em cordas, ora transportadas em procissao 
nos ombros da negrada, ora arrastadas pelos baixios "por todo o 
pessoal que se punha dentro . da água, lutando com a correnteza". 

No Paraná, o rebojo do Jupiá _ esperava a frota pra urna nova 
brincadeira de p.1.au gósto agravada pelo vento sul. No Pardo, a su
bida fazia suar o topete aos zingueiros mais adestrados. A correnteza 
era tao violenta que o bandeirante descia o rio em um dia e gastava 
nada menos de dez días pra subir o mesmíssimo rio. Em Camapua 
as canoas tinham que navegar em seco numa extensao de duas 
léguas; isto é, iam levadas por terra até Coxim, que era o rio mais 
saltador, com as suas 24 cachoeiras de meter medo e "descor9oar" 
o mais testarudo remeiro. 

Quando as canoas chegam ao Taquari, os tripulantes criam alma 
nova. 

13 

Nao deixa de ser curioso um trecho do que diz o "Plano de urna 
Expedi9ao a lguatemi" organizado ( 1 786) por Candido Xavier de 
Sousa, por ordem do vice-reí: 

"Nas duzentas léguas de navega9ao do rio Tiete se incluem 75 
precipícios de despenhadas cachoeiras e horrorosos saltos que se nao 

57. Atas, IX, 62. 
58. Docs. Ints., vol. XXXII, 185. 
59. Idem, vol. V, 142. 

-rnarcha pi oeste 251 



\ 

transitam, rodeando-os por terra, varando as canoas por cima de 
urna pali9ada de madeira que se costuma cortar para o <lito efeito. 
o perigo das cachoeiras minora-se com o aumento de indizível tra
balho e multiplicado tempo; descarregando-se as canoas duas e tres 
vezes ao dia, conforme os obstáculos que se encontram, levando-se 
a mao e guiando-as por cordas, por entre os horrorosos bramidos~ 
rebatendo com o impetuoso embate das furiosas águas contra os 
endurecidos penedos e conduzindo as cargas por terra a ombro 
grandes distancias até as poder tornar embarcar, muitas vezes por 
pouco tempo. O modo mais eficaz de vencer as dificuldades é eleger 
pra seu sofrimento sujeitos de animo intrépido, constante, sossegado 
e prudente; e porque mais ternero o perigo os que melhor o conhe
cem, ainda nestes será infalível a desconsola9ao, suposto que a sai
bam bem dissimular." 

"Corredeiras", como Acanguera, Jurumirim, Abaremanduava, 
"rápidos" como o de Pirapora, a Escaramu9a, as "itapevas" de ltu
panema e Araranguá-Gua9u, os "varadouros", os "mansos", os "sal
tos" onde é preciso atrelar juntas de bois as canoas, tudo tao difi
cultoso que só há um trecho de rio calmo, isto depois do Arranca
rabo--"rio morto". Ser calmo (máxime depois de um arranca-rabo) 
era ficar morto ... 

Por cima de tudo a praga das vespas, a ferrotoada dos "mata-ca
valos", "cabatatu'', "barra-fogo'', os "enrola-cabelo" de amargar, o 
mel trai9oeiro das "vamos-embora", nao se falando nos carra patos 
e nas fornligas do "tamanho de urna polegada", que nos pousos 
obrigavam muitos a ficar "trepados nas árvores" outros "metidos 
na água do rio"-conforme o depoimento de Teotónio José Juzarte. 

O remédio era invocar S. Bento, S. Roque, S. Sebastiao, "advoga
dos contra a peste e os bichos venenosos". Ou entao a Virgem de 
Atocha, como fez Xeria. 

Se a água dos grandes rios60 nem sempre favoreceu o bandeirante, 
ninguém irá negar o papel dos grandes rios de penetra9ao, como o 
Tiete e o Paraíba, sem, entretanto, esquecer o outro papel, nao 
menos civilizador, que foi o dos riachos e ribeiroes democráticos que 
reuniram e fixaram urna enorme popula9ao as suas margens e ime
dia95es. Assim, se os grandes ríos eram os caminhos triunfais da 

60. Convém ler, também, o incisivo depoimento de LACERDA E ALMEIDA, em 
iseu Diário da Viagem, p. 81. 

Além da R elación de Viaje de Xeria., existem os diários de navega.c;áo do Conde 
de Azambuja (1751) d o Sargento Teot6nlo José Juzarte (1769). ná.o se f~lando 
nos de La.cerda. e Alme1da. e Sá e Faria, aos qua.is Já se féz referencia. o de 
HÉRCULES FLORENCE (1825) merece, também, ser consultado. 

A b ibl1ogra.f1a s6bre "moncóes" é, enfim. bem numerosa e foi r esumida por 
TAUNAY, no capitulo IV do seu M009óes Cuíabanas do Século XVIII. 
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bandeira em marcha, os pequenos e numerosos cursos fluviais re
presentam a água fixadora de um novo quadro humano e social 
ou "a alma do ouro" como complemento indispensável a conquista_ 

Enfim, o episódio das mon<;oes parece nao ter rival em nenhum 
continente. · -

14 

As árvores corpulentas-a peroba, a ximbaúba, e o tambori-
escasseiam para a constru9ao de canoas. O hornero defende o sertao 
e logo de come90 já se fala nos "senhores das matas", sem outro· 
título senao o de terem entrado nelas de foice e machado, estabele
cendo com os olhos os limites de sua propriedade, razao de muitas. 
rixas.61 

Estabelecem-se regras para a derrubada de capoeiras. A precau-
9ao se estende, com o tempo, a outras regioes, notadamente na das 
minas. Só poderiam derrubar capoeiras "safadas", em que facil-· 
mente entrasse a foice; no entanto, serviam-se maliciosamente de: 
foices grossas e refor<;adas, capazes de derrubar as maiores árvo
res. 62 Fala-se depois na repressao ao cóstume de certos lavradores, 
aferrados ao hábito dos índios, de incendiar as matas, reduzindo 
tudo a cinzas. Vem ainda a idéia da conserva9ao das matas, a 
rnargem dos rios notáveis, o elogio dos matos do Rio Ribeira, a 
censura aos primeiros povoadores · da América que "derrubaram 
urna prodigiosa quantidade de madeiras". 63 

Gilberto Freyre informa, no seu Nordeste : "esta distancia entre 
o colono branca e a mata, entre o dono da terra e a floresta explica 
o nosso quase nenhum amor pela árvore ou pela planta da regiao"64 

e um outro ensaísta, também agudo observador, que é Sérgio Milliet, -
acha, comentando essa afirma<;ao de Gilberto Freyre, que "onde 
ambas as civiliza<;oes (a do Nordeste e a do Planalto) se encontram 
e se irmanam sem contesta<;ao é no identico desamor a mata". 

Algumas cautelas e regras para derrubada demonstram, entre
tanto, até certo ponto, que os protestos em favor das árvores, no 
Planalto, vem dos primeiros momentos de sua forma9ao social. E 
talvez quem menos destruiu as matas foi quem as conquistou. Nao 
era a árvore o objeto de sua indústria, senao apenas a fornecedora 
dos batel5es pra bandeiras fluviais e marítimas. 

Os campos intercalados na área floresta! dispensavam a derruba- · 
da a torto e a direito pra funda<;ao dos seus currais. Na bandeira 
nao se daria o caso dos engenbos, que se despovoam por falta de 

' 
61. Documentos Interessantes, vol. XXIX, p. 74. 
62. Idem, vol. 55, p . 81. 63. Idem, p. 56. 64. Obra cit., p . 70. 
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lenha. 65 Con ta-se que se queimava muito mato na procura do ouro 
de aluviáo; mas nao se compara essa queima, nem por brinquedo, 
a devastac;áo sofrida pelo litoral. 

Cada engenho liquida com urna floresta inteira na sua fome de 
combustível. Cada canavial substituí urna capoeira por um deserto. 

15 
Nao demora muito e o sertáo entra em relac;oes amistosas com as 

autoridades distantes. Remetem-se ao vice-rei várias onc;as-pintadas 
e um urubu-rei, pela "Francesinha"66 e mais sete couros de onc;as 
das que Brito Peixoto consegue cac;ar nos sertóes do Sul. 67 Nas 
gerais, outro bandeirante é um cac;ador de onc;a que, quando tinha 
notícia de andar pela vizinhanc;a alguma pintada, vendía o couro de 
antemao, tal a certeza de cac;á-la. 

Freyress fica assustado com a técnica do cac;ador, dizendo: "ele 
tero tanta certeza disso, que determina até o dia da entrega."68 

Domingos Afonso, companheiro de Domingos Jorge Velho e 
Francisco Dias d' Avila na luta contra os tapuias, passa a chamar-se 
Domingos Afonso Sertao, "por amor ao seu desterro" ;69 isto é, 
em homenagem ao sertao onde alcanc;ara tao ruidosa fama. Ao lado 
de Domingos Afonso Sertao, que é "sertao" por agradecimento 
pessoal, nao se pode omitir Barba Gato, que é "tenente-general do 
Mato" por nomeac;ao oficial. 

O prestígio do "mato" e do "sertáo" é bem maior que o urbano, 
como se ve. Tao grande que os espanhóis chamavam ·aos bandei
rantes os "mamalucos de la villa de San Pablo del Certon". A cida
de, por sua vez, presta a sua homenagem ao serta.o, quando resolve 
intitular "sertanejos" ao regimento de infantaria de Itu, composto 
de homens mestic;os e libertos, nome que ficava muito bem "para 
ter em respeito os sertoes daquela vizinhanc;a". 70 O sertao, que tanto 
dá a morte como o remédio, e o campo, sempre amigo e as árvores 
quase71 sempre amigas explicam muitos acidentes da penetrac;ao. 

65. Documentos Interessantes, vol. 29, p. 79. 
66. Documentos lnteressantes, vol. XXX, p. 130. 
67. Idem, p. 279. 
Na conquista do "sitio da Lagoa dos Patos", levada a efeito pelos Brito Peixoto, 

tlveram estes que lutar com on<;as, tigres, lObos-marinhos e cobras, "de que 
aquelas terras alnda hoje estam cheyas", morrendo 25 escravos "por acometimen
to dos mesmos bichos" (Docs. lnts., vol. XLIX, p. 130, requertmento de Francisco 
Olas Peixoto ao rel, em 1714). 

68. Rev. do lnst. Histórico, vol. XI, p . 171. 
69. PEDRO CALMON, História da Casa da Tórre, p. 82. 
70. Documentos lnteressantes, vol. XXIX, p. 61. 
71. A. J. SAMPAIO, Fitogeografia do Brasil, p. 36; ROY NASH, A Conqutsta 

do Brasil, pé.gs. 108-111. 
Mesmo distribuidos em zonas fitogeográficas especlais, o certo é que, tanto no 

alto como no bauo Amazonas, como na zona das caatingas, náo se talando na 
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Pouco adiantaram, porém, essas provas de camaradagem. O . 
sertao e o litoral refletem até boje a posic;ao que faz do bandeirismo 
e da praia duas fór9as em antagonismo constante, por "mútua in
compreensao". O litoral -pratica dois crimes ao mesmo tempo: o 
de abandonar o sertao ao deus-dará do pouco caso e o de querer 
que o serta.o pague os crimes e deficiencias resultantes désse aban
dono. 

O sertao brasileiro e o antigo litoral portugues nunca f izeram as 
pazes. 

16 

As passagens dos rios tinham adquirido feic;ao múltipla. Só pra 
Minas e Goiás eram as do Verde, do das Mortes, do Río Grande, 
Paraíba, das Velhas, Urucuíba, Baipendi, Atibaia, Juqueri, Moji, 
Pardo e Sapucaí. 

Na marcha para Oeste a questao das passagens se resolvia por 
meio de concessao a descobridores ou por arremata9ao. O privilégio 
tinha um prazo ou era indeterminado quanto a sua durac;ao e trans
missível por heranc;a, por duas ou tres vidas. 

As canoas, que os titulares de passagens constroem, tém um 
papel importante no processo sociológico da rude avan9ada. Ao lado 
dos rios, como vias de penetrac;ao, ou como base para o costume das 
monc;oes, o outro sistema, o de os atravessar por via xerográfica, 
nao podia faltar, e o bandeirante era, por direito de conquista, se 
nao ~bém em conseqüencia do seu oficio de sertanejo, o indicado 
para 1sso. 

Faz-se preciso ( 1725) melhorar, a certa altura, as condi96es das 
balsas do Paraíba e do Paraibuna, onde apenas trafegavam duas 
canoas. No ano seguinte, estavam funcionando duas ~andes barcas, 
semelhantes as do Douro. Assim nao acontecia mais afogarem-se os 
cavalos e morrerem de resfriamento por transporem, suados, o rio. 

Eram as barcas do On9a (Luís Vahia Monteiro) que afinal, por 
falta de remeiros, ficaram logo paradas. 

As canoas de casca de jatobá, por ex., tao em uso entre os mora
dores de S. Paulo e na penetrac;ao do Oeste nao faltaram, também, 
no litoral, ao lado das sumacas, como as que demandam Laguna e, 
depois, o Rio da Prata. 

zona das araucárias, existem campos numerosos "int~rpolados de capóes". Os 
capóes ni.o estA.o separados das zonas floresta-is. O que predomina é a vegetac;lo 
campestre e isto esclarece, até certa altura, os pontos de apoio que o bandeirante 
encontra na su a penet ra<;áo, para a fundac;io de currals pelo Brasil todo. 
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As várias espécies de canoas já indicavam a solu9ao de boje, 
que consiste em tipos de embarcagóes adequadas para cada rio.72 

Porque as embarca96es dos pioneiros se dividiam logo entre as 
de navegar pelo rio em sua extensao, as de transporte de urna 
margem para outra e as do litoral, nas bandeiras marítimas, sumacas 
ou patachos. 

Sao-no que diz respeito a marcha terra adentro--os dois as
pectos da água e do sertáo que se associam, acumpliciados com o 
bandeirante: a água dos caudais que lhe permitiram as travessias, 
as viagens e as comunica96es de urna regiáo pra outra; e o sertao 
fornecendo-lhe as árvores corpulentas que serviriam para as suas 
canoas. 

Constroem-se pontes, quando é o caso; naturalmente Diogo Gras
son Tinoco nao terá falado em "pontes" por imagem e rimar com 
"montes". 

Mas o f orte é· a canoa. 
Toda sesmaria é concedida com a ressalva de que ficam reserva

dos os paus notáveis para embarca95es. 
Ao passo que os bandeirantes se incumbem das passagens dos . 

rios de canoa, e houve até sesmarias concedidas para tal fim ex
clusivo, o govemo colonial se localizava, com a sua agao fiscal, 
nas barreiras. É nas barreiras que se praticam, muita vez, ferozes 
extorsoes. 

Sao as duas faces do mesmo caminho--o ir para o sertao e o 
vir pagando caro por ter ido. 

Os confiscos chegam a ser urna praxe; dao mesmo pro governa
dor de S. Paulo organizar sua tropa de linha a zona aurífera, com 
o fim de infundir respeito aos "turbulentíssimos moradores dos 
arraiais". 

17 

A inda a respeito de canoas: 
O fato de nao se encontrar nenhum veículo de navegagao fluvial 

e marítima nos inventários dos séculos XVI e XVII nao prova, em 
absoluto, que elas nao tivessem existido desde o primeiro instante. 
A nao ser, por ex., que Anchieta e André Fernandes tenham feito 
as suas incursoes pelo Tiete a nado. Admira baja alguém susten
tado tamanho disparate. As flechas, também, nao se incluem nos 
inventários; e vai-se dizer que nao existiram? 

72. Veja-se "A Navega~áo e os Barcos do Rlo Tocantlns", d e OSVALDO O. 
STORINO (Revista Marítima Brasileira, trimestre III, 1952). 

O Almirante ANTONIO ALVES CAMARA escreveu um Ensaio sóbre as Constru-
9óes Navais Indígenas, que o leitor deve consultar. 
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Basta existir o Tiete pra ter havido canoa, desde o momento em· 
que o morador se instala a sua margem. Que o diga a "piagaba 
das canoas", a que se ref erem as atas da Camara. 

Nao se dirá pra transporte imediato de mercadorias; mas pra 
transporte pessoal do bandeirante e de seus mantimentos; mas como 
meio de que o próprio índio se utiliza em seu rudimentar comércio 
com os brancos. 

Já o Padre Fernao Cardim, quando embarca em Santos pra S. 
Paulo de Piratininga, no terceiro dia de sua viagem navega "por 
um rio de água doce, em canoas, até peagaba"-isto em fins do 
quinhentismo. No início do seiscentisino, como se ve pelo relatório 
de Glimmer (roteiro incluído na obra de Marcgraff) as canoas e · 
as jangadas já fazem parte das bandeiras que rumam par~ o S. 
Francisco, como a de André de Leao. A de Nicolau Barreto faz o 
mesmo percurso; portanto, terá usado dos mesmos processos de 
penetra9ao, ou seja, também~ jangadas e canoas. 

Também na "apea9aba das canoas" é que desembarcam os ca
rijós que a vila de S. Paulo vinham a resgate. O comércio se faz 
por aí e está em vigor, pelo menos, em 1607. 

A bandeira de Martim Tenório parte do "porto de Anhembi", 
o que vale dizer que terá feito a sua viagem em canoas. Ainda 
no século XVII Raposo Tavares, · há pouco referido, realiza o seu 
reide famoso, principalmente na parte amazónica, em canoas e 
jangadas. 

Em sua narrativa, o Pai Pirá, que atingiu as cabeceio:'as do Ta
pajós, conta que foi em canoas que sua gente passou o Parantinga. 

A avan9ada para o Sul tem como epílogo M'Bororé, em que os 
paulistas se empenham com trezentos homens brancos, seiscentos 
índios e 130 canoas. As bandeiras que demandam o Norte se trans
formam, muita vez, em bandeiras fluviais, como no Tocantins, no 
Araguaia e no Madeira. Ainda nao se havia fundado Belém do 
Pará-ensina Jaime Cortesao-mas já os varadouros do sul de 
Goiás permitiam esse arrojado périplo de canoas, esse relancear de 
urna entrada fluvial ligando S. Paulo ao Amazonas. 

Pouco importa que os inventários dos séculos XVI e XVII nao 
falem em canoas. Talvez a omissao se explique porque elas sao 
construídas em comum e de uso coletivo; serviam ao grupo. Eram 
propriedade de todos e nao de um só. (Se um do grupo faz testa
mento nao irá mencionar, evidentemente, esta ou aquela canoa como 
sua.) Além disso, feitas em pleno sertao, no sertao ficam; valiam 
enquanto em uso, atendendo as contingencias da viagem; nao serao 
objetos que cada bandeirante traga pra casa, pra figurar entre os 
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seus bens particulares. A verdade é que nao há documento sobre 
bandeirismo que a elas nao aluda, aqui e ali. Os rios sao até cha
mados (nada mais expressivo) "caminhos de canoa". 

Certo sertanista esconde suas canoas num areal, pra garanti-las 
contra terceiros, até as usar de novo, de toma-viagem. 

Decerto o bandeirante aprende com o índio a fazer canoas, mas 
é mais provável que as canoas bandeirantes tenham sido feitas, em 
sua maior parte, pelo próprio índio. É um tra90 da cultura indí
gena que o paulista aceita totalmente. Sem discutir. O bugre, assim, 
nao só é "transporte" para a bandeira, cujos baús de boi ele é 
quem conduz ao ombro, como fabrica o transporte fluvial, cons
tituído de ubás, de "canoas de casca" ou já de batelóes. Mesmo 
Céspedes, em sua incursao pelo Tiete, emprega 50 índios na cons
tru9ao daquelas "canoas que. tenían 7 5 palmo~ de largo e 6 de 

" voca ... 
Em síntese, a canoa é utilizada: 
1 ) como meio indispensável de transporte, fazendo parte inte

grante da marcha para Oeste, desde o século XVI, sendo indis
cutível que no século XVIII o episódio das mon9óes é que lhe dá 
um papel específico na conquista do Brasil; 

2) como instrumento de guerra, pois é com esquadrilhas de 
canoas que se travam as nossas primeiras batalhas fluviais,73 contra 
paiaguás a oeste, espanhóis ao sul, e intrusos holandeses, franceses 
e ingleses ao norte; (num ataque as redu9óes do Uruguai falam os 
jesuítas em "novecientas canoas que (os paulistas) habían traído rio 
abajo hasta las dichas reduciones") ; 

3) como concessao a titulares de passagens nos rios que é 
preciso atravessar em lugares certos, de urna margem pra outra
pontos de liga9ao indispensáveis na caminhada; 

4) como base de urna profissao sertaneja que é a da constru9ao 
de canoas segundo a técnica indígena; trata-se de um "ofício ban
deirante", tanto que se fala em "canoas paulistas" no S. Francisco; 
em paulistas que ainda no século XVIII estao construindo canoas 
no Sul, a servi90 de Gomes Freire;74 isto pra citar dois exemplos, 
apenas; em suas Notícias Ultramarinas, José Gon9alves da Fonse
ca75 menciona "canoas semelhantes as que os nossos paulistas usam, 
e que se chamam ubás, no Grao-Pará e no Rio Madeira"; 

73. Já em canoas, cada uma com 18 pessoas, se travam os primeiros encontros 
entre p ortugueses e tupinambás, em Bertioga, segundo o testemunho de HANS 
STA.DEN (Duas Viagens ao Brasil, p. 124). 

74. Carta publi. na Rev. do Arquivo Público Mineiro, ano XXII, p. 218. 
75. JOS~ GONQALVES DA. FONSECA, Noticias Ultramarinas, I, vol. IV, p. 88. 
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5) finalmente, há o comércio dos índios com os brancos, f eito 
em canoas, como no caso dos carijós que vinham a resgate na 
"piai;aba das canoas". 

Quanto a embarca9óes marítimas, nao cabe citá-las aquí; basta 
lembrar as de que se servem as diversas bandeiras partidas do 
litoral vicentino para o Sul, como a de Francisco Dias Velho, o de 
Santa Catarina; como a de Luís Días Leme e Fernao de Camargo, 
"que talou as terras ribeirinhas da Lagoa dos Patos". · 

Aí ·estao, também, as. canoas, igaras e igaru9us, mas ao lado das 
sumacas e dos patachos. 

18 

J á se notou que o amor do paulista a vida agrícola provém da 
longa estadía do bandeirante no sertao. É bem possível. O que é 
cert_o é que o conhecimento do sertao o habilitava a prestar ser
vii;os incalculáveis a sociedade colonial, toda vez que o inimigo 
bárbaro se entocaiava no mato, "mai~ protegido pela Natureza do 
que por arte" e daí promovia as suas incursóes inesperadas contra 
as populai;óes brancas do litoral e dos aglomerados urbanos. _ 

A especializai;ao psicológica do hornero branco ou mesti90 pra 
enfrentar perigos e distancias dt:corre desse regresso ao primiti
vismo que só o sertao explica. A familiaridade com a natureza 
bruta é que dá ao bandeirante certos atributos, tornando-o neces
sariamente rude, calejando-lhe as maos e endurecendo-lhe a sola 
dos pés para que ele se habituasse as correrias continentais, ªº 
trato com as feras de toda ordem, e se tornasse um tipo social 
específico para o qual a sociedade da colonia se ve obrigada a 
recorrer na luta contra o selvagem. 

Tao importante era um "curso" de sertao que D. Rodrigo César,. 
numas informai;oes que dá a el-reí, sobre os companheiros de 
Anhangüera 2.0

, acha que um deles, Bartolomeu Pais de Abreu, 
nao tem o mesmo conhecimento do sertao "pelo nao o haver7º 
cursado nunca". Taunay acba que o governador foi injustíssimo, 
pois esse bandeirante tinba curso completo; era um grande ser
tanista. 

Em qualquer hipótese, a expressao usada por D. Rodrigo diz 
bem do sertao como escola em que o bandeirante, pra ser mesm·o 
bandeirante, tinha que se matricular primeiro. 

Era preciso ser "bicho do mato", de "faro aceso" (como diz 
também o Conde de Assumar) atento a quaiquer "folha de árvore 

76. Anais do Museu Paulista, t. VI, p. 355. 
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que bula". 11 Porque qualquer "fólha do mato que bula o fará meter
se no mato e pelo río do Pará acima", etc. 

Quando o bandeirante Joao de Sousa A Azevedo. qu:~ es_tabel~r 
urna fábrica de anil no extremo Norte--ele que fo1 o ma1s arro1a
do sertanista de que rezam os anais paraenses"-as autoridades 
nao querem concordar coro urna das mercés que o famoso ituano 
pedía e que consistía em "fazer, por si, descimentos" pra sua em
presa. Isso nao. "Fazer desc~entos. he o mesmo_ qu~ querer .ser 
conquistador ou, para melhor dizer, Tirano dos Sertoes. U~a co~a, 
porém lhe é plenamente reconhecida: o seu curso de sertao. Nm
guém é tao necessário como ele a Capitanía, por se~ "a única pes
soa que havia pra conduzir, pelo sertao, certo ouv1dor que v1nha 
de Belém a Vila Bela". 78 

Outro mérito seu, exaltado nos papéis governamentais: o ~~rt~ 
lhe havia ensinado desobediencia mas "do mal da desobed1enc1a 
déste homem tiramos o bem de sabermos que em seis meses de 
tempo se pode ir e vir as minas de Mato Grosso". 

O fracasso de urna "bandeira dos emboabas" ( 1734) contra os 
paiaguás f oi de vid o a seu chef e Morais Sarmento "abusando do 
seu valor e uso militar" nao ter admitido a colabora~ao de nenhum 
sertanista. Serviu de galhofa ao povo-conta Barbosa de Sá
"pelo arrojo com que partiu e frouxidao coro que voltou". 

Foi o sertao que "diplomou" -depois de áspero curso-o ban
deirante pra certas empresas que as . milícias e regimentos. da me
trópole jamais poderiam levar a efe1~~' no entrec~oque drret~ da 
sociedade aborígine coro o poder mi11!ar. Double de serta1!-eJ? e 
militar' estaría ele habilitado a falar a hnguagem do poder publico. 
Era ele o poder público de pés no chao e "culturalmente" em con
di~óes de penetrar o mundo primitivo, interpondo-se entre áreas 
sociais linearmente antagónicas e, portanto, irredutíveis. 

Um documento anónimo, citado por Capistrano, define (1690) 
0 paulista como "homem capaz de penetrar todos os sertoes, pelos 
quais anda continuamente, sem mais sustento que ca~as do mato, 
bichos, cobras, lagartos, frutas bravas e raízes de vários paus. N~o 
lhe é molesto andar pelo sertao anos e anos; e suposto que se1a 
tido como insolente, ninguém lhe pode negar que o sertao todo 
que ternos povoado neste Brasil ele é que o conquistou". . 

"Sao os homens, os paulistas, tao inclinados a estas conquistas 
que o tem por vida e crédito do seu valor".79 

77. Idem, p. 320. ,.. 1 .. 241 ( ª"""ta 
78. ARTUR FERREIRA REIS, "Os Paullstas na Amazvn a • p . sep ...... 

da Bev. do Inst. Hist . e Geogr. Br.). 
79. ERNESTO ENNES, op. cit., p . 210. 
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Eram eles "cursados" no sertao, conforme diz o documento · 
histórico. 

19 

Voltar? mas voltar seria muito pior. A distancia que se interpóe 
entre a bandeira em pleno sertao e o ponto de partida é maior, 
muito maior, do que todas as distancias a vencer. Caminhar para 
a frente ainda é urna solu~ao. · 

~ste cai de bru~os, desfalecido de fadiga. Aquéle, flechado a 
trai~ao, chama o sacerdote e dispo~ sobre as providencias que 
deverao ser tomadas depois de sua morte. Aquele outro, num lugar 
até entao nunca visto, dita seu testamen~o entre cantos de pássaros 
e gritos de desespero. Um deles pede ao companheiro que entregue 
a espósa distante uns granulas amarelos, descobertos no sertao 
mais ínvio do mundo. Outro recomenda sejam entregues ao legí
timo· dono os dois negros, emprestados, com que viera buscar a 
vida naquele cafundó-de-judas. Outro recomenda que se digam du
zentas missas ao anjo de sua guarda. E mais outro, ao despedir-se 
da "vida presente", nao se esquece de mencionar as suas <lívidas 
pessoais, de pedir a libert~ao de seus escravos, de confessar as 
suas faltas e rogar a familia que nao despreze os seus filhos bas
tardos. Outro luta enterrado na lama coro os paiaguás. Outro, já 
trópego, fica pelo caminho pra nao ser o empecilho da caminhada 
trágica. Plantara-se algumas cruzes no chao e, no outro dia, a ban
deira cap:tlnha de novo. De repente, vinda nao se sabe de onde, 
urna flecha e imediatamente um negro que cai, pedindo socorro. 
De onde veio a arma aguda e rápida? Mistério que os mais afoitos 
vao descobrir quando dao de cara com um grupo de bugres que 
pregaram f ólhas verdes sobre o corpo para se confundirem coro 

,, 
as arvores. 

ÁrVores humanas, marchando contra eles e semeando o morti
cínio de dentro de outras árvores. 

"Who can impress the forest: bid the tree Unfix his 
earth-bound root?" 

Viam os bandeirantes, naquele mundo tao propício a imagina ... 
~ao, sinais e símbolos misteriosos. Se urnas pedras pontudas arre
medam o emblema da Paixao aí estava a Serra dos Martírios. Se 
outras pedras, estas em número de quatorze •e cóncavas, sugerem 
enormes piloes, a margem de algum rio, o rio se chamará dos Piloes. 
Se outra, ainda, surge no mato dos Araés, muito "alta e redonda", 
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é a torre de Babel. Mais do que semelhan9as animistas, essas de
signa9óes refletem, supóe-se, o estado de alma dos expedicionários. 
o martírio da jornada só se exprime bem com a Serra dos Martí
rios. A fome que os obriga a comer raízes de árvores lhes desperta 
a imagem dos quatorze piloes. A conspira9ao, a falta de entendi
mento ·entre eles nos instantes de panico é que os conduz a ver, 
naquela pedra "muito alta e redonda" a imagem da torre de 
Babel .. . 

Mais adiante outro alarme. O fogo ateado ao longe, numa ca
poeira, é um sinal vermelho de guerra. Sao os índios bárbaros que 
cercaram a expedi9ao. A luta é desigual, pois os troncos se colocam 
ao lado dos atacantes. Rufam tambores a hora dos combates, urna 
buzina dá o sinal de alarme e há un1a certa tática de guerra, como 
nos assaltos ao Guairá e na luta contra os guaicurus. 

Ordinariamente as flechas sao mais eficazes do que as armas 
de fogo entáo usadas, mosquetoes, arcabuzes e escopetas. Silencio
sas e trai9oeiras, as flechas, desferidas pelos váos das árvores, em 
maior número, enquanto o atirador engatilhava dificilmente a sua 
arma de fogo, quando se via já haviam atravessado o corpo do 
bandeirante. 

Manuel Garcia de Almeida está nesse caso. A sua garrucha, en
contrada só há pouco tempo (juntamente com urna espada), no 
Jeito do rio que tem o seu nome, e ainda engatilhada, mostra que o 
bandeirante caiu varado por flechas no instante presumível em que 
ia se defender. (Salomao de Vasconcelos, Bandeirismo, p. 129) . 

E verdade que se usavam gibóes de algodáo ou couras ( cou
ra9as de anta) pois os espanhóis confessam, a respeito dos paulis
tas: "de /lechería se rien fiados en los escupiles que traen, a quienes 
la flecha no pasa"; mas quanto devassador de sertao morreu de 
flechada! Manuel i>reto é um deles, dando motivo ao júbilo jesuí
tico: "con muy buenos flechasos que le dieran los yndios." 

O que valeu ao pioneiro f oi exatamente o manejo da flecha contra 
os índios, e o ser "potentado em arcos" é um título marcial de 
suma relevancia. Na luta com os emboabas, o que reza o depoi
mento histórico é que os piratininganos, "menos hábeis em tiro 
de f ogo, excediam em muito os europeus, isso sim, se brandiam 
armas brancas, os machados e as foices". 80 

Vencidos os bugres, reorganiza-se a marcha. Vao muitos feridos 
conduzidos na rede. Redes de embira, mas os bandeirantes nao 
viajavam na rede, como fazia o padre. Rede mais pra dormir, ser 

80. DIOGO DE VASCONCELOS, apua AURELIANO LEITE, o Cabo-Maior dos 
PauLi.!tas, p . 66. 
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transportado ferido ou ficar doente. Rede com que ainda boje ca
boclo leva defunto do sertao pra cidade. Coisa muito diferente das 
cadeirinhas urbanas, tao ao gosto do Norte e do Rio, com os seus 
bra9os de vime, estribo e· baldaquim coberto de couro, cortinas com 
barra dourada e forradas d~ linho e de algodao ... 

A água depositada pela chuva em certas plantas, o mel de jataí, 
de manda9aia e guira, sao recursos providenciais, em plena aven
tura. Muita doen9a se cura com "pedra de parco espim", muita 
ferida com urina e fumo, muita mordida de cobra com sal e aguar
dente, muita febre com jeticu9u, muito f erimento com erva pisada 
e papa de mandioca, muita picada de vespa com mel, muita lom
briga com caroatá. Sao expedientes de medicina selvagem, a que · 
se recorre in natura. · 

Mas agora é um río que os sertanistas serao abrigados a atra
vessar amarrados em cipó por causa da correnteza. Ou 20, 30 ca
choeiras transformadas em ~r~polins da morte. Destro9os de ca
noas, chuvas torrenciais que inutilizam os últimos mantimentos. Os 
víveres se acabam, a urna certa. altura. O deserto esmaga pela sua 
grandeza e pela sua aridez. "O jornadear nas horas quentes é insu
portável" , diz o cronista. "Aperta-se irritada e áspera a garganta do 
viajante; escandeiam-se-lhe os olhos, onde água fresca e sombra? 
zumbem-lhe os ouvidos, ~ o sangue aflui afogueado a cabe9a 
azoada." 

Obrigada pela necessidade e segundo o costume paulista, informa 
o historiador, já a bandeira fazia apenas marchas de meio dia; na 
primeira metade do dia procura o ouro, e a subsistencia na se
gunda. 81 Depois, a morte de muitos companheiros, a deser9áo de 
outros e, por fim, a conspira~ao. 

Pra espantar o bugre, só mesmo botando f ogo na água, como 
fez Anhangüera. A idéia de que todos os rios da terra virassem 
rios de fogo en che de panico o sertao feroz, que se rende <liante do 
Diabo Velho, no famoso espetáculo da bugrada gritando de terror. 

Invertem-se os termos de urna equa~ao económica, vital. Nao é 
só a distancia que impede a volta, por se ter tornado esta mais 
difícil, mais trágica, mais desumana do que a marcha pra frente, 
fósse pra onde fósse. É a riqueza que se transforma em pobreza 
absoluta quando o ouro nao mata a fome; é a condu~ao que passa 
a servir de alimento, comendo-se os cavalos e os caes de ca~a; é 
o pai que se ve obrigado a condenar o próprio filho pra manter 
a disciplina da tropa; é o homem que ia veµcer a paisagem e se 
diluiu na paisagem; é o caminhante que ficou no caminho, comido 

81. WASHINGTON LUtS, Capitania de S. Paulo, p . 195. 
. . 
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pelo sol e pela doen9a, só tendo pra matar a sede "a água do céu 
e a que os seus próprios olhos vertiam", ou nao tendo "outra 
bússola que a sua vista ~ a eminencia dos montes". Sao as estradas 
amigas que se lhe tornam inimigas de morte. Por elas entrara o 
descobridor, mas por elas entra agora o intruso, o espoliador. Atrás 
de Borba Gato entra D. Rodrigo Castel Blanco. A culpa de ter 
aberto urna estrada tem esse corolário que é a conspira9ao das es
tradas contra o afoito que as abriu. O bandeirante espoliado das 
minas pelos emboabas nada mais é que o bandeirante vítima das 
estradas que ele próprio rasgou, sertao adentro. Tal é o caso de 
Garcia Pais, abrindo o "caminho novo" para o Rio-caminho que 
foi um golpe de morte na economia do Planalto. Quem abre urna 
estrada tem o fisco pelas costas, como um cao de ca9a farejando o 
ras to do ca<;ador. 

O que mais dói, nos soldados do deserto, nao é a canseira da 
jornada; 

"é alguma coisa que os abriga a andar ainda 
sabendo de antemao que a jornada está finda." 

Nao será sem razao que, na linguagem norte-americana, "to go 
west" é sinónimo de "morrer". 

20 

A princípio o sertao intervém na organiza<;ao do núcleo urbano, 
cercando-o por todos os lados e incutindo-lhe a necessidade da 
def esa comum contra o perigo externo-provindo do índio e do 
pirata. 

Depois instiga a bandeira para o desconhecido. :a ele urna divin
dade mitológica, pánica, condenando os homens pelo terror e pelo 
encantamento. 

Nele estao todos os sofrimentos, mas também todas as espe
ran9as. 

Posto o grupo em marcha, o sertao obriga o bandeirante a pra
ticar crimes e violencias; mas também é o refúgio dos oprimidos; 
mas incrementa o espírito associativo da familia, pois cada ban
deira é um grupo onde a solidariedade social supera a solidarie
dade simplesmente consangüínea; promove um verdadeiro teste 
de qualidades raciais para a conquista, na sele9ao dos valores hu
manos que ele próprio desafia, seduz, tritura, classifica e exercita 
na escola áspera do bandeirismo que era a modela9ao de um tipo 
social até entao desconhecido. Ensina renúncia a vida, por um 
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ideal ou por urna necessidade insólita; mas ensina, também, o 
amor ao espírito de aventura que explica os heróis; ensina, tam
bém, o amor a palavra dada, que explica os compromissos assumi
dos em nome dele naqueles desertas onde os documentos escritos 
quase nao existem; e ensina, ainda, a democracia pelo sofrimento 
nivelador e a independencia pela ruptura de qualquer contacto com 
os reis e com os poderosos. 

Quando os "cal95es de couro" se arremessam aos riscos e aven
turas de ca<;a ao índio e aos metais preciosos sabem que a morte 
os acompanha. Esta lhes fareja o rasto por onde eles passam e, na 
conjura9ao das for<;as assassinas, vai esperá-los numa tocaia ou 
num combate. Ajuda, contudo, a modelar a rude fisionomia desses · 
andarilhos tempestuosos, para os quais "morrer é coisa mui natural 
aos homens". O trato com o perigo lhes dá urna consciencia sin
gular. s2 :a urna espécie de µioral que resulta dos a tos que praticam 
sob . a vigilancia do sertao. 

Por certo eles executam as leis que trouxeram do seu meio social. 
Comprometidos com a sua cultura de origem, nao será a lei do 
sertao que os fará despojar-se completamente dela. Mas, os inte
resses imprevistos, que lhes pedem garantía, terao que influir em 
sua concep9ao antilegal do direito, dando-lhe um sentido mais 
tosco e menos formal das rela96es humanas na sociedade. 

O próprio meio selvático lhes impoe a simplifica9ao da lei pelo 
direito vivo. Se há falhas, ou inobservancia de preceitos legais
que ficaram longe-o sertáo justificava tudo e S. M. "supriria as 
1 " acunas ... 

21 

A provisao de remédios, a barraca ambulante, o altar portátil, 
os livros de Horas, as arrobas de pólvora e balame, os instru-

82. Nada como a simpllcidade tocante de um desses a tos: 
"Morto algum bandelrante, o capitáo determina o arrolamento das armas e dos 

objetos delxa<ios pelo de cujus. As formalidades sáo rápidas e slngelas, Perante , 
muitoa homens, o capltA.o recebe, de um paTente ou camarada do bandelrante 
morto, o compromlsso de !azer com fldelldade a descricA.o dos bens. O juramento 
é prestado sObre um livro dos Santos Evangelhoa, sObre um Mlsse.l, Horas ou 
cruz. No mesmo ato sáo nomeados e juramentados dots avalladores e, quando 
há vlúva ou ór!Aos, um procurador da 'mulher que !icou' e dos !llhos de menor 
idade. EntAo, sendo-lhes presente o testamento do de cu1us, o capltl.o manda 
cumpr1-lo. Depots de a.vallados cristámente os bens, sáo postos em almoeda ·e 
público lellAo "por correr perigo e estar em terra de lnimigos, onde !acllmente 
os poderlo levar e terem com isso os órfáos perda, a !alta de quem olhe por 
fües". Faz-se a venda em presenca de quarenta homens, em lugar público, onde 
o capitAo manda juntar todos os soldados. Felto o 1~11Ao, o produto das pecas 
é entregue ao curador, especialmente escolhido para tal !im. 1!:ste olhará por 
tudo, inclusive pelos escravos, que seráo objeto de partllha, para de tudo dar 
conta as justtcas da vlla de Sáo Paulo, tódas as v~zes que lhe !ór pedido" 
(ALCANTARA MACHADO, Vida e Marte do Bandeirante, pp. 265-268). . . 
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mentos de pesca, os giboes de algodao, as enxadas e ferramentas, 
os arcos e flechas, as espingardas, as sapatorras, as bateias, as 
cuias, as pirogas, as cunhas cal9adas, os machados grandes de fal
q uejar, as enxós com os seus fuzis, as foices e facoes, os almocafres, 
as redes de embira, as bruacas de couro, urna viola de pinho do 
reino e. . . que mais? sao indica9óes das várias atividades que a 
bandeira83 vai desenvolvendo sertao adentro. 

Tais objetos e utensilios rudimentares, que bem exprimem o "ho
rizonte cultural" do grupo andarilho, sao pontos de referencia pra 
outras numerosas interroga9óes. 

"Com o único suprimento da pólvora e chumbo os paulistas tem 
penetrado e descoberto a maior parte do Brasil"-reconhece o 
próprio govemo portugues nas instru96es militares a Martim Lopes84 

De dia, o sol, pra marcar a dir~ao. De noite, as estrelas ... 

22 

Mas o povo nao podia viver sem o sertao. Mas as entradas, por 
sua vez, nao se faziam sem o povo. É no sertao-dizem os borneos 
desse tempo-que iremos buscar "remédio pra nossa pobreza". 

"Povo" e "sertao" sao duas palavras mágicas e obrigatórias. 

23 

"Tropa da gente de S. Paulo que vos achais nas cabeceiras do 
Rio Tocantins e do Grao-Pará; eu, o Príncipe, vos envio muito 
saudar." 

83. "Além de armas, chumbo, pólvora, gibóes de algod~o surgem produtos 
químicos destinados as rudimentares pesquisas analiticas sóbre a riqueza das 
pintas: alva1ade e pedra-ume, caparrosa azul e verde, figado de enxófTe" (TAU
NAY, Hist. G . das Band. Paulistas, t. V, 93). 

84. Docs. Interessantes, vol. 43, p. 49. 
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CAPITULO IX 

A "CRUELDADE" DO BANDEIRANTE E A 
VERDADEIRA TÉCNICA DA CONQUISTA 

Os índios trazidos "em paz". O maior número de escra
vos ne.m se_mpre quer dizer maior escravizafáo. Como 
o bandeirante "continuava" o índio. O ciclo da cafa ao 
bugre e as chamadas bandeiras despovoadoras. Os ir
máos Leme perante a história. Os heróis, os santos e 
os bandidos. Os bandeirantes em confronto com os aven:.. 
ture_iros espanhóis. Erras de julgame,nto. O que espanta 
é nao terem sido os bandeirantes mais violentos do 

que_ foram. 

1 

A té certo ponto, a pergunta--cruel porque escravizou o índio? 
--obtém resposta, por exemplo, nos casos de índios trazidos em paz. 

A técnica da conquista nos apresenta, muitas vezes, o bandei
rante transformado em "apartador de briga" entre tribos rivais. 
Os casamentos de bandeirantes com as filhas dos caciques dao, a 
penetra~ao histórica, um raro sentido humano. As instru~óes, que 
levavam nos regim·entos, quanto ao modo pelo qual deviam ser 
tratados os selvagens, ilustram muito essa técnica. Só era natural 
a "defensa" quando os índios atacassem a bandeira. 

:E: comum a defesa do índio pelo próprio bandeirante. As atas da 
Camara, em tal sentido, sao definitivas. A todo momento, em plena 
conquista, está o bandeirante lan9ando mao da "técnica da bon
dade"-mesmo porque se recomenda que "os capitaes nada perdem 
por serem magnanimos e liberais". 

Até a conquista se pratica, muita vez, pelo "caminho da paz". 
É o caso de Femao Dias Páis, conquistador pacífico dos tres reinos 
que eram os do Tombu, Sondá e Gravitaí. · 

2 

Sabe-se como decorreu o curioso episódio: 
marcha pi oeste 267 



\ 

Dos tres caciques, Tombu era o de mais absoluto prestígio. Usava 
de armas sobre o pórtico do seu "palácio" e eram elas um ramo 
seco, com tres araras vivas. Se morria urna dessas aves, outra era 
posta ero seu lugar imediatamente. Os vassalos só lhe falavam 
"com os joelhos em terra"; e ele, com urna certa pachorra, que 
tanto tinba de inocente como de caricatural, se fazia "carregar como 
em andor" toda a vez que saía do seu trono. 

Fernao Dias Pais vai ter com os tres caciques. Diz-lhes, com 
suavidade, o que pretendia: nada de briga; apenas um entendi
mento cordial e cristao para que todos o seguissem para um país 
melhor. Pois nao é que os morubixabas se convenceram e o se
guiram? 

Post os em marcha, como se f óssem re is magos, morre um deles, 
o Gravitaí; depois mais, morre o Rei Sondá. Nao obstante, pros
segue a transmigr.a9ao e chegam a S. Paulo os cinco mil índios da 
tribo chefiados por Fernao Dias Pais e pelo Rei Tombu. :Bste Reí 
Tombu, diz Pedro Taques, praticava sempre as "virtudes morais", 
tendo sido batizado a hora da morte. 

Como se ve, consegue o grande bandeirante destronar nada me
nos de tres caciques, trazendo-os amorosamente, com os seus cinco 
mil vassalos, a Piratininga; isto é, consegue a transmigra9ao pura e 
simples de urna tribo toda, "sem estrondo de armas nem tiranías 
de morte". 

3 

O maior número de escravos nem sempre quer dizer maior escra
viza~ao. O grande número parece dispersar os seus efeitos, tor
nando-a mais problemática. Do ponto de vista psicológico, há mais 
escravidao em sujeitar um índio ( um só índio) ao trabalho da 
lavoura do que vinte negros no mesmo míster. Sabe-se que a escra
viza9ao do índio foi mais rápida; durou menos que a do negro. 
J á em 1570 havia urna lei proibindo essa escraviza9ao, exceto em 
justa guerra. Por urna questao de dura9ao, o negro terá sido muito 
mais escravizado que o índio. 

Quem fósse escravo sem o saber (e quantos índios estarao neste 
caso) seria tao pouco escravo como quem o fósse com resigna9áo 
e conformismo psicológico (e quantos negros estarao neste caso) . 

Enfim, o índio estaria menos escravizado na bandeira do que na 
cria9ao de gado. Menos escravizado na cria9ao de gado do que no 
trabalho da lavoura ou da indústria a9ucareira. 
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O negro, porém, f oi mais escravizado que o índio, sob certo 
aspecto; sendo já que muito pior que a ca9a ao bugre foi a ca9a 
aos negros na Africa pra serem vendidos aqui, em mercado ignóbil. 
No entanto, os jesuítas nunca notaram isso. Como se entre duas 
criaturas igualmente escravizadas a Igreja pudesse dar preferencia 
a def esa de urna contra a outra. Mais de um clérigo "pregou a 
escravidáo africana1 com o Evangelho em punho". Nóbrega pedia 
que, dos primeiros pretos que viessem, se reservassem duas dúzias 
para os padres. 2 

No rol dos que combatiam a escravidao vermelha mas aconse
lhavam a negra, estava Vieira com o·s seus sermoes. Para ele "só 
havia um remédio permanente de vida, quando entrassem, com 
for9a, escravos de Angola". Ainda em · 1808, certo bispo se saiu 
com este opúsculo, cu jo título diz tudo: "Concordancia das leis de 
Portugal e das Bulas Pontificiais, das quais urnas permitem a escra
vidao dos pretos d'Africa e outras proíbem a escravidao dos índios 
do Brasil." Sem querer, a gente se lembra logo daquelas palavras 
que Westermann, no seu livro Noirs et Blancs en Afrique reproduz 
a La Fayette: "le dernier des negres peut toujours dire au premier 
des blancs-ne suis-je_ pas un homme, ton frere?" 

Para o índio, a liberta~ao é o nomadismo; para o negro a liber
dade já significa um bem moral e a sua perda é mais sensível, pro
vavelmente. Houve muito maior número de insurrei~óes negras do 
que vermelhas, na sociedade colonial. Haverá maior escravidao 
onde baja, portanto, maior sacrificio sensível de liberdade. Urna 
liberdade que nos interessa pode deixar de interessar a outra ra~a, 
ou a outro indivíduo, atendendo-se a fatores culturais e psicológicos 
diversos. 

4 

A questao comporta outras reflexoes, talvez, nao menos interes
santes. A bandeira f oi quem demonstrou ao mundo a "realidad e 
humana do índio", até en tao deformada pelos escritores e pela 
fábula que o faziam um "monstro" ou um "anjo'.'. 

Tais escritores, pois, colocaram o índio "além" ou "aquém" 
da realidade humana. Na prática, quando se inaugura a nova so
ciedade, o que se ve é a deforma9áo do selvagem pelo padre na 
catequese e pelo senhor de engenho, no sedentarismo agrícola. 

Em resumo: os escritores do Velho Mundo, os padres da cate
quese e os. colonizadores do Brasil deformam, invariavelmente, o 

1. EV ARISTO DE MORAIS. A Escravidáo Af r icana no Brasil ( 1933) . 
2. SERAFIM LEITE, obra cit., Il, 348. 
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nosso selvagem: só o bandeirante é que o realiza, aproveitando-o 
no seu nomadismo, isto é, na sua "especializa9ao psicológica para 
0 movimento" e deslocando-o para urna nova ordem social e hu
mana onde ele entraria em fun9ao de suas qualidades específicas. 
O padre segrega o índio e o aplica nas suas lavour~s, obrigan~o-o 
a um sedentarismo mortal. Ao passo que o banderrante continua 
o índio e chega a ser chefe de tribo, como Borba Gato no Rio Doce 
e Pai Pirá entre os bororos. Dizem que este Pai Pirá foi o "maior 
preador de índios"; no entanto, o que ele fez foi salvar os seus boro
ros contra os caiapós e paiaguás, foi destruir uns pra defender outros. 

A sua técnica consiste: em regressar ao primitivo o mais que 
pode; em adotar os padroes culturais indígenas; em se mest~9ar com 
o aborígine; em continuar o índio ( cujo costume de bandeirar ado
tou), em pacificar o gen ti o, agindo "amorosamente", fazendo os 
da sua tropa casarem com as filhas dos caciques, man~ando em!s
sários--que eram os "línguas"-propor a paz, o entend1mento cns
tao e cordial, mesmo a índios sabidamente rebeldes e intratáveis, 
como aconteceu com os de Cuiabá; reconhecendo o governo das 
tribos mansas; oferecendo mimos e presentes de toda ordem aos 
maiorais da selva. 

Verdade que o bandeirante ca9a bugre, muita vez, com o próprio 
bugre; na bandeira de preia ao silvícola figuram milhares de índios, 
empregados em ca9ar os seus irmaos da selva. A ocorrencia, entre
tanto, parece menos dolorosa quando se sabe que bugre contra bu
gre era coisa natural e imemorial. 

Já viviam eles em luta encarni9ada uns com os outros. Nesta 
conjuntura, o que se pode dizer é que o ca9ador de bugre apro
veitou a rivalidade existente entre tribos inimigas para a sua pene
tra9ao, aliando-se aos tupis contra os tapuias. 

o argumento de que ·era ele um "despovoador" incorrigível pode 
sofrer a contradita fácil, já aqui feita, de que ir buscar índio aos 
espanhóis, se despovoava as aldeias e redu96es do lado de lá, po
voava as do lado de cá. 

Nao se pode confundir despovoamento com a violenta deslo
ca9ao de grupos desta ou daquela área social ou cultural para outra 
em que a bandeira realiza a sua imprevista recomposi9ao de valores 
humanos. 

Aliás falar-se apenas em bandeira despovoadora já é outro erro 
grave, sabido que muitas foram, ao contrário, e em sua maior parte, 
povoadoras por excelencia. 
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Alega-se que o "ciclo ~a ca9a ao índio" registra, quase sempre, 
páginas de rubra devasta9áo. 

Longe de nós a idéia de transformar os heróis do preamento em 
santos. Lembre-se, porém, que é esse um meio sagaz de ladear a 
questáo, urna vez que o bandeirismo nao é a rigor sinónimo de 
"ca9a ao bugre". Antes, o bandeirante só ca9a o bugre por man
dato do agricultor e nas horas vagas-isto é, quando interrompe . 
o seu objetivo constante e principal, que é o da correría atrás <lo 
ouro e das pedras verdes. 

Sobre essa "constante" do bandeirismo muito se terá que dizer 
em capítulos subseqüentes, de modo mais detido. Surge ela, nesta 
passagem, apenas pra se afirmar que a ca9a ao bugre como obje
tivo único ou sistemático do bandeirante é um argumento falso de 
que os jesuítas espanhóis e eertos historiadores unilaterais lan9am 
máo por mera improbidade toda vez . que atacam o bandeirismo 
como cruel. 

Dado, contudo, que a ca9a ao bugre fósse o único objetivo da
bandeiira, deveríamos perguntar se o bandeirante "ca9ou" menos 
ou mais cruelmente do que outros conquistadores. f:ste confronto 
elementar é necessário, urna vez que o verbo "ca9ar" foi conjugado 
por todos os ppvos, tanto na África como na América. 

Terá conquistado o maior mérito quem tiver "ca~ado menos" 
ou sido "menos cruel". 

6 

Contra Raposo Tavares se dizem coisas tenebrosas. A queixa dos 
jesuítas comove as pedras. 

"O que parece mais acertado, dizia um deles, é tomarmos nós 
o exemplo que nos deram os cristaos de J esus Maria, os quais, 
vendo o perigo em que estavam quando come~ou a queimar-se a 
igreja, resolveram rezar o padre-nosso, pedindo socorro ao céu, 
pois na terra nao há o que esperar." Assim falava o Padre Diego, 
a respeito da invasao do Guairá pelos bandeirantes, numa carta 
de 163 7, existente na colC9áo De Angelis. 

No entanto, ouvimos de Rodolfo Garcia que a entrada de Raposo 
nao está bem estudada num dos seus pontos mais sérios. 3 A sua 

3. AUR!:LIO PORTO (História das Missóes Orientais do Uruguat, 1943) con
firma o que ao autor déste ensaio havia dlto RODOLFO GARCIA: "Queria 
(Raposo) ser recebldo de pa.z e vinha procurar comida para seu exército". Rece
bido A bala, reaglu. Também JAIME CORTESAO, que a.inda nA.o havla publicado 
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inten~ao nao era cativar os índios mansos das r~du~6es; tendo che
gado a urna de tais redu~6es, limitou-se a pedir ~gasalho pra su.a 
tropa faminta, depois de urna jornada que lhe ha~1a ~ustado sacr~
fícios de toda ordem. Queria a hospitalidade dos 1esu1tas, e estar1a 
satisf eito. Rece bid o, porém, com aspereza, revidou ele ~~ m~o pelo 
qual estava sendo tratado. Foi q~and_,º.' perdendo a.pac1enc1a, [eS_?l
veu mesmo atacar as redu~6es 1esu1ticas sem ma1s contempla~ao. 

"Este homem-dizia o bispo de Pernambuco a respeito de Do
mingos Jorge Velho--é dos maiores selva gens . com quem tenho 
topado. Quando se avistou comigo tro~xe ~ons1go lín~a, ~orque 
nem falar sabe, nem se diferen~a do mai.s barbaro tapu1a ma1s que 
em dizer que é cristao." (Carta do bispo, em maio de 1697.) 

No entanto, na 5.ª condi~ao imposta a el-rei para a guerra con
tra os pretos, o expugna~or dos Palmares de~onstra _que ºª? e!a 
o selvagem igual ao tapu1a, de que falava o b1spo. ,, Nao q~~na. ele 
que as mulheres fóssem remetidas mar em fora; alem da lllJUStl~a, 
isso seria causa de grande prejuízo. "Se sao filhas do Palmar quemas 
compra dá por elas a quarta parte do seu valor, e se sao cati:as 
da costa e tem crías é grande crueldade arrancar-lhes dos pe1tos 

' ' " as crian~as; e vendendo as crian~as sem as maes, quem e que as 
há de comprar, e dado que as comprem, que hao de dar por urna 
crian~a que fica sem mae para a acabar de criar? E se os sam
Paulistas, por nao acharem quem de por tais criangas o justo valor, 
as guardarem para si, para que as querem sem suas maes para as 
criarem?" 

É algo de tocante--como se ve--na sua rudeza. 

7 

A outra lenda, a dos pajens, que os irmaos Leme faziam subir 
a urna árvore, matando-os em seguida, só pelo gosto de os ver 
caírem que nem macacos, seria uro divertimento trágico se nao 
fósse uro "divertimento admirável" com que Manuel Cardoso de 
Abreu aumentava um ponto aos contos que, em regra, povoam a 
vida dos homens lendários e fa~anhudos. 

a " A Lenda Negra e a Lenda Branca" (lntrodu.~áo a História das Bandeirt13) vem 
depois concluir, no tocante aos a-tos da suposta crueldade dos bandeirantes, o 
seu estudo do seguinte modo: "l) ~es atos foram multo mals de ordem singu
lar pratlcados por uro ou outro bandeirante de A.nlmo feroz ou trucutento do 
qu~ generalizados a matarla. déles. 2) Com os padres das m1ss6es os b&ndeirantes 
se houveram, por via de regra, com um respelto, uma pledade, urna benevol~ncta 
de pasmar. 3) A generalizac;;ll.o de um ou outro ato condenável, o agrava.mento 
tendencioso dos excessos e a pura invenc;A.o de crimes, nos relatos dos jesuitas, 
velo a formar a lenda negra sóbre os bandeirantes. Quando e como?" 

É a. mesma. concluslo a que o A. de Marcha para Oeste havla chegado (vol. I. 
cap. VII, p. 233, 2.ª edic;;lo) . 
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Que eram eles intrépidos fura-matos nao tem dúvida. Quando os 
descobridores das minas de Cuiabá elegem Fernao Días Falcao pra 
cabo-maior, prometendo-lhe obediencia e fidelidade, e conservam 
Pascoal Moreira pra guarda-mor, lá está a prova: os autores dessa 
iniciativa sao os irmaos Leme, que assinam a ata em primeiro 
lugar. Tal o papel que lhes coube na organiza~ao do primeiro go
verno de Cuiabá, só comparável ao que praticam, depois, devol
vendo a D. Rodrigo César as prebendas com que o ditador os queria 
subomar. 

Porém, quando se fala em "crueldade" de bandeirante, já se 
sabe: saltam da história os irmaos terríveis, que Rocha Pita car
regou com a tinta grossa dos seus tropos literários. 

Tinham eles, ninguém o nega, praticado os seus crimes;. entre
tanto, pra perdoar os irmaos Leme nao é preciso estudá-los em 
face da psicanálise, como tentou alguém. Muito menos confrontar
lhes os crimes com os daque}e tempo, nem com os demais que o 
sertao explica de sobejo. 

Judicis af/icium est, ut res, ita tempora rerum 
Quaerere quaesito tempore tutus eris. 

Basta o confronto com os pratic·ados pelos seus quatro espoliado
res. Quem sao estes? Sebastiao Fernandes do Rego ( aquele esca
moteador, contrabandista, que fazia ouro virar chumbo), um dela
tor como Cavichi (o pajero que os atraigoou horrlvelmente), um 
régulo sanguinário como Rodrigo César (que lhes acenara antes 
com promessas, afagos e honrarías) e um juiz como Godinho 
Manso (a quem Taunay mimoseia com o amável epíteto de abutre 
forense). 

Instituiu-se, além disso, um premio pra quem matasse os irmaos 
Leme; se o matador fosse negro, alforria; se fósse branco, perdao 
pra quaisquer outros crimes que já houvesse praticado. Nao será 
difícil perdoar os heróicos filhos de el Tuerto ao invés de glorificar 
e premiar os crimes, talvez piores, do primefro sicário que os 
matasse. 

Di ante de tais criminosos oficiais, os dois filhos de el Tuerto, 
tao brutalmente justi~ados, deixam de ser croéis pra serem heróis 
como os que, na linguagem do sertao, mais o foram. 

Outros casos delituosos, como o de Borba Gato que matou o re
presentante régio e é promovido a tenente-general do mato; o de 
Gaspar de Godói Cola~o, que matou um dos Camargos e que foi 
nomeado tenente-general da jornada da Vacaria; o de ~uís Pedroso 
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de Barros, que agrediu o ouvidor do ~io das ~or_!es, mas .que 
depois abriu o caminho de S. Pa~o a~ Rio Para°:a; s~~ e~quec1dos 
de pronto, numa época em que tais cnmes eram mev1ta~eis. . _ 

Só os dois irmáos Leme deviam ser cobrados pela le1 de taliao. 

8 

Há ninguém o ignora, urna espécie de vizinhan9a congenita entr~ 
o herÓi e o bandido. Pra ser herói-isto é que é o diabo-o beró1 
é obrigado a ser bandido; precisa contar com a indulgencia dos 
santos. 

O santo perdoa, entao, o bandido que bá no herói. 
Considere-se ainda que todo "fronteiro", todo conquistador, é 

sempre herói por uro lado e bandido pelo outro. Herói pelo lado 
de cá (no caso de bandeirismo) bandido pelo de lá. Parece que o 
bandeirante nao ifia fugir a esta incoercível dialética; a mesma a 
que está sujeito, afinal, no plano político, quem faz urna revolu9ao: 
se triunfa é herói, se perde, é bandido. 

Assim o critério pra julgamento deixa de ser o comum, o par
ticular, o faccioso, o da moral cotidiana, urna vez transposto para 
o plano político; e tal é o caso do bandeirante em face de qualquer 
julgamento honesto. 

Tóda vez que era preciso combater o selvagem, "comedor de 
carne humana" ou conquistar "melhoramentos para a Coroa", per
doavam-se os criminosos foragidos e degredados. Praxe mantida 
por longo tempo, ainda para a conquista do sertao do Tib~ji per
doam-se todos os crimes cometidos por aqueles "que se quiserem4 

empregar nesse utilíssimo servi90". . 
V ários criminosos sao mandados pra povoar Iguatem1. 5 Estes 

tinham, em tais ocasioes, a sua utilidade e a sua reabilita9ao. Quase 
inexistente, a linha que separa o herói do bandido. Um mora no 
outro, por for9a de urna violenta transmuta~ao de valores de~er
minada por fatores sociais e políticos. Repita-se: se ? bandido 
triunfa, é herói e é perdoado pelos santos; se perde, flca apenas 
bandido. A origem de todas as pátrias está escrita coro o sangue 
dos heróis, dos santos e dos bandidos. Nada mais natural. 6 Os 
cossacos, que conquistaram a Sibéria, sempre for~ ,~h~mad~s de 
bandidos e ladroes, nos documentos governamentaIS. Dire ou ces-

4. Docs. Interessantes, vol. XXXIIl, 50. 
5. ldem, vol. 133. 1 (L 
6. Para R. COURTEVILLE, ba·ndeirante e bandido sáo a mesma cosa... e 

Matto Grosso, 152). 

274 c. r. 

sait le. cossaque et ou commenfalt le brigand était chose malaisé", 
proclama Youri Semianov, na sua A Conquista da Sibéria. 

Quando Garibaldi é qualificado, na Camara inglesa, de pirata e 
flibusteiro, John Russell responde, a quem o compara ao herói 
italiano, que o foi também na Guerra dos Farrapos: "a história é 
que há de decidir se ele foi pirata e flibusteiro, ou pirata e herói. 
Em 1688 desembarcava nas costas da Inglaterra um pirata e flibus
teiro e a revolu9ao que fez é urna das maiores glórias da na~ao." 
Em toda parte, como se ve, a controvérsia é a mesma. 

9 

Agora, a pergunta: entre os que ca<;aram e escravizaram o bugre, 
quem ca9ou menos e escravizou menos? 

Ora, todos sabemos que os aventureiros espanhóis do século XVI 
conquistaram o México, a América C·entral e o Peru (sao palavras 
de Paulo Prado) numa sombna tragédia de sangue e de crueldade. 
Chegaram a sustentar seus caes com a carne dos pobres índios, 
segun.do o testemunho do bispo de Chiapa. 7 

Schmidel gabava-se de ter tomado parte, sob a chefia de Irala, 
em verdadeiras "ca9adas de homens". Numa delas foram degolados 
mil indígenas de urna só vez . . Alcide d'Orbigny assim se manifesta, 
sobre urna das expedi9oes paraguaias: "si l'on croit Schmidel, cette 
expedition de /rala aurait été l'une des plus cruelles des espagnoles, 
sous le rapport du traitement barbare_ qu'ils y f irent éprouver aux 
indigenes". 8 

Casos de maior crueldade, ocorridos na conquista da América 
pelos espanhóis, sao inúmeros. o processo sistemático, científico, 
da apropria9áo da terra conquistada pelo extermínio dos autóctones 
(cita-se, aqui, urna observa<;ao de Taunay), tao largamente usado 
nas Canárias e na Flórida, nas Antilhas e no Chile, teve enorme 
emprego, em pleno século XX, em rela9ao aos Peles-Vermelbas 
dos Estados Unidos e da Nova Zelandia.9 Na América do Norte 
(faz ver Afranio Peixoto) depois de liberto o escravo negro, passa
se a considerar, reservar terras e bens ao pobre índio norte-ame
ricano. Diante ( porém) do . Museu de Boston está urna estátua de 
Dallin, que a penitencia levantou, de um Pele-Vermelha, a erguer 
os bra9os a Deus. "Espírito Supremo dos Brancos, tende piedade 
de nós." 

\ 

7. SIMAO DE VASCONCELOS, apud COUTO DE MAGA.LHAF.S, O Selvagem, 
p. 309. 

8. ALCIDE D'ORBIGNY, Voyage au Centre d e l' Amérique, 224. 
9. TAUNAY, Hist. Geral das Bancl. Paulistas, I., p. 60. . . 
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Releiam-se ainda, sobre este assunto, uns comentários de Sorokin 
( Contemporary Sociological Theories, 326), referindo-se aos estu
dos de A. N. Engelgard (Process as the Evolution of Cruelty) e 
aos de Benjamín Kidd (The Science of Power). Para o primeiro, 
a civiliza9ao é um produto da crueldade. Todas as histórias de 
guerra sao o apanágio desse princípio, notadamente as de coloni
za9ao. Para o segundo, a crueldade nao decresceu corn a civiliza9áo 
de agora. Muito ao contrário, no confronto da segunda rnetade do 
século XIX corn o comec;o <leste o que se verüica é que o homem 
se tornou "incomparavelmente mais brutal do que fóra antes". 
Houve mesmo urna recrudescencia da "doutrina paga que se inspira 
na onipotencia da f orc;a". A discussao, porém, entre os que acredi
tam na humanizac;ao progressiva da guema e os que provam o 
contrário, é de todo escusada. O mundo aí está, até ameac;ado de 
desaparecer pela destruic;ao nuclear. 

Mas um crime ·nao justüicaria outro e melhor sao argumentos e 
fatos locais. O próprio Brasil esclarece o seu caso, sem precisao 
de recorrer a confrontos históricos. O pioneer da bandeira só pra
ticou a crueldade contra a crueldade; pagou com a vida a sua audá
cia, perecendo expedic;oes inteiras destro9adas pelos paiaguás do 
Oeste e pelos castelhanos de M'Bororé do Sul; pagou corn a fo~e 
a dureza da conquista e coro que fim? Pra que o Brasil existisse, 
como o vemos no mapa. 

Nao viesse o índio cair em maos do bandeirante, teria caído nas 
do espanhol, incomparavelmente mais cruel em seus métodos de 
coloniza9ao. 

E o que é mais grave; mesmo depois de descido pra nosso lado, 
os espanhóis queriam arrebatá-lo. O caso, já referido no § 2 do 
"O Indio, na Sociedade Bandeirante", de Jaguarajuba10 contando 
que eles haviam levado os índios de sua aldeia nao pode ser des
lembrado-sem se falar no caso dos castelhanos no Avanhandava. 
O que quer dizer, em bom portugues: teríamos perdido urna ótima 
ocasiao de evitar um mal maior. 

Respondida, porém, a pergunta-qual dos povos conquistadores 
o que menos cac;ou e escravizou o índio-e o simples confronto com 
os espanhóis, com os alemaes na Venezuela e com os anglo-saxoes 
na América do Norte nos deixa a perder de vista-será o caso de 
indagar agora qual dos nossos grupos sociais da colonia f oi o que 
menos maltratou o aborígine. 

Foi, sem dúvida, aquele que "continuou" o índio e nao quem o 
obrigou ao sedentarismo mortal. Dada a natureza andeja do selva-

10. Atas, t. II, p . 239. 
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gem, a sua escravizac;ao, na bandeira, seria muito menor do que na 
lavoura ou no servic;o do jesuíta. . . Nao só por isso, senao também 
pela psicología do grupo em movimento ( sentimentos contrários, 
mas coincidentes) a bandeira é o menos escravocrata, o menos 
escravizador dos grupos coloniais. 

O costume de band_eirar já era indígena, repita-se, e o bandeirismo 
passa a ser o próprio nomadismo dirigido. 

10 

As coisas sao muito diversas, como se ve. 
O bandeirante representa, na terra nova, urna verdade humana 

cheia de brutalidade e surpresa. Nao . era apenas o hornero reali
zando urna fac;anha que o mundo ainda nao conhecia. O "super
homem do deserto", na frase de Euclides, ou o diabo velho botando 
f ogo na água dos rios, na linguagem da legenda, surgia em condi-
96es de criar urna nova concep9ao de vida. 

Exigindo o reajustamento de certos conceitos, terá que ser exa
minado a luz de aspectos inteiramente novos. 

Erros de observac;ao surgiram, como era natural. Ainda boje . se 
pensa, por exemplo, que bandeirante é separatista quando a ver
dade é que, se há alguém impossjbilitado de o ser, é o bandeirante 
expansionista. Houve quem o julgasse anticristao, quando cada 
bandeirante é um tipo de humildade e de crenc;a em Deus. Também 
o julgaram nababo, quando viveu ele reduzido a extrema pobreza, 
sem falar naqueles que foram encontrados mortos, junto a riqueza 
sonhada. lnimigo dos jesuítas, quando f oi ele quem defendeu o 
jesuíta e o trouxe novamente para o Planalto depois da expulsao; 
quando o padre é urna figura obrigatória em todos os r6is de ban
deira. Mandao, quando ele é um protetor da ordem nas zonas de 
turbulencia. Déspota, quando ele é o fundador de urna democracia 
obscura mas verdadeira. 

Nada mais injusto, pois, do que a incompreensao de certos je
suítas que o consideram, sistematicamente, cac;ador de índio, quan
do o índio é, muita vez, o seu principal comparsa, na obra da 
conquista. 

11 

Ora, os padres nao podiam impedir a guerra ao índio pois tomam 
parte na luta, empregando a violencia contra a violencia. , 

Nem poderiam dizer que se horrorizavam com a crueldade do 
bandeirante, tomando um pormenor como linha geral dos acon-
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tecimentos e esquecendo-se de adotar esse mesmo método aos 
próprios sacerdotes. Isto é, quando julgavam os maus sacerdotes 
(e éstes existiram em grande número), desde aquéles que se pare
ciam mais com demonios, na frase incisiva de N óbrega, até alguns 
outros que viviam no maior escandalo, 11 nao aplicaram nunca o 
pormenor ao geral para concluir, apressadamente, que a Igreja foi 
anticristá e imoral. 

Entáo, porque o Padre Matias Pinto envenenou o bandeirante 
J oao Leite da Silva Ortiz, iremos concluir logo que todos os padres 
seriam do mesmo naipe? Conta-se o caso dos irmaos Leme, mas 
nao se conta o caso dos irmaos Gago. 

~stes irmaos Gago eram padres e viviam nas minas goianas 
"com a maior dissolu9ao, mandando a9oitar e matar a quem lhes 
parecesse" .12 O Padre José Rodrigues Préto e o beneditino Frei 
Roberto sao, muito antes disso, responsabilizados pelo delito de 
cunhos falsos.13 Certo clérigo que Domingos Jorge Velho escolheu, 
e que desejava "ficar isento da jurisdi9ao dos vigários, era de vida 
desmanchada" na opiniao do bispo de Pernambuco ( 1697). Muitos 
clérigos, traindo os mandamentos sagrados, bancavam catequistas 
dos aborígines com o intuito de lhes usurpair as terras. A provi
sáo régia de 1716 alude ao fato, profligando a tal indústria de que 
alguns haviam lan9ado mao, "de pedirem terras com o título de 
servir para os índios" quando o seu verdadeiro intuito era "depois 
ficarem senhores déstes chaos". Há um momento em que el-reí dá 
o estrilo e nao quer saber mais de religiosos nas minas, pois éles 
"só servem pra perturbar e inquietar os seculares" .14 

Ninguém irá, agora, transformar éstes casos em regra geral, quan
do tantos missionários exerceram atividade benéfica e benfazeja. 

O mesmo se dá com os bandeirantes. Se os Leme foram terríveis, 
tal nao acontece, entretanto, com Pascoal Moreira, "homem extre
mamente caritativo que auxiliava e servia a todos com o que tinha" 
revelando urna bondade de pomba num peito de jaguar. 

Se éste ou aquele recorreu a violencia, a quase totalidade realiza 
a conquista afei9oando ao seu objetivo o material indómito que o 
mundo selvagem lhe oferecia, numa sábia contemporiza9ao humana 
com as for9as contrárias que sempre procurava atrair, sem as 
destruir. 

11. Docs. Ints. XXXII, 37. 
12. Idem, vol. XXXIV, 160. 
13. BAStLIO DE MAGALHAES, obra. cit., 318. 
14. Docs. Ints., vol. 51, p. 197. 
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Nao se quer dizer que seria bom que assim fosse, ou como a 
gente quería que fósse; muito menos que isto agrade a outros que 
desejariam assim nao fosse. 

O que espanta é nao -terem os bandeirantes sido mais violentos 
do que foram. 

12 

Assim sendo, de tudo quanto se disser, sem zanga, se póderá 
concluir que existem erres graves de aprecia9ao e de julgamento 
relativos a obra do bandeirante e a sua "crueldade". 

Nao é justo que alimentemos tais equívocos. J á o costume de·· 
julgar uns pelos outros nao recomenda a nenhum espírito de justi9a. 
No julgamento do Cristianismo nao se irá, por exemplo, reler ape
nas o drama da Inquisi9ao e as "Terribilidades" de Pombal. 

Nem a história da lgreja .((stá encerrada na história da Compa
nhia de J esus; nem a história da bandeira se resume no capítulo 
dos irmaos Leme ou da ca9a ao silvícola. 

Dado, entretanto, que o bandeirante tivesse sido cruel, essa "cruel
dade" teria sido mínima em confronto com outros capítulos da 
crueldade humana, escritos pelos ~onquistadores da América espa
nhola, pelos agentes da Santa· Inquisi9ao e por aquela "gera9ao de 
índios bestial e feroz" de que fala o jesuíta Aspilcueta Navarro. 
Enquanto, na América espanhola, a conquista é puxada a canhao 
e cavalaria, o bandeirante faz toda a conquista a pé e só se trans
forma em cavaleiro no século XVIII, como só no século XVIII é 
que vai adotar, a rigor, os bateloes para transporte de suas bandeiras 
fluviais. A essa altura, porém, já ele vai enfrentar o índio canoeiro 
e o índio cavaleiro; e o faz, como se viu, em grande inferioridade 
de condi96es. 

Enquanto um Pizarro empregava a sua cavalaria contra os indí
genas, os indígenas é que empregavam a sua cavalaria contra os 
bandeirantes, na conquista do Oeste. 

13 

a) Pra vencer o sertao "mais cruel e mais ínvio do mundo",. 
o bandeirante foi o menos cruel dos conquistadores. , 

Mas, que tivesse sido cruel-vá lá. Admita-se, verbi gratia, o 
argumento de Afranio Peixoto. 
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Ao lado da "crueldade" que ele pratica por mandato, nao há 
como esquecer a que o sertao lhe impoe como já se viu no capítulo 
"O Sertao na Economia da Bandeira" .15 

O sertao é que é o grande culpado. 
b) O antagonismo, que se quer ·estabelecer entre o bandeirante 

e o jesuíta, peca, como se ve, pela base. Nao corresponde a reali
dade histórica e social do Brasil. Nao só o jesuíta foi bandeirante, 
como também o bandeirante, muita vez, defendeu o jesuíta ardo
rosamente. 

c) Nao é possível-aqui está outro ponto que parece digno de 
meditai;ao-adotar como único meio de exalta¡;ao do jesuíta a 
condena¡;ao sistemática do bandeirante, como se aquele só pudesse 
ser exaltado a custa <leste, ao invés de o ser pela grandeza da obra 
que realizou e que ninguém nega. 

N em parecerá lógico censurar o bandeirante por faltas que o 
jesuíta também cometeu, confessadamente. 

d) Se isso acontecia com os jesuítas portugueses, por que deixa
riam em paz os espanhóis? Separando o espiritual do temporal, isto 
é, a catequese do apresamento do índio, os fura-matos iam buscar 
índios onde quer que os encontrassem, mesmo os mansos, no Guairá 
.e no Tape. 

Os viveiros de índios mansos que o jesuíta cevou nas redu96es 
passam a ser o alvo de muito assalto dos preadores; a ser "focos 
<le atrai;ao". 

A princípio o bandeirismo havia dado "causa" a famosa rixa; mas 
depois a rixa, já insanável, já tornada hábito, tornou-se "causa", 
ou entao "concausa", da nenhuma cerimonia com que os "bandole
ros de San Pablo" arrasam os redutos jesuíticos espanhóis. Causa 
ou concausa, portanto, do bandeirismo. 

O Bispo de Cardenas é contra os jesuítas? Os preadores de bugre, 
que também sao contra, aproveitam o ensejo ( 1648) e vao fazer 
sua féria no Maracaju-Itati ... 

15. Observa PIERRE DEFFONTAINES, n o seu L'Homme et l a Foret, que o 
t ermo selvageria, salvaticus, provém de sylvaticus. A floresta tem ocasionado 
náo só a miséria m aterial com o também a miséria moral. A an t ropofagia, n ota
-O.amente, n áo decorre, em geral, d e urna extr em a ferocldade mas é a resultant e 
da penúria. aliment ar do meio selvático. É a floresta a gran d e culpada. VIDAL 
DE LA BLACHE alude justamente a "opressáo da :floresta". O homem su
cumbe sob a violencia d as energias vegetals. A mata faz o esp írito sombrio 
como ela. O homem d a floresta (ARTUR ORLANDO, " Os Bandeirantes", in 
.Rev. do Inst . Hi st . de S. Paulo, vol. XI.X, p . 136) náo pode t er a mesma imagi
na~áo r isonha. que o d a campina coberta d e r elva ou do litor al movimen tado 
pelo m ar . 
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Quando tu do isso nao f ósse ex ato, a inda assim parece que nao 
há exemplo de nenhumá pátria que tivesse sido fundada sem tais 
vicissitudes. Nenhum bandeirante poderia dizer conscientemente: 
olhe, vou ali fundar urna pátria, e já volto. Fundar urna pátria, em 
meio do sertao, nao é coisa que se resolva previamente, mediante 
condi96es a observar, ou tudo de acordo com os planos preestabe
lecidos. Nao. Há um terremoto humano e surge urna pátria. 

Desde o primeiro momento estavam eles lutando contra o pirata 
e contra o espanhol. O cacique Taiobá, aliado dos espanhóis, ataca 
os paulistas logo em 1628. Durante certo período, os bandeirantes 
nao se convencem de que espanhóis e portugueses se acham sob o 
mesmo governo, de maos dadas; e protestam contra os tais de "villa 
riqua" que vinham fazer negócio e~ terras que nao eram suas. 

A luta contra o espanhol e contra o pirata teria que lhes incutir 
a idéia de pátria, por fóri;a. 

Nao se falando no caso de Amador Bueno, quando os paulistas 
já queriam proclamar sua independencia, precipitadamente. E quan
do Amador Bueno da Veiga (já ao tempo das minas) organiza a 
sua bandeira contra o emboaba, ele nao o faz senao como "cabo
maior e defensor da pátria". 

(Embora "pátria" nao tivesse, aí, a significa9ao mais ampla e 
complexa que tem hoje, terá a de torrao natal, terra em que se 
mora; e nao é de outro material que a pátria se forma.) 

Em qualquer hipótese, o bandeirante já leva consigo mesmo urna 
rudimentar mas viva concep;ao de fronteira. É o caso de el Tuerto, 
o célebre ituano, invocando contra os espanhóis o direito de posse 
das terras16 há muito trilhadas pela gente de Piratininga. É o de 
Pascoal Moreira, o "bandeirante fronteiro" de M'Boitetu. 

No mínimo, "trabalhando como os artífices dos panos de rás, que 
nao veem o desenho e tecem pelo avesso (a compara9ao é de Capis
trano) os bandeirantes, mesmo sem o saber, estavam fazendo o 
Brasil" .17 

16. Nasceram éles os bandeiran tes, já com o sentimen to de "fronteira". E 
o que se vé, por ex., 'quando p recisam de in dio (1572) par a "correr as_ fron teiras", 
segundo a linguagem da época. No século XVI, essas fronteiras estao próximas 
da vlla, sem dúvida.; m as a.tingem o m áximo, indo, até aos Andes, . no século 
xvm . 

17. CAPISTRANO DE ABREU, apud BATISTA PEREmA, A Cidade de Anchieta, 
p . 83. 
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Mas quem suplica aos paulistas que váo "degolar" os bárbaros é 
Matias da Cunha, govemador-geral do Brasil; e quando, depois do 
terrível revés sofrido pelos pernambucanos ( eram 600, ficaram só 
200) comandados por Abreu Soares, Domingos Jorge Velho entra 
em a9ao, com espetacular vitória, Matias o aplaude calorosamente 
"por haver degolado toda a na<;ao que ali estava". Naquele tempo, 
degolar podia ser até um título oficial de glória. Mas também, 
segundo um documento de 1677, os índios do Vale do S. Francisco 
"haviam já desbaratado e degolado várias bandeiras paulistas". 

Nao é de esquecer ainda que o Capao da Trai<;ao e o esquarte
jamento de Filipe dos Santos, o tribuno do povo, fazem empalidecer, 
em muito, o suposto banditismo do bandeirante. O que assusta é, 
ao contrário, o bandeirante nao ter sido o bandido por necessidade 
que as contingencias lhe impunham. É o ele se ter havido-como 
conclui Jaime Cortesao-"com os padres das missóes, por via de 
regra, com um respeito, urna piedade, urna benevolencia de pasmar". 

É possível que o bandeirante seja "bandido", na dialética da 
fronteira. Também o será nesta ou naquela passagem em que agiu 
por canta do agricultor, ca<;ando bugre; ou por conta do próprio 
sertáo. Banditismo maior, porém (porque intelectual), será o de 
quem o chama de bandido, sistematicamente; ou por sectarismo 
jesuítico póstumo, ou perversao daquilo que se chama "humildade 
<liante dos fatos". Como se por efeito retroativo quisesse estabelecer 
um ajuste de contas pessoal, numa questao histórica já encerrada. 

E se quisermos trazer o caso para os dias de boje, que se dirá, 
entao, dos indivíduos ou companhias de coloniza<;ao que ainda agora 
nao hesita~ em querer espoliar os nossos indígenas das terras que 
lhes restara? 

Sob vários aspectos, o banditismo moderno será muito mais con
denável. 

16 

Teve o hornero de Piratininga, muita vez, terra adentro, na sua 
"dinamica da mudan<;a", e em termos de invasao e competi<;áo, 
que descer a urna espécie de "ordem simbiótica" (infra-social) no 
mais duro apego ao chao selvagem, ao "agro do sertao", transfor
mando-se em "bicho-do-mato", como o chamou certo capitao-ge
neral. 

Quem tinha ( é urna inf orma<;ao do ingles Knivet) um sapo ou 
urna cobra pra comer considerava-se feliz. 
282 c. r . 

Entrou o fura-mato pelas "gargantas" pra vencer a geografia, e 
pelos vales úmidos, por causa dos plantíos, na luta ecológica da 
penetra<;ao e submissao do naturalismo geográfico ao seu desígnio. 
Nessa invasao, além do que há de antropológico na mobilidade 
indígena-pois o serta.o lhe oferece o índio e, como índio, o movi
mento, as técnicas, os cargueiros vivos, a ciencia dos caminhos
vai todo um processo social e cultural. 

Aprende ele a chupar raiz de umbuzeiro, a roer sabugo de rriilho, 
a matar a sede num olho-d'água, a manejar a flecha já que a arma 
de fogo nem sempre dá certo; se é e.scopeta, precisa de mecha pra 
funcionar, s·e é mosquete só funciona daquele jeito-um segurando 
o cano pra outro dar o tiro. . 

Mas a tática, num sentido amplo, como a de que se fala neste 
capítulo, é outra coisa; nao consiste só em aceitar e aproveitar os 
padroes de comportamento indígena e as suas técnicas para o exer
cício cotidiano desses padrof(s; é antes o emprego de expedientes 
persuasivos ( fazer casar um dos da tropa com a filha do cacique, 
fingir que sabe incendiar os rios, oferecer mimos a bu grada, etc.) . 
O expediente que ele leva e do qual aqui se fala, consiste, antes, 
num conjunto de procedimentos táticos, numa estratégia-a estra
tégia da penetra<;ao. 

Parte a bandeira. 
Ela é o Brasil por antecipa<;ao. 
Leva o ímpeto que lhe fixará as fronteiras, o sangue com que lhe 

fará o povoamento, a mobilidade com que o tornará presente a si 
mesmo, a idéia de pátria com que o defende dos espanhóis, a con
fraterniza<;ao étnica que é a imagem de sua futura democracia social, 
os lineamentos com que lhe há de marcar a estrutura~ao política, 
o germe do self-government que há de florir na Independencia. 

17 

Será o caso de perguntar de novo: cruel, o bandeirante? 
Cruel foi o fisco espoliador. Cruel o emboaba-um Bento Ama

ral Coutinho; cruel Assumar, mandando esquartejar Filipe dos 
Santos; cruel Rodrigo César, na trucida<;ao dos irmaos Leme. 

Cruel o sertáo. 
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CAPITULO X 

O NEGRO NO BANDEIRISMO 

Afonso Sardinha e os seus africanos, trazidos de An
gola. Tapuiúnas e tapuitingas. Negros "da terra" e negros 
"de jora" (tapanhunos). As pe9as pretas que figuram nos 
inventários, desde o quinhentismo. Quando se realizam 
as primeiras expedifoes, já o negro faz parte delas. Ma
nuel Joao Branca, Fernando Raposo Tavares e os seus 
negros. Os africanos dos Camargos. Bandeirantes de 
grande raio 4e arao na conquista do Sul. U ma bandeira 
s6 de negros e tupis, comandada por um mulato. O con
curso do negro no ataque as redufoes je_suíticas do 1 ta
tim, do Guairá e do Tape. Um documento de 1629 que 
se refere expressamente aos "tapanhunos" que tinham 
ido ao sertáo. A contribui9áo do africano na vida social 
do Planalto, nas lavouras dos pousos, na condufáo dos 
mantimentos, na conquista territorial, na luta contra os 
emboabas. O negro "bom trombeteiro" . Fernao Días País 
e os seus negros em Sabarabufu. As bandeiras de Pascoal 
Moreira e Bartolomeu Bueno da Silva (o 2.0 ) e o num'e-. 
roso contingente de negros que nelas tomaram parte. A 
bandeira comefa indígena e_ termina africana, na jase 
da minerarao. A luta do negro contra o paiaguá, na 
conquista de Mato Grosso. O her6i "Sebastia'O, da na
fiío benguela". O negro, ao lado do indio, ajudou o 

branca a modelar "o retrato verde-físico" do Brasil. 

1 

Na marcha para Oeste vao todas as ra~as. 
O negro também. 
Nem podía o africano estar ausente do bandeirismo quando a 

sua presen~a é assinalada em Piratininga desde o século XVI. 
Negro em Piratininga quer dizer negro na bandeira. Até por urna 

questao de lógica, como se verá. 
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Quando se deu1 a fun<;la~ao de S. Paulo havia poucos pretos da 
Africano Brasil. A capitanía de S. Vicente estava em terceiro lugar, 
na escala Olinda, Recóncav'o e Sul do país. 

E tanto é assim que Anchieta, cujas observa~oes primam por 
exatas, apontou 14 mil em 1538; dez mil em Pernambuco, tres mil 
na Bahía e apenas mil no Río de J aneiro. 

Para um cálculo numérico essas informa~oes sao bastante eluci-· 
dativas. Pra determinar, entretanto, a ordem cronológica, talvez nao 
adiantem muito. Tudo faz crer que no primeiro engenho de S. 
Vicente (o primeiro no Brasil todo) ·o negro nao teria f~ltado. 
Criados os engenhos2 de Santos, diz Frei Gaspar, "estabeleceu-se 
logo transporte para o reino de Angola como para o reino de Por
tugal". Transporte imediato . pra Angola significava, traduzido em 
bom portugues, vinda imediata do negro. Isso tem, como raciocínio 
preliminar sobre o negro no bandeiristno, capital importancia. 

Familia senhorial, agregados e escravos3 "estao nos primeiros 
núcleos germinais da sociedade vicentina". Embora no tempo de 
Luís de Góis (sao palavras de Oliveira Viana) j á existissem tres 
mil escravos em S. Vicente, o corpo de trabalhadores negros nao 
é, ainda assim, bastante para o movimento das grandes explora9oes 
a~ucareiras.4 Durante os primeiros séculos, principalmente no se
gundo, é que há, nos domínios vicentistas, abundancia de bra9os 
trabalhadores. Pósto que a corrente negreira só comece a engrossar 
no 11 século, os escravos africanos sao já numerosos, 5 embora 
insuficientes. 

A princípio nao há senao índios--o "gentío da terra" já ban
deirando. 

Mas raciocina-se: 

Se negros nao podiam deixar de existir na indústria dos primeiros 
engenhos, em S. Vicente, é certo que a presen~a do negro ( embora 
em pequeno número) também se assinala no alto da serra, desde o 
primeiro núcleo da sociedade piratiningana. 

l. F REI GAS PAR, op. ci t ., p . 235. 
2. FREI G ASPAR, p . 181. 

' 3. OLIVEIRA VIANA, Popula9óes Meridi cmais, p . 81. 
4. Idem, p . 78. 

5. OLIVEIRA VIANA, op. cit ., p. 84. 
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Nao podia, pois, ele faltar, como nao faltou, no primeiro capítulo 
das entradas. 

Realmente, quem foi a primeira figura dessas entradas, no qui
nhentismo? 

Afonso Sardinha, a quem se dá o apelido de "patriarca do ouro". 
Os dois Afonso Sardinha, pai e filho, foram mestres "cursados" no 
bandeirismo, no sentido legítimo desta palavra. Pois bem, entre 
os primeiros negros trazidos para o Brasil estao os de Afonso Sar
dinha, governador do J araguá, que os fez vir por intermédio de 
Gregório Francisco. 

Em princípios do seiscentismo, come9am a figurar "pe9as pretas" 
nos róis dos inventários. Mas6 já nos últimos anos quinhentistas "a 
alguns importaya Afonso Sardinha", que os mandou buscar por 
intermédio de Gregório Francisco, chegando ao gasto de possuir 
um navio de carreira de Angola pra S. Vicente. J á esta va entao 
muito em voga, informa Teodoro Sampaio, 7 adquiriir escravos em 
Africa. Os fazendeiros faziam sacrificios, empenhando-se por <lívi
das pra equiparem navios que iam as feitorias portuguesas do Congo 
buscar negros que, na lavoura da colonia, provaram melhor que o 
índio. Cada qual fazia as suas cantas pra quando chegasse o seu 
navio de Angola ou recebesse o seu quinháo no carregamento de 
africanos. O testamento de Afonso Sardinha, em 1597, é um do
cumento que traz muita luz em tal sentido. 8 

Na escritura de doa9ao que ele resol ve fazer de seus bens a 
Companhia de J esus, há urna referencia expressa "as pe9as escravas 
de Guiné e da terra" ( 1615) existentes, também, em Carapicuíba 
(e nao só no Jaraguá). 

Quando ainda em Santos, os ingleses de Felton ( 1587) e de Ca
vendish ( 1592) lhe roubaram muita coisa, inclusive papéis de 
crédito e títulos de propriedade. Francamente-era melhor ir morar 
em S. Paulo, intra-serra. Foi o que ele fez. Passou entao a ter tra
piches de a9úcar, a vender marmelada, a emprestar dinheiro aos 

6. TAUNAY, Hist. Geral das Band. Paul., t. V, p. 122-"S. Paulo de Piratl
ninga", TEODORO SAMPAIO, in Rev. do Inst. H ist. s. Paulo, vol. IV, p. 270. 

Desde o inicio da minera~áo do Jaraguá, levas de gentio e de prétos africano& 
-que come~aram a ser introduzidos na capltanla-eram conduzidos pelos 
seus donos ao sopé do morro, a fim de intenslflcarem esse trabalho, que prometla 
lucros fabulosos ("As Minas de Jaraguá", PEDRO DIAS DE CAMPOS, in Rev. 
I nst. Hist. S. Paulo, vol. XXVII, p . 72) . 

7. TEODORO SAMPAIO, loe. cit., p . 269; TAUNAY, s. Paulo no Século XVI, p. 
186. WASHINGTON LUtS, Na Capitania de S. Vicente, p. 134. 

8. Rev. do I nst. Hist., vol. IV, p. 270. 
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capitaes-mores, a alugar casas aos vigários, fazer compras de peles 
em Buenos Aires e a mandar "vir negros da África". De tudo o que 
fez, o mais importante foi importar tapanhunos, antecipando urna 
verdade: a de que era impossível minera~ao sem negro. 

Conclusao lógica é que os primeiros negros de serra acima, que 
tomaram parte no bandeirismo, foram os de Afonso Sardinha. 

Embora nao tivesse chegado a realizar grandes correrías . (nao 
podía come9ar pelo fim), o "patriairca do ouro" foi um bandeirante 
com raio de a9ao bem desenvolvido. Seu nome é apontado pelos 
historiadores em vários assaltos ao sertao bruto. Sua presen9a no 
mataréu já é assinalada9 em 1590, através de numerosas entradas. 
Pouco depois, estava éle bandeirando no Rio Jeticaí, boje Rio 
Grande. 

Como admitir que o importador de negros de Angola nao se 
tivesse utilizado deles nas suas proezas sertanistas? E estas suas 
proezas sertanistas, que formam o prelúdio das grandes fa9anhas, 
poderiam ser omitidas como secundárias? Decerto que nao e por 
muitos motivos. Por exemplo: a repercussao que tiveram os seus 
achados de o uro no espírito daquele encantador D. Francisco de 
Sousa, a quem se apelidou de "eldoradomaníaco", redunda logo em 
mais duas bandeiras, muito importantes, que foram as de André 
de Leao e Nicolau Barreto. 

Aliás, a expressao usada pelos maiorais da goveman~a, na sessao 
do conselho realizada a 2 de maio de 1592, define bem a persona
lidade de Afonso Sardinha, entao eleito capitao-de-guerra pra todos 
os efeitos e por muitos títulos, mas principalmente por ser "homem 
pra isso", como "dizia a maior parte deste povo".1° 

Nao há dúvida que Afonso Sardinha, o primeiro descobridor do 
ouro no Brasil, dono das terras de Carapicuíba, minerador do Ja
raguá, era "homem pra isso" e pra muito mais. 

9. BASíLIO DE MAGALHAES, 'Exp. Geográfica, p. 84. 
10. " ... mas q agora esta a tera em guerra e hos contrarios hüa jornada e 

mela daqul e q podia suceder allgun santo donde por falta de capitA.o nos 
verla muito mall e q era necessario capltáo para ho ben da tera e q no q toqua 
a nao haver capltA.o desia q hera verdade e q desiA.o os ditos ofisiais e no ma1s lhe 
paresia ben aveno pols AFONSO SARDINHA ERA HOME PARA ISO como o d1zla 
a malor parte deste povo e pols tem provisáo do sr. ca<p. para o ho ser", etc .".. 
(Atas, t. I, págs. 401, 439-40). 

Carta ao donatário, em 1603: 
"tudo ocorria para que S. Paulo se fizesse um grapde reino, numa terra em 

que havia grande meneio e t ratto para Angola, Peru e outras partes". Por onde se 
ve que as rela~es do Planalto com o exterior era.ro pra Angola (talvez por 
ca.usa dos negóclos e tráfico n egro de Afonso Sardinha) e com o Peru, onde 
iam ter os homens da terra., nas suas camlnhadas contlnentais. . . 
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Primeira conclusao: 
Bastavam os de Afonso Sardinha pra nao poderem ser excluídos 

os pretos do bandeirismo, no século XVI. 
Antes, porém, de urna segunda conclusao, e essa a respeito do 

século XVII e do XVIII, convém esclarecer o sentido da palavra 
"negro" no Planalto ·e, ao mesmo tempo, assinalar melhor a presen-
9a do africano na sociedade bandeirante, ou na origem social da 
bandeira. 

Assim, dizia-se tapuiúna, gente preta, em oposi9ao a gente branca, 
tapuitinga.11 

O tapuiúna era também, na terminologia da época, chamado 
tapanhuno (negro de Guiné ou de Angola) ao lado do "negro" 
pertencente ao gentio da terra. 

E isso porque,- segundo explica Alfredo Ellis "negro", na lingua
gem dos nossos avós, nao quer dizer "africano". Quer dizer "índio" 
-que assim designavam os bandeirantes o índio escravo ou escravi
zado. Só quando encontramos-diz ele---ao lado da designa9ao 
"negro" o qualificativo de sua procedencia africana ou de "tapa
nhuno" é que <levemos estabelecer como certo que o negro era 
preto. Em caso contrário, nao. 

Quanto a designa9ao do africano por "tapanhuno"' nao há, pois, 
a mais mínima dúvida. Pode-se mesmo acrescentar que nao é pos
sível qualquer confusao entre os tapanhunos do Planalto (africanos) 
e os índios tapanhunos que Métraux menciona como localizados 
mais ao norte12 e contra os quais teria investido Francisco Dias 
d' Avila, no litoral da Bahia.1ª É possível, isso sim, que a denomi
na9ao dada aos africanos da bandeira ( denomina9ao de "tapanhu~ 
nos") provenha, justamente, do fato de existirem, no Brasil, os 
índios de pele escura que eram os tais tapanhunos da ra9a tupi. Mas 
a linguagem dos documentos é muito clara e faz a distin~ao (pelo 
menos no Planalto) entre uns e outros; isto é, fala exemplificada-

11. "Tapulún a e Tapultlnga." (T. SAMPAIO, Rev. do I nst. Hist., vol. IV, p. 
270). Ta.pulúna. slgnlflca o estrangelro ou inlmlgo negro. O térmo "ta.panbuno" 
decorre, enslna. ta.mbém OTONIEL MOTA, de ha.ver o indio sentido necess1da.de 
de d ar ao africano um nome local: "tapuia una", "tapula negro" ("Negro 
tapanhuno", Rev. da Acad. Paulista de Letras, ano VII, n .0 26, p . 15). 

O sertanlsta ORLANDO VILAS-BOAS, conhecedor perfelt o da nossa popula.cáo 
indígena, a!lrma que indio negro de cabelo llso existe r ealmente, entre as Serras 
do Estrondo e do Tombador, mistura de carljós com pr8tos, que fugtram, há 
mals de 250 anos, da bandeira de Anhangüera, dirlgtndo-se para o Rlo Ara.
guata (0 Globo, ed. de 30-8-69). Parece tratar-se mals de ca-fuzo, em que a etnia 
negra. é que prevaleceu. 

12. MÉTRAUX, La civ. matérielle des tribus tupi-gu.aranis, p . 77. 
13. PEDRO CALMON, Hist. da Casa da T(}rre, p . 34. 
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mente em "negros" assim da tenra (os índios) como tapanhunos 
(vindos de fora). 

Quanto a "negro" só se referir ao índio escravo, já é preciso um 
pouco de cautela. 

Neste ponto, a razao está com Taunay quando nos diz: "negro 
dos nossos primeiros séculos tanto podia significar indígena da 
América como da Africa."14 Quem, na verdade, nos poderá asse
gurar que negro, como sinónimo de escravo, só se aplique ao índio 
e nao ao africano? Se tanto havia escravo índio como africano, o 
lógico é aplicar a designa9ao de negro tanto ao primeiro como ao 
segundo. Em outras palavras: mesmo que os nossos avós nao 
aplicass·em a palavra "negro" no sentido em que boje a usamos
como sinónimo de preto--o certo é que a aplicavam como sinónimo 
de escravo e escravo nao era só índio senao também o africano. 
Por.tanto, negro podia ser, também, o africano e nao exclusivamente 
o índio. · ~ 

Assim, as atas- preste-se bem aten<;ao a este ponto-falam em 
negros "assim da terra como tapanhunos" .15 Também falam em 
"negros do gentio de Guiné".16 Neste caso, nao estará o bandeirante 
falando em negro como sendo o próprio negro africano? É evidente 
que sim. Se os negros sao "assim da terra como tapanhunos", ou 
pertencem ao gentío de Guiné-está explicado que tais negros sao, 
também, os africanos. Nao há outra conclusao, mesmo porque 
interpretatio cessat in claris . .. 

Mas, esclare<;a-se outro ponto (que é deveras importante) nao é 
só por "tapanhuno" ou "negro da Guiné" que se denomina o afri
cano. Sob a rubrica "pe<;as escravas", embora sem nenhuma decla
ra9ao de que s·e trata de pe9a da Guiné ou tapanhuno, se n1encio
nam, nos inventários, os africanos em geral. De modo que se 
distinguem muito bem os pretos dos índios porque aqueles sao 
"pe<;as escravas" e estes sao "gente da terra", ou pe9as "administra
das". E isso porque (oficialmente) o africano é que é escravo, o 
índio nao. 

Ainda há um outro meio de distin9ao, também de ordem mais 
geral: está ep:l que os pretos, na avalia9ao, figuram com os respec
tivos pr~os; e os índios sao apenas mencionados, via de regra, so.b 
a rubrica de "lan9amento da gente da terra'', sem nenhuma refe
rencia ªº valor de cada um. 

14. TAUNAY, História Geral das Bandeiras Paulistas, 1, 29. 
15. Atas, IV, 16. 
16. Reg. Geral, VII, 109. 

. . 
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Exemplo típico está no inventário de Pascoal Leite de Miranda, 
no qual figuram 7 "pe<;as escravas" (africanos) com a respectiva 
avalia<;ao, e logo em seguida 16 índios ( "lan<;amento de gente da 
terra") sem avalia<;ao alguma. 

Nao se pode, pois, restringir aos casos de "pe<;as da Guiné", ou 
"tapanhunos", a presen<;a do africano. :Ble é também pe~a escrava 
e de modo bem mais numeroso, em oposi<;ao a "p~a do gentío da 
terra", que é o indígena.17 

5 

Esclarecidas as coisas, volta-se ao principal, e o principal é que 
a presen<;a do tapanhuno é incontrastável. É o que se verifica a) 
através dos inventários e b) dos fatos sociais em que ele figura com 
insistencia; nao r.aro, coro séria repercussao nos atos da governan<;a. 

E nao f oi só Afonso Sardinha quem possuiu africanos para seu 
bandeirismo, nao. 

Os que constam do inventário de Henrique da Cunha, o Diogo, 
escravo de Pero Leme e a sua escrava Juzarte, os dez tapanhunos 
de Diogo Dias de M'Oura, os seis moleques e mais tres negros barba
dos que figuram no espólio de Manuel Joao Branco, genro de Fer
nao Días (o velho) sao especificados com a designa<;ao de tapanhu
nos, expressamente. 

Os 25 africanos de Francisco Dias Velho, os 1 O pretos e mulatos 
de Bartolomeu Bueno Cacunda, os 1 7 de Ana da Silva, os 11 de 
Antonio Ribeiro de Morais, os 7 de Pascoal Leite de Miranda (pra 
resumir os exemplos) sao mencionados por "pe<;as ~scravas", que 
é como também figuram, de modo geral, em quase todos os inven
tários. O curioso é que as próprias pe<;as da Guiné sao especificadas 
a rigor e sempre coro todas as suas características de idade e de 
aparencia física, de sexo e de inteligencia, de profissao e de préstimo 
pessoal. N este sentido urna das galerías mais completas é a dos 
tapanhunos (cerca de dúzia e meia) de Fernando Raposo Tavares: 
aí figuram negros bairbados, molecoes e negros velhos, molecas e 
negros vaqueiros, bem como um aleijado de mao, outro doente de 

17. Ao tempo de D. Francisco de Sousa quer ele impedir que as pecas !Orras 
figurero nas partllhas mas depois atende ao costume da terra, segundo o qua! de
viam ser entregues a v1úva pra sustento dos órf,os. Só mesmo assim, sem mene'° 
do valor, é que indio pode figurar em lnventá.rlo, tornando-se multo tá.cll dis
tlngut-lo do preto, que é acompanbado do respectivo pre<;o. 
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urna postema, outro potroso.18 Tapanhunos ladinos nao faltam19 

nem crian<;as tapanhunas, "de peito". 20 

Molecóes, molecas, mO<;as, moleques de todas as categorías sur
gem, a todo o momento, nos róis de inventários. As vezes, vem a 
familia toda, como naque!~ documento em que figura "urna negra 
tapanhuna com tres filhos mulatos, a saber dois machos e urna 
femea paga",21 ou aquele outro em que vero urna Camila mulher 
de Antonio Tapanhuna com seis filhos mulatos.22 Outra tapanhuna 
com duas filhas aparece no espólio de Maria Bueno.23 No de Barto
lomeu Bueno Cacunda surge urna tapanhuna com dois filhos. J á 
em fins do seiscentismo, figuram 101 ·negros de Guiné no espólio do 
Padre Pompeu. 24 

Nada menos de 101, o que é deveras.inlpressionante; número que 
por si só daría pra abastecer duas ou mais bandeiras, das quais f oi 

,, . 
SOCIO. 

Só num dos seus borrador.es há um relatório parcial de seis mula
tos, 4 tapanhunos do Brasil, dois africanos e 2 mamelucos. 

Os Camargos nao ficavam atrás; possuíam também25 a sua nu
merosa escravaria africana. 

Claro que gente pobre,26 como foi a da família bandeirante em 
geral, nao iria trazer negros em grande quantidade. Só o fizeram, 
naturalmente, os de "maior cabedal". A presen<;a do negro é entao 
mais sensível socialmente do que numericamente, em confronto 
com a que se nota na regiao do Norte ou na Babia. 

Segunda conclusao: as pe~as de Guiné, que já figuraram no século 
XVI, aumentara consideravelmente no XVII27 para ultrapassar o 
número de índios no XVIII. Só nos inventários contam-se 265, dos 
fins do século XVI ao XVII; sem falar nos do século XVIII, em 
que o número de pretos supera o dos índios. 

E figuram, evidentemente, nas bandeiras em que tomam parte os 
seus senhores, num sistema de vida que o sertao tornou obrigatório. 
Dado que nao figurero nesta ou naquela bandeira figurarao em 

18. Inv., vol. XVI, p. 136. 
19. Inv., vol. VII, inv. de Diogo Dias de Moura.. 
20. ldem, idem. . 
21. Inv. de Francisco Bueno, p. 8. 
22. Inv. de Maria Bicudo, vol. XVI, p. 82. 
23. Atas, vol. XIV, p. 434, 
24. Anais do Museu Paulista, t. VII, p. 193. 
25. Os Camargos de S. Paulo, CARVALHO FRANCO, p. 89. 
26. Como somos pobres náo há outro remédio senil.o so!rer o mal que nos 
~m. ' 

27. Seis pretos boiadeiros é que trazem 270 cab e<;as de gado de Curitlba. Atas, 
vol. IX, p. 294. Certo magarefe dá um negro mina ero despósito como gar an t ia 
de divida. (Idem, p. 261.) ' 
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outras; e o que interessa é a presen9a deles no fenómeno em geral 
e nao apenas nesta ou naquela bandeira em particular. 

Em particular só interessa quanto a propor9ao do número de 
pretos em rela9ao ao de índios em cada bandeira. 

6 

Nem haviam faltado duas pe9as de Guiné no confisco dos bens 
pertencentes a Cornélio Arzam pelo Santo Oficio. E lá se foram 
os dois africanos na matalotagem arrecadada por ordem do inquisi
dor. 

Em carta enviada a el-rei, a 8 de janeiro de 1606, boroens da 
governan9a se mostram satisf eitíssimos com a futura reroessa de 
bom número de negros pra serem pagos no prazo de tres anos a 
contar da data do respectivo desembarque no porto de Santos.28 

Fala-se muito em Guiné. É o gentio de Guiné que trazia álcool 
pra vila, 29 sendo causa de muito dano de uns negros contra os 
outros. Fixou-se "coarte!" em lugar público avisando bem que tais 
coisas nao seriam mais permitidas.30 Também as pessoas "que ven
dem publicamente" nao tomassem de penhor, a negro da terra ou 
de Guiné, coisa alguma que excedesse a meia pataca.31 Preto de 
fora nao podia vender canfora32 nem praticar conrerias a cavalo. 33 

Quando Raposo traz milhares de índios arrebatados aos espa
nhóis, é um negro de Guiné quem recebe o encargo de tomar conta 
de tais pe9as vermelhas e de ficar como "sobrestante y para que 
toda aquella noche les hablasse com alagos y amenazas"34 na lin
guagem do documento espanhol. 

Há um momento em que carijós, prétos, mamelucos e mulatos 
nao deviam trazer armas, exceto quando f ossem em jornada, em 
companhia dos seus senhores.35 

Surge até um pormenor lírico pra completar a presen9a do afri
cano na composi9ao étnico-cultural da sociedade bandeirante. É o 
caso dos numerosos casamentos promovidos, astuciosamente, pelo 
"cal9ao de couro", de índios das aldeias coro "negras importadas 
da Africa e seus descendentes, igualmente escravizados". O expe-

28. Registro Geral, VII, 109. 
29. Atas, IX, 260. 
30. Atas, I V, 261. 
31. Atas, loe. cit. 
32. Atas, t. X , p. 31. 
33. Atas, loe. cit. 
34. Docs. d o Arq. de Sevilh a, t . 11 dos Anais do Museu PauZista, separata, 

p. 253. 
35. Docs. Interessantes, vol. 53, p. 85. 
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diente chega a inquietar a Coroa, pois nao tardou urna ordem régia, 
datada de fins do século XVII, tentando coibir o abuso. 

Prova de que nada tinham de poucos, se dao até margem a urna 
ocorréncia de tal significado. 

Com o ouro das minas, _ no século XVIII, auge da bandeira, au
mentando-lhe o contingente racial africano, e com a conseqüente 
intensifica<;ao das atividades sociais e económicas do Planalto, novas 
decisoes muito curiosas mostram a preocupa9ao quase diária da 
governan9a a respeito do negro. Assim, ero 1722, era publicado 
um "bando" para que ninguéro trouxesse negro ero sua companhia 
com a espada debaixo do bra<;o ori na mao.36 Na mesma época, 
novo "bando", e agora por causa de dois molecoes, o Joao de Ben..: 
gala e o Manoel Moxicongo, que haviain praticado um turumbamba 
qualquer.37 · 

Dado o interesse da Camara em enviar o "donativo real da Ca
pitanía a S. M.", ficou também resolvido, em sessao havida em 
23 de janeiro de 1730, que todos os negros entrados na vila fossero 
sobrecarregados com a taxa de "1$000 por cabe9a", a fim de "me
lhor atender-se ao pedido de S. Majestade que Deos guarde". Numa 
outra sessao, em 8 de junho de 1730, assinou-se um mandado de 
prisao contra Joao Francisco Neto e penhora sobre um escravo, por 
haver o mesmo "entrado nesta cidade com coarenta escravos e nao 
pagar o donativo deles na forma do langamento". 

Nen.huma decisao, entretanto, foi mais pitoresca do que a do 
capuz, do capote e dos paus de ponta. 

Reunido o Conselho da Camara, em 22 de· abril de 1733, ficou 
resolvido "que pessoa nenhfía de qualquer grau ou condisam que 
seja ande pelas ruas des as avemarías por <liante com capote de 
capus, nem outrosim ande nehfí genero de negros asim da guiné 
como carijós mulatos mamalucos, indios, nero outros <leste foro, 
com páos de ponta, ou de massa, nem rebusados em baetas, asim de 
dia como denoite com pena de perderero os capotes e baetas e serem 
presos na inxovia des ta cidade". 

Pensará alguém que a vocif era<;ao governamental foi tomada a 
sério pelos prétos? Puro engano. Nao decorrera senao um mes e 
já o Conselho da Camara requereu se mandasse "castigar hum negro 
que foi preso, de José Alves fidalgo, por se achar nesta cidade coro 
bua faca, e hum pau contra a forma do edital". 

36. Documentos Interessantes, t. XII, p. 75. 
37. Documentos Interessantes, idem, p. 23. 
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Nas prociss6es da vila tomariam parte, a essa altura ( é o teste
munho de Mawe), nao só brancos como também caboclos, negros 
e mulatas aos magotes. 

J á en tao se pode falar, como o fez Alcantara Machado, naqueles 
"rebanhos trágicos de negros da terra ou da Guiné". 

Tapanhuno subindo a Serra do Mar com as suas cargas ou a 
servic;o de passageiros bem ref estela dos. Tapanhuno que saía da 
vila "por ser época de estar no sertao". Tapanhuno que queimou 
a forca pra nao ser enforcado. Tapanhuno trocado por um peixe 
pacu pra bandeirante nao morrer de fome. Tapanhuno levado nume
["Osamente pra faina em torno dos descobertos. 

... e lá se vao (Antonil) muitos índios e pretos, de que os 
paulistas s~ servem, etc. 

7 

Nota Alcantara Machado que o prec;o das pec;as de Guiné, já em 
1607, era exorbitante. E acrescenta: o valor das pec;as da 1ndia, 
ou da Angola, ou "f olegos vivos" aumenta de tal sorte com o decor
rer dos anos, que um tapanhuno ladino ou educado vale duzentos 
e cinqüenta mil-réis ao tempo de Leonor de Siqueira. "Moleques, 
molecas, moleconas alcanc;am prec;os exagerados. Ao invés do que 
acontece com os indígenas, a idade demasiado tenra ou avanc;ada 
e a própria moléstia nao desvalorizara os africanos. Em oito mil-réis 
é alvidrado um pretinho de dez anos, em trinta um de dois anos, 
em vinte e cinco um negro velho, em igual importancia urna moleca 
doente de gota coral, e assim também urna negra 'malos pés', com 
cria de brac;os." 

Mas que sao esses prec;os, pergunta Taunay, perto dos que atin
gem os africanos da época da minerac;áo, segundo o depoimento de 
Antonil? Por um negro bem-feito, valente e ladino, trezentas oitavas 
de ouro! perto de 400 mil-réis. Por um molecáo, duzentas e cin
qüenta oitavas, por um moleque cento e vinte. Um crioulo ou mulato 
de partes bom oficial atinge entáo o prec;o de quinhentas oitavas. 
Valiam o dobro os negros ladinos, bem-feitos e valentes. Nada mais 
pitoresco, porém, diz o historiador, do que um tópico da tabela de 
prec;os citada pelo bom jesuíta (refere-se a Antonil) e na qual urna 
negra ladina, cozinheira, era paga a 350 oitavas, ao passo que urna 
mulata de partes se negociava a oitocentas oitavas. 

Qual a razao de tap:ianha dif erenc;a entre urna cozinheira e urna 
mulata de partes? 
294 c. r . 

A própria pergunta conté~ a resposta, nao sendo de estranhar 
que a mulata de partes aparecesse, mais tarde, "carregada de cor
d6es de ouro" pra melhor enfeitic;ar a predilec;áo de algum bandei
rante mais romantico. . 

As vezes, porém, o ser ladino demais nao era recomendac;ao. 
Tanto assim que, pressurosa, a Camara de S. Paulo determinou 
que se passasse mandado de prisao contra "as negras padeiras por 
fazerem pam coro menos pezo que a postura do ano, dezobedecendo 
os editais". Até a fórra Maria quitandeira também tomou enxovia, 
por andar logrando o fisco. Era ladina demais e aprendera negociar 
coro "medidas falsas", conforme reza a denúncia do vigilante pro
curador. ss Mais tarde criam-se impostos sobre a compra e venda de 
bens de raiz, e o de meia sisa para a venda de "escravos ladinos".ª9 

Ainda a respeito de prec;os dos "fólegos vivos", houve séria provi
dencia dos maiorais da Camara, a requerimento do Procurador Pais 
de .Abreu ( isto a 25 de janeiro de 1705) que nao estava pelos autos: 
negro vinha ficando caro derñais. 

"He muito conveniente e necessário prohibir com graves penas 
( dizia ele) que nenhum frausteiro, nem por sy nem por entreposta 
pessoa traga escravos a vender nesta terra pellas razoins seguintes: 
1. ª razao, o exorbitante pre~o por que os vendem, alterando cada 
vez mais, como atravec;adores dellas comprando-as, em segunda e 
terceira mao em Santos e no Rio de J aneiro coro prejuízo déstes 
moradores que, mandando buscar pessas ao Rio de J aneiro se lhes 
dificultam os despachos, por estarem exgottadas as duzentas pessas 
que S. M. tero quartado para esta terra." 

Duzentas "pessas" eram bem pouca coisa. 
Embora negro caro demais excedesse as possibilidades da vila. 
A ladineza nao era mais dos tapanhunos, mas agora das tais 

"entrepostas" pessoas, a servic;o dos tais homens "frausteiros" ou 
forasteiros, mais ladinos do que todos os negros juntos. 

Ainda coro a distinc;ao entre negros ladinos e bo~ais em assunto 
de pre~o, muito traficante astuto ensinava rudimentos de portugues 
aos bo~ais recém-vindos e os conseguia fazer passar por ladinos. 

Outra ladineza que nada tinha que ver coro a dos negros. 
Em Goiás ( 1730) os negros africanos estavam custando um quilo 

de ouro cada um, nao a vista mas a prazo. Até um sacerdote Pires 
deu pra vender pretos, pois o número de pretendentes era enorm·e, 
embora nao se houvessem ainda descoberto Cocal, Crixás e Pilar. 

Outra ladineza, mas esta dos padres. . . , 

38. Loe. cit. 
39. Alvará. de 3 de junho de 1809. 
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Caso bem crespo surgiu em S. Paulo por causa da bexiga e de 
tapanhunos. Verificou-se que havia bexiga e que a moléstia, muito 
contagiosa, era trazida por p~as de Guiné, que certos navios "tum
beiros" desembarcavam em Santos. 

A Camara, em reuniao permanente, tomou diversas medidas40 

no sentido de evitar conseqüencias piores. E como o negro era 
considerado o "transmissor" da moléstia, ficou deliberado que toda 
e qualquer "pessa", antes de chegar ao destino, fósse submetida a 
um período de "coarentena", em lugar previamente designado. E 
todo "aquele que acoitasse negro bexiguento" seria multado e preso. 
Pra fiscalizar as determina96es do Conselho, foi eleito, em 8 de 
outubro de 1730, o Vereador Manuel Luís Ferraz. Acontece, entre
tanto, que na casa de um tenente-general (Manuel Roiz Carvalho) 
se achavam alguns negros doentes dentre os quais o mulatinho José 
Ferreira de Oliveira. Intimado a enviá-los ao retiro designado, o 
tenente-general estrilou e recusou faze-lo, alegando que a denúncia 
nao era procedente. 

Ferido na sua autoridade, o vereador (Manuel Ferraz) também 
estrilou e estava no seu direito. Em virtude da rebeldía do referido 
tenente-general "já lhe nao ficava lugar de dar a execu9ao aos ditos 
quartéis por nao ser justo que só aos pobres se fa9a justi9a podendo 
os ricos fazer o que quiserem". Ha vendo de continuar "as ditas 
bexigas", e nao as podendo vedar, larga va a vara e "se recolhia 
carregado de anos". 

Mas o africano chega a influir na "democratiza9ao" da família 
planaltina? 

Através da preta (como o índio através da índia) o sangue preto 
entrou logo no in breeding bandeirante. Mesmo Pedro Taques re
gistra o "mau resultado" dessa mistura. 

Ao tratar, certa vez, de um mó90 de familia que se casara com 
urna mulata diz ele: casou-se com a mulata e acabou-se a gera9ao. 
Mas aconteceu que seu parente Fernao Dias de Barros casou com 
urna mulata de Pernambuco e a gera9ao continuou: desse casa
mento nasceu outra mulata, de quem teve urna filha que se casou 
com o primo Brás Leme, filho de Pedro Vaz de Barros. Morrendo 
Brás ( diz maliciosamente o simpático linhagista) , conseguiu a mu
lata, gra9as a fortuna, o "grande casamento" com o Sargento-Mor 
Joao Martins Claro, que se deixara vencer pelo seu avultado dote. 

40. Atas, t. X , p. 82. 
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Um doente de aristocracia como ele era, e só falando em poten
tados, nao podía consentir que negro casasse com branco. 

9 

Como se ve, por essas ocorrencias, o preto está presente ao ban
deirismo, desde o século XVI ao XVIII, e em número cada vez 
ma1or. 

O Pai Pirá-já referido várias vezes-tao grande como Raposo, 
galga a serrania divisória das bacias platina e amazónica e é depois, 
no Brasil Central, o vencedor dos paiaguás. Mas como vence-los? 
Comandando urna bandeira de 842 homens, ·entre brancas, índios 
bororos e pretos. 

Mesmo Alfredo Ellis o reconhece, em carta dirigida ao autor 
deste ensaio: "voce cita alguns casos em que a minha opiniao é 
impossível. Estou de pleno. ~córdo, mas sao casos reveladores do 
número apoucado de africanos." 

Mais tarde, o autor de Troncos Paulistas resolve voltar ao debate, 
e agora em longo estudo publicado na Revista do Dep. Estadual de 
Estatística, reafirmando que o africano esteve "quase" ausente do 
bandeirismo porque ( vem ele com esta explica9ao, que parece coisa 
ainda mais grave) o bandeirismo se limita a ca9a do bugre (até 
1710). O que se passou de 1710 por <liante é outro ciclo-afirma 
-e os africanos, embora em grande escala, que figuram nesse outro 
ciclo-o dos metais-ficam excluídos do fenómeno bandeirante. 

a) O subterfúgio é evidente, pois o ciclo dos metais é justa
mente aquele em que o bandeirismo chega ao seu auge. 

A ca9a ao índio, repita-se, corresponde apenas ao bandeirismo 
por mandato; is to é, ao bandeirismo que se exercia em nome do 
agricultor. Na melhor das hipóteses, será um dos capítulos do ban
deirisn10. Nao será o seu principal capítulo. 

Será a fase prodigiosamente indígena, a que desloca as popula-
96es primitivas, a em que o índio é tudo-pois sem índio nao ha
verá bandeira. 

Embora condicionado a identicos fatóres étnico-culturais, o ob
jetivo mais característico do fenómeno é entretanto o do ouro e 
das pedras preciosas. Pois nao sao, desde o primeiro momento, os 
mitos do ouro e das riquezas fabulosas que levam ao sertao bruto 
as mais trepidantes bandeiras? , 

Fosse o bandeirismo apenas sinónimo de ca9a ao bugre, e Fernao 
Dias País deixaria de ser bandeirante na sua formidável "jornada 
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esmeraldina dos oito anos". A "itaberabo~u" nada tem que ver com 
ca~a ao bugre e, no entanto, é o objetivo de numerosas expedigóes. 
o ouro da fábula é o primeiro objetivo da bandeira e tao carac
terístico, tao persistente que a Serra Dourada sobrevive em pleno 
século XX. É o primeiro-preexiste ao próprio fenómeno-e será 
o último a desaparecer. 

b) Essa trepidagao indígena faz, sem dúvida, esmaecer o con
curso do preto, mesmo quando o preto entra menos pra cagar bugre 
do que pra servigos da faina agrícola e dos veios de ouro. 

Mas nao é só pelo número, decerto, que se indaga da sua parti
cipagao; é pela sua presenga, seja de quantos forero, nesta ou na
quela fase. Seja antes de 1710, quando o número de índios se faz 
maior, avassalador; seja depois de 171 O, quando avassalador passa 
a ser o número de pretos. 

c) Afinal, o ciclo dos metais nao poderá-de 171 O em diante, 
ser excluído do bandeirismo. 

O bandeirante, ele mesmo em carne e osso, e num documento 
relativo ao ouro de Cuiabá, responde que nao, quando fala em 
"botar bandeiras tanto aurinas como aos inimigos bárbaros". 

"Bandeiras aurinas" querem dizer, é evidente, bandeiras para a 
busca do ouro; ouro, a essa época (o documento é posterior a 1710), 
só pode ser o do ciclo dos metais; ciclo dos metais é justamente 
aquele em que os pretos sao já tao numerosos que sobrepujam e 
até chegam a substituir o índio. 

Pretos das grandes bandeiras "aurinas" e da minera9ao. 

10 

A descoberta do ouro, já no fim do seiscentismo-escreve o 
próprio Ellis-"veio dar ao bandeirante minerador um poder aqui
sitivo que o habilitou a comprar o africano". 

Nessas poucas linhas, ele mesmo mostra: a) que bandeirante nao 
era só o cagador de bugre senao também o minerador, isto é, o 
"bandeirante minerador"; b) e que este comprou africanos pra seu 
serv190. 

Nao há como excluir, entao, o negro do bandeirismo se já no 
fim do seiscentismo ele aí está gragas ao poder aquisitivo do "ban
deirante minerador". 

A verdade, porém, é que, nao no fim do seiscentismo mas do 
quinhentisn10 (um século antes) Afonso Sardinha já possui o afri
cano e o aplica, como bom bandeirante minerador que foi, nas 
suas minas do J araguá. 
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O que há de importante, na importagao do africano feita por 
Sardinha, é que foi esse bandeirante, no J araguá, o primeiro a pro
var que só com o preto, nao com o índio, se podia cuidar de mine
ra9ao. Um século depois, na fase dos grandes descobertos auríferos, 
já o documento oficial da época dirá que "sem negros as minas 
nao funcionara". 

Pode-se, oeste ponto, rebater a Ellis com o próprio Ellis.41 Real
mente, estabelece ele a proporgao de 1 africano para 34 índios; 
isto é, atesta a existencia, nos inventários dos séculos XVI e XVII, 
de 265 africanos e 8.000 índios. Ora, um africano para cada 34 
índios é mais que suficiente para que nao se possa ·excluir o preto 
do bandeirismo, mesmo em sua fase inicial. Lembre-se que os índios 
já eram da terra e o africano tinha que ser trazido de A~gola ou 
da Guiné. 1ndio ·era fácil, africano é que é difícil e, portanto, mais 
notável embora em menor número. 

·Mas nao é só isso: a proporgao é inócua porque feita sobre a 
totalidade de uns e outros, quando o que interessa é, por ex., saber 
que no inventário de Francisco Dias ·velho se encontram 25 africa
nos e 89 índios; no de Pascoal Leite de Miranda 7 africanos e 16 
índios; no 1. 0 inventário de Antonio Ribeiro de Morais 11 africa
nos (9 do "sítio da ro9a" e 2 dos "bens da vila") e 75 índios; no 
2.º, 7 africanos e 24 índios; no do Padre Pompeu, 101 escravos de 
Guiné e 204 pe~as do gentío da terra. 

A propor9ao tem que ser estabelecida para cada caso, que é esse 
o critério seguro pra se saber se o africano tomou parte nao em 
todas as bandeiras, mas nesta ou naquela bandeira; e entao se ve 
que a sua participa~ao foi bem maior do que se pensa. Nao será 
apenas de 1 para 34 mas (no caso de Dias Velho) de 25 para 44. 

Sem falar nos pobres pretos que terao morrido antes do testador 
dispor deles e que, portanto, nao chegam a figurar nos inventários. 

No século XVIII, porém, a proporgao que o próprio Ellis esta
belece é de 8 africanos para 7 am·eríndios. É o século das grandes 
bandeiras "aurinas", como <liria Pascoal Moreira. 

11 

Mas, existe ainda um ponto pacífico em Bandeirologia, e que vem 
a propósito: cada bandeira nada mais era do que um prolonga
mento do Planalto. Se havia negro no Plan'alto, já no século XVI, 

41. O Ouro e a Paulist4nia, p. 54. 
. ' 
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bavia negro na bandeira. Quantas vezes ocorre o fato de ficar "a 
vila deserta por os moradores terem ido ao sertao"! 

Nao teriam os negros, evidentemente, feíto exce9ao a essa regra, 
ficando em casa quanto todos seguiam sertao adentro. Francamente, 
a lógica está gritando e dizendo que iam todos na tropa. Nao podiam 
ficar ca9ando tico-ticos ou [ezando pela sorte dos seus amos. 

E a lógica-nao a pseudológica das idéias claras mas a lógica 
dos fatos-encontra a sua glorifica9ao nos documentos mais ex
pressivos do bandeirismo. A leitura de qualquer inventário do seis
centismo nos denuncia esta verdade. Os tapanhunos de Manuel 
Fonseca Osório, por exemplo: tinham seguido pra Taubaté e Moji.42 

Os de Maria Leite da Silva,43 e que lhe foram <loados pelo Cap. 
Fernao Dias Pais, haviam saído a sertanejar com ela própria. Os 
de Matias Rodrigues da Silva44 tinham ido para as minas em poder 
de Alberto da Cunha ou Catarina da Cunha. 45 

E os de Bartolomeu Bueno Cacunda? E os de Estevao Ribeiro 
Baiao? E os dos Camargos? Nao teriam, ipso facto, acompanhado 
os seus amos nas correrias do século? 

Ero 1606, os moradores estao a espera daqueles mil negros da 
Guiné, a que já se fez referencia. Tenharn vindo, nao todos mas 
alguns que fóssem, nao ficariam sem "bandeirar" , quando o sis
tema de vida era esse; ir pro mato. 

Mas o documento, já apontado nas primeiras edi96es desta Mar
cha para Oeste, e que liquida o assunto é de 17 de fevereiro de 
1629, segundo o qual dizia o procurador do Conselho da Camara: 

" . . . e pelo procurador foi <lito que se pusesse cobro sobre os 
mercaderes que estao nesta vila para que nao tratem co1n os ne
gros, assim da terra como tapanhunos, porquanto é ocasiao de an
darem eles no sertáo."46 

Tapanhunos que estao no se_rtií,0 nao significam senao africanos 
que se encontram bandeirando. Pois, no dizer do próprio Alfredo 
Ellis (como no -de todos os historiadores) tapanhunos sao justa
mente os africanos, ou os "negros do gentío de Guiné". 

Bastaría esse documento pra por fim a questao de saber se, já 
nos fins do século XVI ou come90 do XVII, tomava o africano 
parte nas marchas sertanistas. Diante do documento, cessam tooas 
as hipóteses ero contrário. 

42. Inv. XXI, 86. 
43. Idem, 419. 
44. Ibldem, XXV, 258. 
45. Ibidem, 260. 
46. Atas, IV, 16. 
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Existem outros papéis que comprovam as palavras do procura
dor da Camara e de modo irrefutável. 

Nos documentos do Arquivo de Sevilha, por ex., se encontram, 
a todo momento, alusóes diretas aos pretos que tomaram parte nas 
bandeiras de ataque as redu9óes jesuíticas do Itatim, do Guairá e 
do Tape. "Que fazer-pergunta Miguel Diaz em carta ao tenente 
de Vila Rica ( 1648 )-sem armas e sem ~uni9ao47 contra tan gran.,. 
de pujanr;a como trae el enemigo que hasta negros trae?" Preste-se 
bem aten9ao a esta frase: "que até negros traz." A admira9ao que 
ela traduz só poderia referir-se ao africano e nao ao índio, que era 
muito familiar ao espanhol ·e que, portanto, nenhuma admira~ao lhe 
causaria pelo fato de figurar numa expedi9ao portuguesa ou pla
naltina. 

Aliás (nao há coisa melhor do que os tais documentos) nos 
papéis espanhóis a denomina9ao de "negro" nao se aplica ao índio 
e sim ao africano mesmo. E o que se verifica ero outro documento 
espanhol, de 1651 , e no qual se encontram referencias muito curio
sas a "um mulato que era tuerto de_ un ojo" dos que atacaram as 
redu9óes jesuíticas do Paraguai. .:Esse mulato, mesmo preso, res
ponde que os moradores de S. Paulo haviam de chegar com sete
centos homens e arrasar as redu9óes. Por que? Porque precisavam 
de índios "por la grande falta que hoy tienen de negros" que lhes 
vinham "do reino de Angola". 

Como se ve, o mulato "tuerto de un ojo" se alude a falta de 
negros como determinante, nessa ocasiao, do pega aos índios das 
redu9oes jesuíticas, confirma, ao mesmo tempo, a existencia dos 
africanos vindos de Angola em direitura para o Planalto. 

Só havia falta deles naquele momento (falta "que hoy tienen"); 
antes nao. 

E por falar em "mulato tuerto de un ojo" . .. quem era esse 
mesti90? 

Faz-se a pergunta com segunda inten9ao porque a resposta nos 
irá esclarecer que tal "mulato tuerto de un ojo" talvez tenha sido 
aquele chef e de bandeira a quem o Padre J oao Al vares confiava o 
comando de sua tropa constituída por africanos e tupis. 

47. Anais do Museu Paulista, V (2.ll parte), p . 33; 1\.rqutvo de Sevllba (sepa
rat~ do t. V, p. 160; idem, p. 199). 

"Los n egros de la tierra--assi llaman (os paullstas) los naturales" . " Assi 
llaman" quer dlzer: nós, espanhóls, nl\o os chamamos asslm. 
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Mas, entao, bouve alguma bandeira constituída só de tupis e 
africanos? alguém formulará esta obje<;ao. Muito natural, a dúvida. 
Nao haverá, porém, nenbuma razao pra espanto quando se souber, 
pela palavra de Taunay, que o famigerado Padre Joao Álvares nao 
era só o capelao da bandeira de Nicolau Barreto; ele próprio, na 
primeira metade do século XVII, organizou "urna band~,ir~ excl~
siva de tupis e tapanbunos". Dela-esclarece Taunay- nao faz1a 
parte um só branco".48 Realmente, a constitui<;ao das entradas ~a~
listas (e aqui se transcrevem, urna a urna, as palavras do sabio 
historiador) nos mostra "a coexistencia freqüente (veja-se bem: a 
coexistencia freqüente) nas mesmas mesnadas, de índios e tapa
nhunos recém-vindos do alérn-Atlantico, sobretudo-acrescenta
depois de passadas as primeiras décadas da coloniza<;ao". 

Pode-se lembrar ainda que Fernáo Dias Pais é quem leva os 
primeiros africanos para as Gerais-antes que o tivessem feito os 
criadores de gado pelo Norte, via S. Francisco.49 Ainda: Pascoal 
Leite Pais-outro bandeirante da mesma estirpe-foi quern levou 
o africano ao extremo SuL Quando brigavam bandeirantes com 
espanhóis, ao assaltarern estes o acamparnento de Cazapagua<;u, que 
acontece? Caem prisioneiros "dezessete paulistas, entre os quais um 
tapanhuno". 50 Descobrem-se as minas e o bandeirismo inaugura o 
seu momento africano. As bandeiras mineiras e mato-grossenses 
conduzem tapanhunos em larga escala. Vem a luta contra os em
boabas e aí está o negro, tomando parte nas primeiras refregas. 
Que o digam os africanos do Arraial Velbo. 

Parece, mesmo, que a primeira vitória contra os emboabas foi, 
em grande parte, conquistada pelos tapanhunos que os levaram, a 
chu<;o e arcabuz, até ao "mato dos emboabas". 51 
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Mas, se a bandeira é movimento, nao há como conciliar o ínipeto 
da arrancada com a tendencia sedentária do negro. 

Talvez seja esse o aspecto mais original do grupo. Enquanto mo
vimento (já tive ocasiao de dize-lo), a bandeira é indígena nos 

48. TAUNAY, obra cit., t. V, 107. 
49. SALOMAO DE VASCONCELOS, "A Escra.va-tura. Negra. em Minas Gera.is", 

in Jornal do Comércio, ed. de 20-11-938. 
50. TAUNAY, obra cit. I , 184. 
51. SOARES DE MELO, Emboabas, p. 60. No inventário de Bento Pires, morto 

na luta. contra os emboabas, figuram tres africanos (Docs. Interessantes, vol. 
52, p. 128). 
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elementos que a cornpoem, sob a chefia do mameluco; quando 
acampada para o trabalho dos pousos e das ro9as para abasteci
mento da tropa, ou quando chega a época da minera<;ao, isto é, 
quando os mitos do ouro se desencantaro na realidade das minas 
ou do ouro de lavagem, a bandeira "substitui o bra90 indígena pelo 
africano". 

Nem se pode separar a bandeira do seu objetivo constante e carac
terístico. Se o objetivo da bandeira é o ouro, o bandeirante já leva 
o negro para a hipótese de sua colheita e minera<;ao. Aliás, o mi
nerador continua sendo bandeirante. ~erá um bandeirante que en
controu o seu objetivo e que, muitas vezes, arma de novo a sua 
tropa pra sair a procura de outras lavras auríferas, e ir bandeirar 
em outras regioes mais propícias: mas . nao deixará de realizar o 
tipo social do desbravador. 

O bandeirante só deixa de o ser quando se fixa na propriedade 
imobiliária e latifundiária, pe.r9endo o espírito de aventura e desli
gando-se, culturalmente, das causas e fins que o levaram a ban
deirar. O hornero fixado limitou o seu horizonte, dentro de sua 
economia satisfeita; nao é mais bandeirante. :b o que acontecen com 
os que fundaram as suas enormes fazendas de cria9ao no Vale dó 
S. Francisco, ou no extremo Sul do país. 

Enquanto, porém, a sua atividade desbravadora ou mineradora 
nao cessa, ele continua sendo o que é, social e historicarnente; ban
deirante por mandato, quando serve ao interesse do agricultor; ban
deirante na pureza do seu ofício quando sai a conquista dos metais 
ou serras resplandecentes. 

Os que conquistaraµi Mato Grosso e Goiás, depois de encerrado o 
ciclo da ca<;a ao bugre, sao, pois, tipos autenticos de bandeirantes. 

Com eles se dao bem os africanos, que culminam na marcha para 
o Oeste, tomando parte na luta contra os paiaguás terríveis. Ou 
porque já houvesse negros em abundancia, ou simplesmente porque 
o clima da regiao "só admitisse o negro para conquistá-la", o 
certo é que as bandeiras mato-grossenses levavam centenas e mais 
centenas de africanos, na sua arrancada para o cora<;ao do con
tinente. 
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O recurso de que se serviu Alfredo Ellis, pra excluir o preto da 
bandeira, nao parece consistente. 

Nao podendo negar a numerosíssima contribui<;ao africana nas 
conquistas máximas do bandeirismo, ocorridas depois de 1710, que 
faz ele? Exclui os capítulos de Mato Grosso e Goiás .do bandei-
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rismo: e eis tudo. O recurso, tao estranho que importaria na exclu
sáo de Pascoal Moreira e Anhangüera dos nossos fastos bandei
rantes, nao podia, entretc;into, dar o ·ef eito pretendido-pois a 
contribui9ao do afro data dos primeiros momentos e vem se avo
lumando, cada vez mais, pelos séculos XVII e XVIII. 

Pois é verdade. E quando a presen9a do preto nao constasse de 
qualquer documento ·espanhol, ou quando Afonso Sardinba nao se 
houvesse dado ao luxo de, já no século XVI, importar pretos da 
Angola para o seu servi90, bastada aquele documento de 1 7 de 
fevereiro de 1629~ sobre tapanhunos que já a essa época estao no 
sertáo, bandeirando. Bastaria aquele caso singularíssimo da ban
deira constituída "só de africanos e tupis", também no início do 
século XVII pra dar aos africanos o lugar que lhes cabe, na his
tória das bandeiras. Pouco importa saber qual a crónica do Padre 
J oao Al vares, o autor de famosa entrada afro-ameríndia. O que é 
certo é a sua voca9ao pra organizar urna bandeira "só de tupis e 
africanos", chefiada por um mesti90: "el que va por capitan de la 
escuadra es de la casa del vicario desta villa" .52 

Pouco importa, também, que esse "capitan" tenha sido "tuerto 
de un ojo".53 

Muito mais "tuerto de un aja" será, decerto, algum historiador 
que ainda queira negar a letra expressa dos documentos pra negar 
ou ob~curecer a participa9ao do africano no desbravamento. 
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No crepúsculo, um toque de trombeta. 
A faina da cata de ouro, a margem do Rio das Velhas, é inter

rompida, a hora crepuscular, por áspera música africana que certo 
artista desconhecido toca, pondo urna tristura selvagem na re
dondeza. 

Quando amanhecia, novo toque de trombeta pra dar sinal de ser
vigo. Era um formigueiro humano que despertava. Um rebuli90 
matinal de gente branca, parda, curiboca, preta, vermelha. Tudo 

52. "El que va por capitan de la escuadra es de Za casa del vicario desta villa", 
Padre Juan Alvares (Docs. do Arquivo de Sevilha, separata do t. II dos Anais do 
Museu Paulista, p. 261). 

53. Num período muito dilatado náo sabemos quem baja-esclarece TAUNAY 
(História Seisc·entista, p. 276 )-regido a igreja paulistana desde a saída do Padre 
Joáo Pimentel. Era em 1630 vigário o famoso sertanista Padre Joáo Alvares 
segundo se depreende de urna carta do jesuita Simáo Mazzeta, datada de Pira
tininga, e daquele ano, e na qual se faz o mais depreciativo dos conceitos acerca 
do cura: talis sacerdos talis populus. Afirma o inaciano que o Vigário Al vares 
também era "armador" de correrias escravistas ao sertáo. Foi Joáo Alvares um 
dos fundadores da igreja de S. Miguel. 
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pro trabalho e a trombeta anunciando que era hora. Talvez nal
guma festa noturna, no acampamento, em torno da fogueira escar
late e sinistra que enchia de panico os boitatás mais atrevidos, dan
gassem carijós e mocambas, portugas e. tapanhunos numa mistura 
incrível de ritmos, ao compasso da trombeta ferrenha e angustiada. 

Quei¡n era o músico? Um negro sabido, a quem a crónica deno
mina "negro, bom trombeteiro" .54 O artista anónimo figura 11uma 
tabela de pre9os: custara nada menos de mil cruzados. Parece que 
o meigo Antonil nao se mostra muito de acordo , com o pre90, pois 
acha que era isso "gastar largamente em superfluidades quantias 
extraordinárias, s·em reparo". 

Negro bom, tapanhuno. 
Tocador de trombeta. 
Negro cristao. 

Nas últimas bandeiras, porém, o ·concurso do negro foi ainda 
maior.55 

Pascoal Moreira nao só levou consigo urna boa cole9ao de tapa
nhunos como também recebeu, depois de instalado na regiao do 
Caxipó-mirim, novos contingentes de elemento africano. Um por
menor apenas bastará para ilustrar o ocorrido: é o de Fernao Dias 
Falcao que, depois de 1719, partía de Sorocaba com 40 africanos 
entre os quais f erreiros, carpinteiros e alfaiates, pra juntar essa 
gente toda ao reduto do famoso descobridor das minas de Cuiabá. 56 

Pascoal Moreira já havia entrado em luta com os aripoconés, 
perdendo muita gente, inclusive vários negros de sua bandeira57 

quando lhe chegou o providencial refor90 de Dias Falcao ( 1718). 

Nota escura e melancólica: no requerimento a D. Joao V alegava 
ele os "inumeráveis riscos de vida, perda de um filho, de 15 bran
cas e. . . a1guns prétos, mortos e comidos pelo gen ti o". 

54. TAUNAY, t. IV, p. 26. . 
55. Discutindo as origens das minas de Pitangui, ·cuja descoberta se deve 

aos paulistas, TAUNAY afirma haverem os descobridores solicitado repetidamente 
para o seu arraial urnas tantas medidas par~ concluir: "a grandeza que os 
paulistas reputavam existir consistía no ouro trazido de um buraco a que 
haviam denominado 'batatal', que supunham ser ouro de beta." Fora.m "negros" 
e carijós que fizeram o descobrimento (Anais, t. VI, p. 307). 

56. WASHINGTON LUíS, Capitanía de S. Paulo, p.' 50. 
57. WASHINGTON LUíS, Capitanía de S. Paulo, p. 47. 
Qua:renta negros, entre os qua.is alfaiat es, ferreiros, etc. (Rev. do Inst., "Crónica 

de Cuiabá'', p. 16. vol. IV). 
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Nao bá dúvida que na bandeira de Anbangüera II ( 1722) iam 
negros: o relatório de Silva Braga diz claramente: ... cinco ou seis 
paulistas com os seus índios e negros. 

(Negros, a essa altura, só podiam ser africanos, que chegam a 
S. Paulo, já sem limita9ao, desde 1711.) 

A participa9ao de numerosos africanos na bandeira goiana ex
plica-se ainda pela circunstancia de só um seu companheiro e sócio 
-Joao Leite Ortiz-possuir nada menos de 60 pretos que constam 
do seu inventário. Na manhá da partida, todos-brancos, índios e 
africanos- f oram confessados por Frei Jorge. 58 

Pleno mataréu, rumo a Serra dos Martírios. 
Quando fogem alguns índios, sao negros que vao recapturá-los.69 

Quando é preciso semear rogas, sao negros que trabalham nas plan
ta9óes: nada menos de vinte e cinco batatais, cujo produto merece 
os mais rasgados elogios do cronista que acompanhou a expedigao. 
Na condugáo de mantimentos, confiada aos negros da bandeira, sao 
estes perseguidos pelos índios que os esperam, a todo o momento, 
nas emboscadas sinistras. 

Se alguém morre, esse alguém nao é somente o branco condutor 
da tropa ou o mameluco: é também um negro que cai estrebuchan
do vaqi.do por urna flecha que lhe atravessou o peito coro a rapidez 
de um relampago engatilhado. 

18 

Enquanto Anhangüera permanecía ero Goiás, Bartolomeu Pais 
de Abreu, seu sócio e "autor intelectual" da sua bandeira (no dizer 
de Calógeras) ruma va pra Cuiabá, cu jos dízimos arrematara. 

58. WASHINGTON LUíS, obra citada, p. 114. 
59. O próprio cronista da expedii;áo é quem nos diz: "váo cinco ou seis 

paul1stas, com os seus índios e n egros, e todos a sua custa." 
"Passaráo de cento e cincoenta e tantas léguas (sáo palavr as do cronista) as 

que andamos a este rumo sem mais sustento, que o que da.va o mato, e esse 
pouco. Nestes dias lbe fugiráo a.o cabo oito indios dos seus, publicando primeiro 
todos, que iamos errados, porque os Guaiases n os ficaváo atrás. Destes indios 
!oram apanhados depois de alguns dias só tres. que trouxe presos Joáo Leite. 
que se expedio "a buscalos com dois negros" e quatro brancos: trouxe t a-mbém 
nesta volta consigo a Frei Antonio, que nos ficava distante perto de oitent a 
léguas: "mais a.inda que velo Frei Antonio, nem por isso desempar ou a sua rossa-, 
porque deixou nena o sobrinho com quasi todos os negros". 

Citando a.inda Silva Braga, alferes da bandeira de Bartolomeu Bueno, TAUNAY 
continua: 

" Da Mela Ponte a. urna distancia de dois dias de viagem se deixou ficar Frei 
Antonio com animo de lancar ro<;a •com dez negros, um seu sobrinho, e um 
mulato', com outro branco paulista, que consigo tinha." 
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"A 8 de maio de 1723, diz Taunay, estava Bartolomeu Pais 
acampado a margem do Rio Paraná. Nisto lhe apareceu, no arraial, 
certo Manuel da Costa que lhe pediu se incumbisse de levar as 
minas do Caxipó, perto · de Cuiabá, o comboio pertencente a um 
rico portugues de S. Paulo, o Guarda-Mor Bartolomeu de Freitas 
Esmeralda. Mercadorias de avultado valor, além de 14 escravos 
africanos, dos quais dois pertencentes a Sebastiao Fernandes do 
Rego, urna mulata e doze armas de fogo. Achava-se o condutor da 
caravana gravemente enfermo, receando dentro em breve morrer. 
Aceitou o sertanista a comissao, passando o recibo a Manuel da 
Costa do que lhe fóra entregue. Foi-lhe a viagem sumamente peno
sa; muito tempo perdeu nos campos de Vacaria, em busca de dois 
negros fugidos, que conseguju capturar. Mais tarde, nova f,uga de 
quatro negros, que também pode prender.60 Por último, naufrágio 
de duas canoas, escapando-lhe mais dois negros que ele só encon-
trou mortos, no mato". . ~ 

Ero Cuiabá, demorou-se Bartolomeu Pais de Abreu cerca de nm 
ano. Em meados de 1725 estava de volta a S. Paulo, onde o espe
ravam tres desagradáveis surpresas: 

Supunha-se irremediavelmente perdida a bandeira de Anhan
güera; intimara o fisco aos fiadores do sertanista que pagassem 20 
mil cruzados, referentes ao valor da arremata9ao das minas de 
Cuiabá, e, por cúmulo, caíam-lhe os fiadores em cima, requerendo 
penhora de seos bens e tudo o mais que em valor possuísse. Ao 
mesmo tempo, Bartolomeu Freitas Esmeraldo exigia-lhe a indeni
za9ao de 7.800 oitavas de ouro pelos prejuízos que lhe causara 
"com o conduzir desastradamente o seu comboio das margens do 
Paraná as do· Caxipó". E do aceso libelo constavam graves acusa-
9oes ao seu contendor, chamado francamente de "desonesto e so
negador de mercadorias". 

De repente, porém, a 21 de outubro de 1725, surgía o Anhan
güera em S. Paulo, trazendo a notícia espetacular das ricas minas 
auríferas. 

60. Anaís do Museu, p. 387, vol. VI. 
Me.is um trecho do r elatório de Silva Braga: 
"Em todo esse tempo náo nos deixou o gentio, perseguindo os negros que nos 

iáo conduzir algumas batatas de cinco batata-is que tinháo grandes, e excelentes 
no gosto: destes negros, n os m ataráo um" etc . 

Das deser i;óes verificadas no grupo conduzido por Anhangüera a.o sertA-o, consta 
a do p róprio Silva. Braga, que assim a relata: 

"Segulram-me tres camaradas, que foram J osé Alves, Francisco de Carvalbo, 
seu irmli.o, Manu el de Ollveira, paulista e Joáo da Mata, !Uho da Bahia, ainda. 
rapaz. J osé Alves, "com um negro e urna negra, seu irmA-o coro um só negro, eu 
com tres e um mulato, que foram todas as péi;as que nos escaparam da viagem 
do Anbangüera." 
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Entao, Rodrigo César comunica o fato ao governador portugues, 
exaltando o descobridor. 

N essa comunica9ao há urna outra nota escura ~ melancólica: 
vinte e dois negros haviam perecido nas maos do gentío. 

19 

Também os irmaos Leme, que gozam de má fama, mas aos quais 
já se come9a a {azer justiya, 61 andavam as voltas com os seus 
negros. 

A princípio, como se sabe, esses mágicos e terríveis demonios do 
sertanismo receberam todas as gra9as e merces de D. Rodrigo César. 
Quando em Itu, chegaram-lhes as patentes que o ditador da capi
tanía lhes enviara com astúcia e "bem querer". Tinham eles en
tregue o seu grande cabedal ( trazido de Cuiabá, em 1 723) ao 
famoso Sebastiao Fernandes do Rego para que éste lhes mandasse 
vir um numeroso carregamento de africanos. Com éstes africanos 
e mais índios, fazendas e géneros necessários, partiriam de novo, 
com aquela intrepidez que os marcou a golpes de sangue, para a 
regiao do ouro. ª2 

Quando, a páginas tantas, as coisas azedaram e D. Rodrigo ins
tituiu premios pra quem os matasse, nao se esqueceu de dizer: 
"se o ·crime fosse praticado por branco, ficaria éste perdoado de 
qualquer outro crime que houvesse cometido; se por negro, ganha
ria éste a liberdade por um decreto de alforria imediata." 

Agora, em meio de tantas coisas realmente negras, urna nota bem 
branca e consoladora: nao foi negro quem mato u os f ormidáveis 
sertanistas. 

20 

Antes de 1685 comandadas por Fernao Días Pais, seriam as 
levas para as Gerais em grande parte, constituídas de africanos e 
mamelucos. Mesmo Domingos Afonso, Domingos Jorge Velho e 
Matias Cardoso de Almeida, que foram bandeirantes ao tempo de 
Fernao Dias Pais, teriam tido, como auxiliares63 negros provindos 
do litoral paulista. 

Pouco importa que depois a maior parte de negros pra lá tenha 
ido via Rio. O que se pode dizer, entao, é que nao foram ésses 

61. ALBERTO LEAL, R ev. do Arquivo Municipal de S. Paulo, vol. X:Xill, p . 183. 
62. D ocumentos Interessantes, t. XII, p. 126. 
63. SALOMAO DE VASCONCELOS, cit. na nota. 49. 
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enquadrados numa bandeira mas lá estao a servi90 do bandeirante 
minerador, que continua o tipo social de autentico bandeirante. 

E pra Mato Grosso? 
A coisa chega a tal ponto que D. Rodrigo César resolve regular 

as entradas de pretos no porto de Santos, baixando um regimento 
que de 16 de julho de 1 722 em diante64 devia ser aplicado aos 
navíos que trouxessem africanos para "as minas do sertao" de 
Cuiabá. Africanos que vinham da Angola, Costa de Mina ou de 
qualquer outra procedencia. 

Os que nao houvessem pago imposto lá mesmo, teriam que o 
fazer em Santos, e em dobro, "a saber os negros lotados, e s·e en
tende pelos que nao tem barba, nem defeito algum 3$640 e os 
chamados mascavos que sao moleques negros de barba e outros 
com defeitos 1 $700". 

Nada mais explicativo, nem mais convincente. 
·Por isso nao tem razao . Taunay dizendo que "o elemento afri

cano se alheia ao sertanismo"65 quando a ata da Camara fala ex
pressan1ente en1 "tapanhunos que iam ªº sertao" e quando ele pró
prio fornece, através dos seus livros magníficos, a prova do con-
tr~~. . 

Pois nao é o autor da monumental Hist6ria Geral das Bandeiras 
Paulistas quem nos conta66 que tapanhunos e tupis andavam juntos, 
nas mesmas mesnadas, nas primeiras décadas da coloniza~ao? 

64. O Governador Rodrigo César de Meneses "zeloso dos interesses da R eal 
F a·zenda. de S. Majestade", r esolve regular a entrada de pretos no por to de Santos, 
baixando um regimen to que do dia 16 de julho de 1722 em diante devia ser 
aplicado a.os navios que trouxessem pretos para "as Minas de cer táo de Cuyabá". 

O r egimento, ent re diversas medidas diz: ·· " ""' , por me costar que na Alfilndega da dita Va. de Stos. n áo ha nenhua ordem 
de S. Majestade para cobran9a de direitos q. devem pagar os negros, que vierem 
de Angolla., Cost.a de Mina ou de out ra qualquer parte donde se t ra.nsportaváo 
para ::S Ca.pita.mas do Brasil, mandei que os escravos vindos de Angola já lá 
deixara.o pagos os dlreitos q. sáo sete mil reís por pessa da India e se algum 
vier por alto pagará direito em tres dóbro para a fa.zenda real. 

Os escravos que vierem em direitura. de Cacheu sendo obrlgados a irem despa
char em Cabo Verde, e náo fa2em asim, p agaráo na Alfandega da Villa de 
Si;ntos, os direitos em dóbro, a saber os negros lota.dos, e se entende pellos q . 
nao tem barba, nem defei to algu, treis mil e seiscentos e qua.renta réis, e os 
chamados Masca.vos q . sao moleques negros de b arbas e out ros c. defeitos a mil 
e setecentos rs. 

Todos os escravos que forero pa. as Minas, q. vierem de Angola, Costa da 
Mina ou outra qua.llquer p arte, háo de pagar a r eal fazenda quatro mil e 
qulnhentos por ca.be9a. pela l.• vez q. forem as ditas Minas, excepto crtas. de 
pretos, mulatos, como também pretos forros, 

Todos os escravos que forem despachados para as Minas háo de pagar os 
quatro mil e quinhentos por cabec;a sem diferen9a de ser de Angolla. ou Mina., 
nem de out ra qua1lquer parte, e sem a.vali~áo de ser, ou n!ío ser pessa. da india 
por ser o mesmo q. se pra.tica. na Bahia, Pernambuco e Rio de J aneiro." 

65. TAUNAY, t. l , p. 132. 
66. Obra cit., vol. V, p. 107. 
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Nada mais subversivo da história, porém, do que a contradic;ao 
de Alfredo Bilis quando se sai com a afirmac;ao de que o negro era 
absolutamente estranho, ausente e "quase" desconhecido do ban
deirismo. Ora ·ero assunto dessa natureza nao se admite o "quase": 
ou esteve presente o negro ou nao esteve. 67 Pela negativa é que nao 
seria mais lícito opinar. O "quase", mesmo aplicado negativamente, 
é uma afirmativa histórica, que o próprio autor de Ra9a de Gi
gantes se incumbiu de melhor provar, ªº referir-se a época em que 
os "paulistas mineravam o ouro de Mato Grosso", 68 para onde o 
brac;o negro fóra importado em grande escala, e ond~e acórdo 
com a sua confissao recente, "o preto africano teve um certo aumen
to e a sua importancia foi mais avultada" (sic). 

21 

Nessa época funcionou o tráfico, mas as autoridades nao com
preendiam bem a situac;ao. A permissao ( alvará de 20 de janeiro 
de 1701) relativa ao encaminhamento de duzentos escravos para 
os homens de S. Paulo era simplesmente irrisória. 

Houve quem protestasse contra semelhante limitac;ao: "nao é 
justo que, sendo-lhes necessários negros, e tendo com que os pagar, 
lhes impec;am o comprá-los." Além disso, dizia o reclamante (D. 
Alvaro da Silveira e Albuquerque), tais negros eram, em maior 
parte, os que transportavam os generos do Río as minas. Faltando 
a conduc;ao, cessava o comércio com prejuízo das rendas públicas 
e isso nao estava certo nem direito.6 9 

Suspensa a limitac;ao já se faz distin9ao entre os da Costa da 
Mina e os de Angola, pra ef eito de impostos. 

A falta de negros determina va outro despropósito: os que esta
vam no litoral debandavam para a hinterlandia. A idéia do ganho 
mais fácil tomava natural essa violenta transmutac;ao de cenário. 
Falar em negro, no período aurífero, era o mesmo que falar em 

67. Convém ler, sóbTe este assunto, o estudo de CYRO T. DE PADUA (Rev. 
do Arquivo Municipal d e S. Paulo, vol. LXXVII, p . 202). 

68. ELLIS, op. cit., 86. 
69. Ao ser suspensa a limitat;áo de 200 negros anuais faz-se uma distln.;A.o 

en t re os da Costa de Mina para o efeito de pagamento de imposto. Na lingua
gem de el-rei, os primeiros pagariam seis m11-réis por cabet;a e os segundos 
t r es mil-réis, "por serem mais inferiores e de menos seTvit;o que os da Angola" 
(p. 8, vol. XLIX, D ocs. lnts.) Que se mandassem, entáo, "por negócio" para 
as minas quaisquer negros. Porém, nessa autorizat;lio náo se compreendlam os 
que estivessem a servi~o dos engenhos "e mais fábricas dos seus frutos". Dt?stes, 
só os que náo prestassem para- o tTato do engenho, " pela perversldade" e outros 
defeitos, é que podiam ser r emetidos para a zona de ouro ... ( 1711) os bons n lio 
e náo, de nenhuma forma absolutamente. 
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cana-de-ac;úcar no Nordeste ou, mais tarde, em café no Vale do 
Paraíba. 

Na época do bandeirismo minerador, negro e ouro andavam jun
tos. Sem negro nao haveria Pernambuco, disse alguém. Pode-se 
dizer a mesma coisa quantq ao bandeirismo: sem negro nao haveria 
o ouro das minas. 

Em 1718 trabalhavam nas minas 50 mil escravos.70 Ero 1720, 
havia mais de 30 ou 40 negros para cada branco.71 Ero 1736, já 
havia um formigueiro de negros em torno dos descobertos. Nada 
menos de cento e cinqüenta mil, no dizer de urna queixa apresen
tada ao reí por Venceslau Pereira da Silva, alarmado com a cor
rida para a zona do ouro.72 

Tomam as bandeiras, entao, o caráter repovoador, acentua Si
monsen73 ~ sao introduzidos nos sertoes, em grande escala, os es
cravos africanos, cessando os paulistas o tráfico vermelho quase 
por. completo. 

Sem índio nao bá bandeirá;~ sem preto, "as minas nao funcionam". 
Por isso afirmou-se: a bandeira comec;ou mameluca e terminou 

africana. 7 4 
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Aventa-se a "presunc;ao histórica" de que o criador de gado é 
que fundou "os primeiros núcleos de ·escravatura africana ero Minas 
Gerais", por volta de 1683, possivelmente. Antes, porém, de haver 
sido o negro introduzido nas estancias do norte de Minas, via S. 
Francisco, vai ele na bandeira, e toma parte na conquista. Depois 

70. Docs. lnts., vol. 53, p. 161. Segundo DIOGO DE V ASCONCELOS, somente 
n a zona do Carmo., em 1716, o contingente de escra:vos a fricanos era de 27.909; em 
1718, era de 34.094; e em 1719 já anda.va em 35.000. 

71. Docs. Ints., vol, III, 192. 
72. Se havia o alarme contra o despovoamento dos engenhos, também se dava, 

multo antes, queixa significativa contra a emigrat;Ao de indios para os canaviais 
da Babia e Pernambuco. Multo cedo deixaTiam os t rafican tes de S. Pauto " tudo 
ermo com as árvores e as ervas do campo somente" . Por onde se ve que 
a quetxa de GILBERTO FREYRE, quando dizque o bandeirismo ia comprometen
do a saúde económica do Norte (por causa das correrlas dos engenhos para as 
minas) encontra sua recipr oca na linguagem da Camara: os engenhos é que 
estáo comprometendo a saúde económica do Sul. 

TAUNAY, em artigo "Notas Sobre o Imperativo do Tráfico", publicado no 
Jornal do Comér cio, de 27 de setembro de 1936, cita o parecer de 12 de :reverelro 
de 1738, em que Venceslau Pereira da Silva: apresenta a.o rei os "meios roa.is 
convenientes para impedir a ruina dos tres principats artigos da exportaclio 
braslleira". :l!:ste relatórto diz, entre outras coisas: 

"últimament e a carestía e a falta de escr avos prejudica e deteriora multo os 
moradores desta Capitania pela grande diversAo e saída que tem para a das 
Minas, em que se ocupam mais de 150 mil." 

73. Hist. Económica do Brasil, p. 326. 
74. Descobertas as minas, a composit;áo da bandeiTa se complica: o escravo 

negro é preferido ao mameluco e ao indio (OLIVEIRA VIANA, Popula~óes Meri
dionais, p. 109). 
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disso, é ainda a bandeira quem descobre o ouro e leva o negro, 
em grandes grupos, para o trabalho das minas.75 

Também nao é só a indústria do gado que leva o negro pra Mato 
Grosso, como pensam alguns. O negro entra pelo interior, mas a 
bandeira é quem o leva ero primeiro lugar. O que aconteceu por 
ocasiao do ouro das Gerais repete-se nas descobertas de Mato 
Grosso e Goiás. Os pretos estao presentes as minas de Cuiabá 
desde o primeiro momento. Quando se nomeia o respectivo mestre
de-campo regente, urna das cláusulas é pra determinar que ele 
mande, ao governador da capitanía, urna lista de pessoas brancas 
e "negros" que nestas se acham. 76 E como "aguardente é a per
di9ao dos negros", proíbe-se a instalagao de engenhos nas ime
dia96es do novo distrito aurífero.77 Só no ano de 1726 chegam a 
Cuiabá 373 africanos.78 

Em 1727 já havia em Cuiabá 2.607 negros escravos. Em gran
des covas quadradas, encordoando os músculos cavavam esses afri
canos a terra até encontrar o cascalbo "assentando na pi9arra para 
o desmancharem com a alavanca; outros com o almocafre punham 
o cascalbo desfeito, na bateia; e os córregos e lagos coalhavam-se 
de negros, curvados a moverem circularmente a bateia" para o 
marisco do ouro.79 

Nas festas, é que mais se aprecia a presen9a da negrada. O mu
lato do rev. vigário é o chef e da dan9a dos pardos. 80 Quando se 
leva a cena o Tamerlao na Pérsia foi um sucesso. A representa9ao 
fica a cargo só dos negros crioulos. "É idéia geral, diz um crítico 
teatral da época, que os negros nunca fazem coisa perfeita e antes 
dao muito que rir e criticar. Porém nao é assim a respeito de um 
certo número de crioulos que aqui há; bastava ver-se urna grande 
figura que eles tem; esta é um preto que há pouco se libertou, cha
mado Vitoriano. :Ble talvez seja inimitável, neste teatro, nos papéis 
de caráter violento e altivo. Todos os mais companheiros sao bons 
e já tem merecido aplausos nos anos passados; eles, além da comé
dia, cantavam muitos recitativos, árias e duetos81 que aprenderam 

75. Documentos Jnteressantes, vol. 12, p. 21. 
76. Documentos lnteressantes, vol. 12, p. 103. 
77. Idem, vol. 53, p. 185. 
78. Documentos lnteressantes, vol. XXX, p, 320. 
79. WASHINGTON LUtS, p. 245. 
80. Rev. do lnst. Hist. de S. Pauio, vol. IV, p. 221. 
81. Já se aludiu ao caso dos músicos negros, em Itu. Mas, conta -se que, Já 

no século XVI, Mangue Labote, senhor de engenho na Bahia, tivera a sua 
orquestra de negros dirigida por um marselh~s. No século XIX, um missionário 
americano que viajou pelo Brasil fala da mús ica- que ouviu no engenho Soledade, 
em Minas, tocada por uma banda de tapanhunos (GILBERTO FREYRE, Sobr. e 
Mucambos, p. 76). 
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<:om grande trabalho e como só o faziam por cud.osidade causaram 
muito gósto." 

E mais adiante: "num intervalo aparece · o Camafeu, a figura mais 
célebre por si e pela extravagancia coro que o tinha trajado o Cap. 
Joaquim Xavier da Costa Vale. Tamanho o sucesso que logo nao 
faltou quem se oferecesse pra fazer as despesas de urna segunda 
representa9áo."82 Ésio em Roma é representada pelos pardos e en
saiada pelo escrivao da ouvidoria. Também com muito asseio, diz 
o cronista. 83 

Tudo autoriza a crer que as festas de Cuiabá eram chefiadas por 
sacerdotes sabidos. Um dos comparsas da "dan9a dos pardos" era 
o mulato do rev. mo vigário". 84 As comédias que estes escolhiam 
para a representa9ao agradavam, também, por haver personagens 
que se prestavam para o "fraco" de arremedar príncipes, reis, he
róis, com trajes característicos: Ésio em Roma, Tamerlao na Pér
sia., Sesóstris no Egito,85 Zenóbia no Oriente, Aspásia na Síria . .. . ~ 

Numa expedi9ao de trezentos paulistas pra Cuiabá, em 1725, 
a tropa é atacada pelos índios cavaleiros, só escapando da morte 
dois homens brancos e tres pretos. 86 A circunstancia de sobrevi
verem tres pretos e apenas dois brancos poderia servir de ponto 
de referencia para a suposi9ao de que os componentes da bandeira 
eram negros na maioria. Matematicamente, seriam mais numerosos 
os negros. Presun9ao que nao deixa de ser curiosa. Ainda mais 
quando se sabe que o índio era infenso ao negro e nao havia de 
ter poupado justamente os negros em tal morticínio. 

Cabral Camelo conta que sai de Sorocaba com 14 negros e tres 
canoas, numa frota de 32 embarca96es, em demanda de Cuiabá 
e chega só com 14 embarca96es (pois perdeu nove nas vicissitudes 
da viagem) e com 4 negros apenas, pois teve que vender dez deles, 
naturalmente pra nao perecer a míngua ( 1727). 

Ninguém poderia levar, dizia um "bando", mulheres brancas, 
bastardas e mulatas forras as minas de Cuiabá, pois sao preju
diciais ao servi90 de Deus e de S. M. Qua~ro meses de prisáo na 
fortaleza da barra escarmentariam o infrator dessa decisao. 87 

82. "Crónica", in R ev. do Jnst. Hist. e Geogr. de S. Paulo, IV, 239. 
83. Idem, 241. 
84. Idem, 221. 
85. Idem, 241. 
86. AZEVEDO MARQUES, obra cit., l, 175. 
87. Documentos lnteressantes, XII, 111. 
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Entretanto, no Carandá, a heroína da peleja com paiaguás foi 
urna mulata. A Maria Mulata de que fala a crónica. E o herói? 
O preto Sebastia.o da na9aü benguela. Em outro combate, na mesma 
guerra, ainda foram os heróis o Mandua9u, um mulato fusco de 
Pinda (Manuel Rodrigues do Prado) e sua mulher, tao mulata 
como ele. 

Conta-se que esta lhe carregava as armas, enquanto ele fazia a 
pontaria.88 

Na sua marcha, o bandeirante trope9a em muitas caveiras, em 
certa paragem; por onde se colige, afirma o cronista, ter sido ali 
algum quilombo de negros fugidos, que os paiaguás mataram e 
destruíram. s9 

Nao raro a luta da bandeira com os paiaguás se travava dentro 
do pantanal. 90 Testemunham essa "marcial tragédia brancos, pretos 
e índios postos no barranco do rio, vendo a comédia de palanque". 
Surge um rebate de que os espanhóis iam assaltar a capital. "Todos 
os que ·estiverem capazes de pegar em armas venham e fique o 
Cuiabá em poder dos negros."91 

Em 1 724 dois ituanos dao de encentro com "um tró90 de paia
guás" mas f oram f elizes na refrega (parece u milagre) . Só perderam 
um negro flechado <;: mataram trinta bu gres. 92 Prova de que o negro 
ia a frente, nas expedi96es. 

Como se ve, os negros, na grande marcha para Oeste, tem rele
vante papel, principalmente na conquista de Mato Grosso. Nas re
gioes inóspitas do Guaporé, o branco sofre as mais duras contin
gencias mesológicas e é pósto em segundo plano, que aí "só medra 
impunemente a ra9a negra".93 Vila Bela, a antiga e lendária capital 
mato-grossense, é bem um exemplo dessa verdade. 

88. JOSÉ MESQUITA, "A Brasilidade de Mato Grosso" in Rev. d o Instituto 
Hist., vol. IV, 83. ' 

" Achou-se no mesmo connito um negro por nome Sebastiáo, de na9Ao ben
guela, corpulento e esfor9ado. Pelejou prlmeiro de sua canoa com um vareJAo; 
cada bordoada era um inlmlgo morto, com a cabe9a ou espinha90 quebrado. E 
vend?. que da canoa náo esgrimia. a seu gósto saltou para o campo que esta va 
em tlJUCal onde deu que fazer a toda a turba que sObTe ele caiu para o prender 
~ náo o m atar; querendo-o amarrar, $a.Caram-lhe o varejáo das mios. Avan9ou 
ele a bra9os, a um aTrancou a língua pela goela, a outro torceu o pesco90 que lhe 
pós a- cara para as costas, até que o deitaram e o levaram vivo com tóda a mais 
companhia, sem que escapassem mais do que quatro pessoas, dois brancos e 
dois J?retos que, por terra, atravessando os pantanais, trouxeram a noticia do 
que vuam e presencia·ram" ("Crónica de Cuiabá", Rev. ao Jnst. Hist. e Geogr. 
de S. Paulo, vol. IV, 76). 

89. Idem, 154. 
90. Idem, 36. 
91. Idem, 158. 
92. Idem, 99. 
93. V. CORREA FILHO, "O Cuiabano", in Política, III, 36. 
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Os róis de bandeira eram constituídos de brancos apenas. Isto 
é, nesses róis figuram ·os chefes, que obtinham licen9a para as 
entradas. O séqüito que se incorporava a marcha era o milagre do 
seu coletivismo anónimo. 

Os escravos da terra ou os negros de Guiné, tidos e havidos como 
pe9as, seriam mais freqüentemente referidos em documentos jesuí
ticos, que apontavam a bandeira como súcia de escravos e mal
feitores. 

Aquilo que era coisa e nao gente,· embora constituísse objéto de 
estima9ao, nao tinha razao pra figurar num rol de sertanismo. Tinha 
que ser objeto de comentário, nao do · organizador do assalto mas 
dos que se julgavam, lá pelas bandas do Peru ou do Guairá, vítimas 
desse assalto. 

Aquele documento em ql;l~ os castelhanos fazem men9ao de um 
mulato "muy desve,rgonsado llamado Francisco" que chefiava urna 
bandeira é típico. 

Além disso, nos róis de bandeira figuravam somente os respon
sáveis. Os nao responsáveis teriam os seus nomes, ou melhor, teriam 
a sua enumera9ao por procedencia ·e qualidade na linguagem dos 
testamentos; tanto que es tes se ref erem a negros de Guiné a todo 
momento. 

Qual o nome de índio que figure num rol? 
A mesma pergunta pode ser f eita com referencia ao negro: qual 

o nome de negro, a nao ser o caso do Sebastiao da na9ao benguela, 
que precisasse figurar num rol? 

A bandeira se marcava por dois atributos fundamentais na sua 
organiza~ao: comando enérgico (dada a autoridade do cabo-de
tropa) e obediencia consciente ou incondicional dos elementos que 
se aglomeravam em torno do chefe. Os que figuravam no grupo 
apenas pra obedecer nao teriam nomes ostensivos. Seriam heróis 
obscuros e calados. 

Pelo fato de nao figurarem pretos nos róis de bandeira94 nao se 
chegará a conclusao absurda de que eles nao tomaram parte nas 
primeiras entradas. Pois se ·OS índios nao figurara, numerosos como 
eram, muito menos o menor número de escr·avos negros. 

O ímpeto era mameluco, e este é que aparecía. Nada mais na
tural, no fim de contas. O trabalho nos pousos, a abertura de ca-

94. Tais documentos-observa CALóGERAS (ver A Política Exterior '!º 
Império, p. 81 ) -náo falam da arraia-miúda, dos mesqulnhos e numerosos ano
nimos que acompanhavam a tropa. 
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minhos, o rebuscamento de boas pintas no ciclo de ouro de lavagem, 
a semeadura e colheita das lavouras para sustento da tropa, a con
du9ao de mantimentos, o transporte de canoas nas costas quando 
o río virava cachoeira, tudo isso tinha que ser silencioso e sem 
nome. 

O Brasil foi cruzado também por várias bandeiras anónimas. Se 
estas chegaram a ser anónimas, inuito mais os bandeirantes que 
formavam o séqüito obscuro e aguerrido de cada expedi9ao. De 
nada valeria o comando, sem obediencia da massa. E só porque 
houve bandeirantes anónimos nao se irá garantir que estes nada 
fizeram. O que há de mais belo numa bandeira é a sua parte anó
nima. O que há de mais beln num negro é a sua obediencia, a sua 
resigna9ao. 

25 

Dois pontos que ainda é preciso acentuar: 

1) Quando aqui se fala do negro toma-se muito em conside
ra9ao o ponto de partida da bandeira, que é o Planalto de Pira
tininga. Tem-se como exato o autor da Paulística quando diz que 
a "bandeira é um resultado do Planalto" como fenómeno constante 
e característico. Daí é que se faz partir o preto que tomou parte 
nesse fenómeno. 

Seria mais fácil faze-lo partir de outros pontos, aos quais se 
aludirá: Santos ,e S. Vicente, por exemplo. Mais fácil porque as 
bandeiras que partiram do litoral sao constituídas nao só por índios 
mas já por centenas e centenas de africanos. A de Francisco Dias 
Velho, aquele que saiu do litoral vicentino pra suas incursoes na 
terra catarinense, e que pereceu nas garras de um flibusteiro ho
landes, é um exemplo bem mareante: leva va quinhentos índios e 
cento e cinqüenta escravos, entre os quais os seus pretos. 

As incurs6es dos Brito Peixoto, tanto do pai como dos filhos, 
tem identica composi9ao, ocupando lugar de incontestável realce 
na dilata9ao meridional para o sul. 95 

2) Assunto ultimamente discutido e esclarecido é o da pro
cedencia dos negros importados para o Brasil. 

Por muito tempo, como se sabe, a cren9a geral era que todos 
provinham de urna só regiao africana. Todavía, certos escritores 

95. Nas bandeiras do Sul, diz OLIVEIRA VIANA, o fazendeiro se desloca coro a 
sua famíila, os seus escravos negros e vermelhos (p. 101). 

Brito Peixoto, fundador de Laguna, levava "um gr a:nde corpo formado de 
homens brancos, mulatos e negros escravos" (ALCANTARA MACHADO, Vida e 
Morte do Band.eirante, p. 264). 
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que se especializaram no assunto já podem afirmar, como fez (por 
ex.) Renato Mendon9a, que a procedencia dos negros brasileiros 
é da África superequatorial e meridional, ou melhor, sudanesa e 
bantu.ºG Ambas as correntes tiveram elevado coeficiente numérico. 
J alofos, mandingas, fulos, haú9as, nagós e geges sao sudaneses. 
Bantus sao os angolas, cabindas, benguelas, ca9anjes, bangalas, <lem
bos, macuas e angicos. 

Po is bem, os prime iros negros que tomaram parte na f orma9ao 
social do Planalto ou na bandeira nascida no Planalto terao sido os 
do segundo grupo. A princípio, aparecem eles sob a denomina9ao 
genérica de pe9as de Guiné. Depois, como nota Alcantara, sao 
non1eados como pertencentes ao gentio de Angola. Só nos inven
tários do século dezoito é que se enc6ntram individualmen.te afri
canos da na9ao benguela ou banguiela, moniolo ou monyollo, mina 
e cabo-verde. 

O inventário de Manuel Pa_cbeco Gato é um exemplo muito curio
so dessa classifica9ao. 97 O de Matias Rodrigues da Silva é outro, 
em que cada nome de escravo figura com a procedencia como 
sobrenome: Joao Moyolo, Pedro Benguela, Manuel Mina, Pedro 
Cabo-Verde, etc. 98 

Esta individua9ao quanto a procedencia é interessantíssima por 
dois motivos: primeiro, é mais urna afirma9ao de que o número de 
africanos, no Planalto, nao era tao diminuto, pois admitía classifi
ca9ao por procedencia; segundo, é a antecipa9ao de um estudo que 
só boje terá sido feíto com maior seguran9a, qual o que se ref ere 
aos diversos grupos negros que pintalgaram os tapanbunos em geral. 

26 

Para avaliar-se bem a presen9a numérica do negro no Planalto, 
é preciso lembrar qual a popula9ao aí existente, no início do ban
deirismo. 

Ora, em 1589, a vila de S. Paulo tinha pouco mais de cento e 
cinqüenta fogos permanentes, ou mil e quinhentas almas (no cál
culo de Teodoro Sampaio) , ao terminar o século XVI. É o que se 
verifica daquela carta que· a Camara dirigiu ao governador-geral, 
dizendo que a vila passava de 150 moradores e "daí o aumento 
asim de gente como dos rindimentos". 

96. Em recente estudo sóbre Noirs et BLancs e¡i A frique, WESTER~:A~N 
afirma que "Leur division en negres bantou, et negres Soudanais est une division 
Linguistique et ne correspond d une discrimination raciale" (p. 33) . 

97. l nventários, vol. XXVI, p. 456. 
98. l nventários, vol. XXV, p. 260. . . 
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Em 1606, os fogos permanentes se contavam em número de 190. 
A 13 de janeiro desse ano, dizia o escrivao Belchior da Costa: "e 
depois veio ordem para o quinto, sobre isto houve muitas devassas 
e grandes trabalhos e ficaram muitos h?1:11ens e~cravados que p~r 
rol há nesta vila mais de sessenta homiziados nao tendo ela ma1s 
de 190 moradores."99 Numa populac;ao diminuta, por ~enor que 
fosse o número de prétos, nao podia ser desprezado esse contin
gente racial. Realmente, chega a ser espantoso que, num núcleo 
social ainda ~m com~o, houvesse já um Afonso Sardinha trafi
cando negros da Angola, como aconteceu no quinhentismo. 

No início do seiscentismo, quando a populac;áo do Planalto nao 
chega a duzentos fogos permanentes, já o Padre Joáo Alvares nao 
organizava a sua bandeira de negros? j á o Planalto nao estava a 
espera de um milhar de africanos que seriam desembarcados no 
porto de Santos? 

Seria difícil saber o número de africanos, com exatidao. Mas 
como atrás já ficou <lito, só o Padre Pompeu possuía 101 e Joao 
Leite da Silva Ortiz, sócio do Anhangüera, nada menos de sessenta 
pec;as de Guiné. 

Em qualquer hipótese, bem feitas as contas, a porcentagem ?º 
afro, mesmo naquela época, devia ser maior do que a de boje, 
sobre a populac;ao atual. 

E aquí também caberia ponderar, matutar um pouco sobre o 
fator numérico e esclarecer que a contribuic;ao racial nao é apenas 
miscigenac;ao. Entra aí toda urna escala de valores culturais e psico
lógicos inestimáveis. Urna hipótese: 200 negros para um~ popula
c;ao que nao passava de 1.500 moradores, representanam nada 
menos de 30 mil numa populac;ao d~ 100 mil habitantes, como é 
a de S. Paulo no coméc;o do setecentismo. Com urna diferenc;a, e é 
a de que, numa populac;ao diminuta a influencia do negro teria 
que se fazer sentir de modo mais intenso do que em grande número 
numa populac;ao maior e j á muito mais absorvente. 

No trabalho da lavoura, um negro produzia mais do que vinte 
índios. No que a bandeira tinha de ímpeto, um mameluco valia 
mais do que vinte negros. Na minerac;ao, a diferenc;a é ai~d~ mai<:,T; 
abandona-se o índio. Nao há ouro sem negro. As estatlsticas nao 
importara muito. É preciso ver qualquer coisa que nao se numera 
quantitativarnente mas qualitativamente. 

O menor número matemático pode condensar o maior número
alma. 

E condensa mesmo. 

99. R eg. Geral da Cdmara, t. 7, p . 114. 
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Dá-se o desmembramento do território bandeirante em capitanías 
autónomas. Destacam-se do Planalto as populac;óes que dele haviam 
saído para outras regi6es eompreendidas na sua área, ~istóric~ e 
social. Com isso, ocorre o seu despovoamento automatico e este 
acarreta a fixac;ao, na zona das minas, dos elementos afros e ~e
ríndios que nao regressariam mais ao seu ponto de irradiac;ao. 

O negro saído de Piratininga par~ a c?nquista, ou o negro 9ue 
entrara pelo caminho novo de Garc1a Pa1s, ou mesmo o que viera 
pelas cabeceiras do S. Francisco para acudir ao chamado .do ?uro, 
já nao podía ser computado nos recenseamentos da .cap1tan1a de 
S. Paulo reduzida a índices demográficos de emergencia e de tran
sic;ao, em virtude desse despovoamento por mutilac;ao geográfica e 
administrativa. 

Só com o advento do café ~recrudesce a onda negra que se der
rama, entao, pelo Vale do Paraíba. 

Em 1797, havia 89.323 brancos, 33.640 prétos e 30.487 par
dos.100 

A popula~ao da província de S. Paulo, em ~ 837, era de 326.90: 
almas das ouais 42.930 na 5.ª comarca-boje Estado do Parana. 
Da ciÍra ap~esentada, excluídos os 42.930 habitantes da 5.ª co
marca, resulta que a popula~ao do território agora paulista atingia 
a 283.927 almas.101 

Nesse cálculo figuram 79.122 negros e 74.176 pardos. 
Em 1872, os negros e mulatos constituíam, no território paulista, 

62% da populac;ao.1º2 Em 1923, a porcentagem descia espantosa
mente para 16%. 

Beyer, em 1813, vé o carregamento das mul~s103 que ... conduzem 
mercadorias chegadas em canoa a Santos. E elogia o sossego e com
preensao désses animais, amarrados uns aos outros pelas caudas, 
.com a carga repartida para os dois lados. 

. Nada como a "perícia dos carregadores, pri~cipalmente pretos, - . . ,, em repartir a carga para um lado e outro em porc;oes 1gua1s . 
Sao ainda negros que trabalham, na fábrica de ferro de Sorocaba. 

"Dizem quartdo o branco morre 
que J esus Cristo levou, 

100. D ocumentos Int eressantes, vol. XXXI, p. 157. ' · f i a 
101. DANIEL PEDRO MttLLER, En saio de um Qu adro Estatístico da Prov n e , 

1836. 
102. ALFREDO ELLlS, Popula9óes Paulistas, p . 100. 
103. BEYER, in Rev. do lnst. Hist. de S. Paulo, vol. XII, p . 285: 
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mas quando preto é que morre 
f oi cacha~a que matou". 

28 

Em 1803, Langsdorff assiste, em Santa Catarina, a um bailado 
de negros no día de Natal, uns horrivelmente tatuados de branco 
e vermelho e outros com máscaras. 

Por sinal que nao gostou: achou-o "penoso, selvático e degra
dante" .1º4 Alarmou o cientista, já nessa época, o número notável 
de africanos existentes em Desterro. E Santa Catarina nao tinha o 
comércio direto do negro. 

Muito antes disso, porém, Frezier, em 1713, encentra na Ilha de 
Santa Catarina 14 7 brancos e alguns negros e índios apresados nas 
batidas do sertao, 105 e certos franceses suspeitos que aportaram em 
Santa Catarina firmam contrato ( 1 720) coro Manuel Mauro de 
A velar e Manuel Gonc;alves Ribeiro para a vinda de pretos da Costa 
da Mina, que seriam pagos ero courama. Vieram os pretos trazidos 
pelos franceses. 

Ou melhor: tomaram estes conta de urna sumaca portuguesa car
regada de pretos que se achava na Costa da Mina e trouxeram os 
escravos para a ilha dando isso em resultado um daqueles bandos 
do governador da Capitanía, alarmado co~ a traficancia dos fran
ceses1º6 industriados por Monsieur Doloso. Nao se falando dos ne
gros que aí já se encontravam, levados pelas bandeiras de Fran
cisco Dias Velho, Brito Peixoto e naturalmente por outras muitas 
que partiram do litoral vicentino em demanda do Sul. Em 1763, 
quando Bougainville aporta ero Santa Catarina, a vila possuía urna 
populac;áo composta de brancos, negros e sobretudo mulatos ou 
mestic;os resultantes do cruzamento de negros com índios.107 

Em 1820, é Saint-Hilaire quem ve, em Porto Alegre, aqueles 
negros foragidos das estancias, e que haviam sido os mais valentes 
soldados de Artigas ;108 surpreende alguns outros moqueando carne 
na estancia de Caiova 1º9 e vai ter com um grande número de afri
canos fabricando farinha de milho110 em companhia dos índios de 
S. Xavier. 

104. Anais do Museu Paulista, vol. Vlll, p . 697. 
105. SAINT-HILAIRE, Viagem a Santa Catarina, p . 28. 
106. Docs. Ints., vol. XII, p. 17. 
107. SAINT-HILAIRE, p . 31. 
108. SAINT-HILAIRE, Viagem ao Río Grande do Sul, p . 56. 
109. SAINT-HILAIRE, obra cit., p. 158. 
110. SAINT-HILAIRE, idem, 324. 
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Em resumo: 
Basta que tenham os ·pretos figurado na bandeira ou bandeiras de 

Af onso Sardinha, pai e filho, para que a presen9a deles se assinale 
já em fins do século XVI, de modo irrefutável. 

Embora em número bem menor que os índios. . 
No XVII, basta o documento referente aos "tapanhunos" que 

estao no sertáo, com os índios, pra nao se poder negar a sua parti
cipa9áo (certificada pelas atas) no . bandeirismo. 

No XVIII, os pretos na bandeira sao já numerosíssimos; para as 
gerais, para Cuiabá, para Goiás; o bandeirante minerador abando
na mesmo o brac;o indígena e o substituí pelo africano. 

Sem negro nao há ouro nas minas como sem índio nao poderia 
ter havido a preia ao próprio índio, a procura do ouro (fase dos 
mitos) e o seu achamento.- h 

O negro ajudou o branco, portante, nao só a formar a nossa 
democracia social como também a modelar, ao lado do índio, o 
retrato verde-físico do Brasil. 
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CAPITULO XI 

O GRUPO EM MOVIMENTO E A 
FUN<;ÁO DE CADA COR 

A bandeira nasceu num meio democrático, que lhe_ dá 
uma composi9ao democrática. A divisiío do trabalho em 
fun9iío de cada cor. A classificafiíO dos me_sti9os, pe_la 
posse da tt},rra. Cabras, capangas, curibocas, caneludos, 
pés largos, ca/uzos, no séqüito de cada bandeira. A mis
tura é, como diz Antonil, de toda condifiío de pessoas: 
homens lJ mulheres, ricos ~ pobres, mofas e velhos, no
bres ~ plebeus. Enquanto comando e organiza9ao, aban
deira é mameluca; enquanto constancia e ímpeto nas 
avanf;adas, é índia; quando pára, na lavoura dos pousos 
e na minerafiío, é africana. O bandeirante (che/e) repre
senta a "cidade"; o· índio representa o "sertao" e o negro 
a "vida rural". Democracia bandeirante. Miscigena9ao 
(democratizafao biológica) e assimila{:iio pelo meio. O 
índio é menos escravo na bandeira do que na catequese 
e na lavoura da cana-de-a9úcar. A hierarquiza9iío das 
cores nao impede o comportamento democrático do gru
po. Os pr6prios mestiros e mesmo os negros, e niío 
apenas o branca, exercem f unfoes de comando. O mu
lato tuerto de un ojo a quemo Padre Joao A/vares confía 

a sua bandeira de_ negros ~de tupis. 

1 

A bandeira nasceu, pois, num meio democrático, que lbe deter
minou urna composi9ao democrática. 

Posto o grupo em movimento, para suas incursóes no mato 
antropófago e tenebroso, ocorrem aqueles fatos admiráveis já algu
res referidos: 1 a divisao de trabalho em fun~ao de cada cor; o apro
veitamento de todos os elementos humanos, mesmo dos que pare-

l. Ver O Brasil no Original, p . 123. 
DONALD PIERSON observa: "A natureza movedl~a da sociedade 'da fron

teira' no Brasil facllltava. a. ascensáo social" (in Socioiogia, vol. III, n.0 4, p . 291 ). 
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cessem inúteis e até prejudiciais; a "classifica9ao social dos mesti~os 
pela posse da terra"; a hierarquiza9ao das cores na organiza9ao civil 
e militar do grupo. 

E, como nos diz Antonil, "das cidades, vilas, recóncavos e ser
tóes do Brasil vao brancos, pardos e pretos de que os paulistas se 
servem. A mistura é de toda condi9ao de pessoas: homens e mulhe
res, mo9os e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares, 
clérigos e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais nao tem, 
no Brasil, nem convento nem casa". 2 Mesmo os mesti9os inferiores 
que os arautos da falácia ariana chamam de "infensos a arianiza~ao" 
prestam extraordinário servi~o, sem ·o saber, a cria9ao dessa demo
cracia social e biológica. Cabras, capangas, curibocas, cafuzos, 
pardos. Tóda a popula9ao anónima, · que constituí o séqüito da 
bandeira, exerce um papel providencial, para cujo desempenho os 
seus defeitos é que sao as principais qualidades.3 Nao fóssem esses 
mesti9os inferiores e como se teria realizado a obra da conquista? 

Nossas tropas nao sao constituídas de "gente matriculada nos 
livros de V. Majestade, nem o brigadas por soldo, nem por pao de 
muni9ao: sao agrega96es que fazemos, ·entrando cada um com os 
seus servos de armas"--dizia4 Domingos Jorge Velho numa de suas 
cartas dirigidas a el-rei. 

Mas voltemos ao testemunho do cronista: 

" ... vao brancos, pretos e muitos índios de que os paulistas se . 
servem" (democracia étnica). 

" ... vao pobres e ricos, homens e mullieres, velhos e crian9as, 
seculares ~ religiosos" (democracia social). 

Tudo enquadrado e disciplinado (sao palavras do autor de Po
pulafóes M eridionais) pelo pulso de ferro de um Bartolomeu 
Bueno, dé um Matias Cardoso, de um Borba Gato, de um Fernao 
Dias, de um Domingos Jorge. 5 

Nao se sabe, na bandeira, o que mais admirar: se o que tinha 
de portugues na ambi9ao ou espanhol na aventura; se o que tinha 
de mameluco no ímpeto· guerreiro, na mobilidade e na desobedien
cia; se o que tinha de cafu~ na coopera9ao democrática, silenciosa 

2. ANTONIL. Opulencia, cap. v. 
3. "Nous v<>11ons qu·e le propre du developpement humain n 'est P4$ Z'unifor

mité, mais les qualités et les capacités spéci/iques que chaque race apporte en 
contribution au déveLoppement de La civi lisation globaLe de l'humanité" (WES-
TERMANN, Noirs et B lancs en A/rique, p. 28). ' 

4. ERNESTO ENNES, As Guerras ¡ios Palmares, p. 76. 
5. OLIVEIRA VIANA, Popula9óes Meridionais, p. 103. 
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e anónima; se o que tinha de africano no trabalho produtivo das 
lavouras, das faisqueiras e das minas. 6 

Na forma9ao dessa democracia agreste, o índio entra com amo
bilidade social, o negro com a abundancia de sentimento e de calor 
humano, o branco com o seu espírito de aventura e de comando. 
Disse o mestre de Casa-Grande_ & Senzala que o portugues apoiado 
no negro representou urna especializa9ao psicológica para a estabi
lidade, em contraste com a do índio para a mobilidade. A presen9a 
de índios e tapanhunos na mesma bandeira parecerá, a primeira 
vista, um conflito entre as duas tendencias, tao apostas do ponto 
de vista psicossocial, do grupo. Tal conflito, porém, nao ocorre ou, 
pelo menos, nao se acentua. O que se acentua é o fenómeno curioso 
da hierarquiza9ao das cores, determinada económicamente e social
mente. Cada cór ten1 o seu papel e fun9ao, na marcha conquistadora. 

Nota-se a distribui9ao de papéis e estabelecimento de status de 
acordo coµi a divisao de trabalho, no comando, na avan9ada e na 
aquisi9ao e administra9ao da reserva de alimentos. 

Encarada a bandeira no espa~o, tendo-se em considera9ao o 
ponto de partida, os pousos que entremeiam a caminbada e a con
centra9ao final em tórno dos descobertos, ve-se que há um momen
to funcional para cada cór. Tem cada cór nao apenas um lugar 
no grupo mas também um momento funcional próprio. Na partida, 
é o branco o organizador; na marcha, o índio é que vai abrindo 
caminho, o batedor; no fim, o negro minerador é quem substituí o 
bra90 indígena. 

2 

Nao é possível pensar na democracia bandeirante sem a organi
za9ao hierárquica do grupo, que possibilita o aproveitamento de to
dos os valores humanos pela capacidade viva de cada um e nao pela 
igualdade abstrata, irracional ou estandardizada. 

O índio remador, ca9ador, flecheiro e policial explica-se tao cla
ramente como o negro lavrador e minerador. Também nao seria 
necessária a violencia pra que o branco fósse o hornero de comando. 
Na divisao de trabalho como na dos postos políticos cada elemento 
humano tinha o seu papel, determinado mais pela tendencia de cada 
grupo do que pela violencia ou imposi9ao de um preconceito racial. 

6. O elemento predominante das arrancadas foi, sem dú vida, o mameluco, 
cuja primeira gerac;áo é a genese da bandeira. Náo obstante, e como ficou escrito 
no cap ítulo anterior, nela se integram as tres rac;as, inclusive a negra. 
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Semelhante divisao de trabalho e de postos é encontrada, aliás, e 
mui freqüentemente, nos grupos primitivos e explica-se como o 
primeiro resultado de urna mistura de ra9as. Acontece, a todo ins
tante, diz Thurnwald, qµe urna sociedade, a primeira vista homo
genea, seja, ao contrário, um complexo de tradi9ao de diversas 
origens étnicas diferentes7 · e daí a especializa9ao de fun96es e a 
hierarquiza9ao das cores. 

Na bandeira, essa hierarquiza9ao nao impedía, porém, a mobili
dade com que urna classe passava pra outra, com que urna ra9a se 
fundía com outra ra9a e com que o indivíduo, socialmente conside
rado, se deslocava do pósto mais obscuro ao mais alto, havendo 
mesmo o caso de negros e índios investidos em f un96es de comando . 
por delega9ao do próprio branco. 

O que havia, pois, era urna organiza9ao social e política que dava 
ao grupo a consistencia necessária a realiza9ao dos seus objetivos. 
A distribui9ao de postos de comando e de profiss6es bra9ais ou se
mi-especializadas decorria do~ simples encontro, no mesmo agrupa
mento, de várias etnias, cada qual com a sua tendencia psicológica, 
com os seus hábitos de origein, com as suas marcas de cultura-e 
o curioso é que tais voca96es e estilos de trabalho se entrosassem 
num clima social e económico que permitiu, a todos, o mesmo surto 
de desenvolvimentg, dentro de um forte espírito de coopera9ao que 
raramente terá acorrido em outros grupos huµiano s. Como se lem
brou acima, hierarquiza9ao das cores quer dizer, antes de tudo, 
classifica9ao de qualidades e nao, propriamente, a subjuga9ao vio
lenta de tipos raciais "inferiores" pelo "superior". 

O bandeirante ( chefe) representa a "cidade", o índio representa 
o "sertao" ~ o negro a "vida rural". A bandeira é urna conjuga9ao 
original desses tres estágios de desenvolvimento social e cultural para 
um objetivo que, se interessa ªº branco, também nao deixa de inte
ressar ao negro e ao indígena na disputa de urna µielhor posi9ao 
na sociedade. Ela é urbana no comando, sertaneja no processo 
subsocial da invasao e rural nos pousos e nas pequenas planta96es 
que semeia pelo caminho. 

Nela cabiam tanto o funcionário público (o escrivao), o operário 
(ferreiro, sapateiro, carpinteiro) como o sertanejo (remador, pesca
dor) e o trabalhador do campo (lavrador, pastor). 

Nao há exemplo de bandeiras nascidas em latifúndios, ou de 
"bandeiras rurais". Somente com o apoio das cidades se organizam 
tais expedi96es características. A bandeira' funda urna cidade e esta 

7. RICHARD THURNWALD, L'Economie primitiv e (trad. de CHARLRS 
MOUREY, p. 27). 
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dá logo origem a novas bandeiras que vao, por sua vez, fundar novas 
cidades. O bandeirante era, assim, um tipo social urbano ou semi
urbano, nascido em circunstancias geográficas e étnicas muito espe
ciais, morando em casas cujas portas do fundo já se comunicavam 
com o sertao, solicitado pelos mitos de fundo económico, depen
dendo muito de um espírito associativo e de recursos técnicos 
(aviamentos) que só as cidades lhe podiam oferecer. Os tres termos 
fundamentais de toda bandeira eram, pois, a cidade, o campo e o 
sertao. 

Frisa-se com acerto que, na cidade, havia partidários teóricos da 
acomodac;ao das ra9as como havia alguns que desejavam continuas
sem as chamadas ra9as inferiores subordinadas a superior. Um nao 
podía ser mais pintado que o outro, entretanto. A democracia étnica 
tinha que prevalecer contra os teóricos inconseqüentes. Na bandeira, 
o fenómeno foi absolutamente antiteórico; a hierarquiza9ao das co
res se fez sem preconceito, antes como urna necessidade. Nao foi o 
produto de urna coa9ao. A utiliza9ao de todos os elementos huma
nos, cada qual com a sua qualidade, deu esse resultado específico 
que constituiu urna verdadeira antecipa9ao da paisagem social do 
Brasil. 

Daí a razao pela qual se afirma--e por certo se terá <lito urna 
verdade--que o sistema sócio-cultural da gente do Planalto apre
sentava aspectos acentuadamente diversos em rela9ao aos demais 
grupos sociais da colonia. 

3 

Por certo que o tipo representativo da nossa democracia étnica s6 
podía resultar de urna alian9a cromática profunda. 

Urna democracia simplesmente mameluca seria autoritária, pra 
falar a linguagem da moda. Urna democracia simplesmente mulata 
seria sentimental, abundante, talvez indisciplinada. Urna democracia 
simplesmente cafuza seria original, mas inexeqüível. Só dentro de 
urna democracia racial que f osse a soma das tres cores ao mesmo 
tempo estaría o tipo completo da democracia bandeirante. 

Sem o índio nao se teria feíto a independencia. Sem o negro nao 
se teria feíto a democracia que está na igualdade de todos os sangues. 
Sem o branco nao se teria feíto a síntese de tais valores orientados 
para um novo estilo de vida. 
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4 

A luta contra o litoral foi quase sempre "um derivativo para a 
luta existente entre tribos rivais, pois estas se uniam contra o inimi
go comum".8 

É o que acontece com o índio confederacionista, na cabanada. 
O janduim confederado, o tamoio confederado enchem vários capí-· 
tules da vida colonial. 

Se o índio confederava suas tribos, o negro se aquilombava contra 
o branco. 

A conf edera9ao tribal é a independencia; o quilombo é a repú
blica. A idéia de confedera9ao ( confederac;ao tribal) é encontradi~a,. 
aliás, nos povos primitivos e aí é que 'Giddings vai buscar a genese 
política do Estado. Associam-se os chefes guerreiros dos clas, cons
tituindo o conselho das tribos. Depois disso, vem a confederac;áo
tribal. Dessa paisagem hurp~na e social resultariam o índio confe
deracionista, o negro republicano, 9 o branco centralista no comando" 
da bandeira ~ no presidencialismo urbano. O mesti90 democrático 
parece destinado a resolver todas as tendencias pela confraternizac;ao 
e pelo federalismo, misturando o centralismo do branco, o espírito 
associativo do negro e a independencia do índio numa soma admi
rável. 

Poi a soma que a bandeira realizou, no seu comportamento po-. 
lítico. Nao se tratava (repita-se) de urna imposi~ao social da cor 
senao de urna contribui9ao cultural de cada etnia determinando a 
hierarquía funcional das cores. 

Pois já nao viu certo sociólogo, no mesti90, a melhor solu9ao para 
os extremos de individualismo e de coletivismo? A cromocracia da 
bandeira (nao s·e ve outra designac;ao para o caso) corrige a mesti-
9agem no seu furor e impede o comunismo racial; ou melhor, impede 
o comunismo moral resultante de urna desbragada mistura de córes, 
sem nenhuma hierarquiza9ao. 

O homem indígena só encontrou, diz Gilberto Freyre, nos adven
tícios, senhores de engenho para os fazerem trabalhar na lavoura 
de cana-de-ac;úcar e padres para os obrigarem a aprender a contar, 
a ler e escrever. Era isso "urna sedentariedade letal para borneos 
tao andejos".1º Ao passo que o bandeirante aproveitou exatamente 

' 
8. DJACIR MENESES, O Outro Nordeste, p. 125. 
9. Ni!.o era sem razáo, pols, que André Rebou~as ,acalentava o sonho "idillco" 

de fundar urna "república rural" na Africa, a dquirindo lá grandes lotes de terra 
para doá.-los aos nossos prétos, depois d a aboli~áo. 

10. Casa-Grande & SenzaLa, p. 113. 
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a mobilidade do índio, no grupo de que era chefe. Foi a bandeira 
a glorifica9ao de sua mobilidade andeja, a valoriza9ao de sua capa
cidade guerreira, que se multiplicava sob um bom comando. 

Exemplo disso é a valoriza9ao dos próprios tapuias quando apro
veitados por quem os soubesse conduzir. "Contra os brancos, nada 
podem fazer; 'guiados' pelos brancos sao tao valentes e constantes 
nas batalbas que nenbuma na9ao do mundo os iguala ou excede"· 
"duzentos tapuias fugiram de dois brancos e acompanhados dos doi~ 
brancos investiram resolutamente contra dois mil outros tapuias e 
derrotaram o inin1igo como já me tem sucedido algumas vezes" 
informa Domingos Jorge, na sua sensacional carta a propósito d~ 
quilombo de Palmares.11 Pois a rainha, tutora de Afonso VI, ao 
resolver que lhes dará guerra, nao os elogia? Os tapuias nordestinos 
(1662) eram bem capazes de se tornar "outros novos araucanos 

. ' como os das 1nd1as de Castela" .12 

O índio era, pois, muito mais "escravo" nas maos do senhor de 
engenho e do padre, do que nas do chefe da bandeira. Quanto ao 
negro, é preciso notar que a sua presen9a foi em menor número ao 
início; que ele entrou na bandeira menos escravizado, numérica e 
quantitativamente, do que "como pés e maos do senhor do enge
nho", pela razao muito simples de que entrou no momento próprio 
e na sua fun9ao própria.1s 

Havia um momento "negro" na bandeira. Era o da lavoura em 
torno dos descobertos, quando come9a o trabalho das minas. Aí 
en~ra o ~ricano tao a seu modo como a pe9a de urna engrenagem, 
po1s cab1ndas e congos nasceram pra cultivar a terra. Entra com o 
seu trabalbo agrícola e com o seu sentido de obediencia. J á o indí
gena (há na bandeira o momento vermelho, típico, inconfundível) 
tinha as suas preferencias. Houve, por exemplo, o caso dos que 
declararam "nao obedecer senao ao Capitao Fernao Dias País". 

Na desobediencia da bandeira, ou melhor, pra seus momentos de 
desobediencia as ordens da Coroa, nada melhor do que o selvagem. 
A tendencia <leste para o néttfadismo e para urna espécie de inquie
ta9ao psicológica nao lhe permitía obedecer com a mesma do9ura 
do negro. 

Verdade que tanto negro como índio se revoltaram, muitas vezes. 
Outras vezes fugiam nao só das bandeiras como dos arraiais. Mas 

11. ERNESTO ENNES, As Guerras nos Palmares, p . 206. 
12 . . Doc, citado por TAUNAY, t. VI, p. 349 (História Geral das Bandeircu 

Paulistas). 
13. "Le negr e est un cultivateur; il aime cultiver le sol et trouve ld sa vocation 

r~ell~ .. I!,ans ~n gnind nombre de Zangages africaines, la méme expression 
signitie travailler" et "cultiver le champ" (WESTERM.ANN, p. 51) . 
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o caso é que haveria menos violencia em fazer o negro caminhar 
do que em fazer o índio ficar quieto. Quando se trata de caminhar, 
negros e índios caminham juntos. 

Mais nítido é esse quadro psicológico quando se considera o 
fator biotipológico de cada ra9a. Se há duas ra9as biotipologicamen
te diversas14 sao a ameríndia e a negra. 

Pois a bandeira conjuga os biótipos raciais, tanto na hierarquía 
funcional do grupo como no momento em que cada "diferen9a" tem 
a sua raza o de ser. A psicología diferencial das ra9as encontia, aí, 
talvez, a sua aplica9ao mais curiosa. A harmonia do grupo está nas 
diferen9as tipológicas que o integram, cada urna com o seu "colorido 
específico e original". 

5 

J á na cidade um caso interessantíssimo dessa especializa9ao de 
papéis pela cor é a que coube ao mulato. 

:Ble exerceu fun96es (como se ve de urna observa9ao de Gilberto 
Freyre) que índio nao desempenhava por ser muito indolente, o 
negro por nao ter a precisa inteligencia, o branco pra nao descer 
de sua dignidade.15 

Em face desse exemplo e dos demais da bandeira, nao se irá 
muito na onda dos testes, a que costumam boje submeter índios e 
negros pra determinar-se a superioridade de um sobre o outro. 

A superioridade é !lledida por um único tipo de inteligencia e . 
conhecimento, como se nao houvesse vários tipos de inteligencia e 
conhecimento; e como se inteligencia, no sentido em que a tomam 
os testemaníacos, fosse a única forma de superioridade que convém 
ao Brasil. Somos um mundo de sensibilidade e de intuigao. Os sábios 
da técnica, do método e da razao esbarram oom esses percalgos, logo 
a entrada.16 

A inteligencia pode medir-se com o auxilio de técnicas apropria
das; tais medidas, entretanto, "referem-se a urna forma convencio-

14. OLIVEIRA VIANA, Ra9a e Assimila9áo, p. 54. 
15. Sobrados e Mucambos, p. 343. 
16. Sóbre os t ais testes de inteligencia convém ler as palavras claras e 

convincentes de GILBERTO FREYRE, citando GOLDENW'EISER: quando alguém 
exprime qualquer bob~em em palavras náo há dano nenhum; mas se a exprime 
em fórmulas m atemáticas surge o perigo da roupagem matemática disslmular a 
bobagem (p. 211). 

Multa. gente já. se ocupou de classificar as inteligencias, que sáo multo diferen
tes urnas das outras. Ainda- há algum tempo um espirito moderno e arguto 
como o de JOAQUIM RIBEffiO examinava, em artigo sóbre Mach ado de Assis, 
todo o trabalho dos cientistas (BINET, OSTWALD, PAULHAN, MENTR1:, etc.) 
mostrando quáo numerosas sA.o as espécles de lntellgéncla que há. por ~ste 
mundo. , · 

Para WECHNIA.KOFF os lntelectua-ls (sá.bios, clentlstas, escritores, artistas) 
abrangem trh classes gerals, com cinco grupos, dez subdivlsOes e variedades, 
náo se talando nos tipos de transicáo ... 
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nal, esquematizada, dessa fun9ao ~ limitam-s,e a dar urna no9ao 
incompleta do valor intelectual dos seres humanos".17 

As f al has dos testes, das técnicas, dos processos de racionaliza9ao 
científica do trabalho, entre nós, explicam-se; como todos nós 0 
sabemos. Mesmo os proble~as que exigem rigor científico sao 
em parte resolvidos intuitivamente. 

O próprio bandeirante é deformado pela imagem, pela emo9ao 
que a palavra, nao raro, desperta. O excesso de estandartiza9ao 
parece que perturba a sensibilidade do brasileiro, da mesma forma 
que u~ pouco mais de sensibilidade perturbaria a limpidez, a nitidez, 
a exatidao do trabalho ianque, estandartizado. Na educa9ao do 
brasileiro, nao entra, tao facilmente, por exemplo, aprender esgrima; 
um fra~ces, tendo julgado oportuno abrir urna escola, is fracassou 
de come90. 

A enxada na mao do índio era um absurdo, porque-como é 
sabido-o obrigava ao sedentarismo agrícola. 

Um par de botas pra bandeirar era um "pernas, para que vos 
quero?'? 

O~tros oficios lhe pareciam curiosos. Carpinteiros, torneiros, sa
pateiros; mas, o de vaqueiro, o de policial, o de carregador de padre 
na rede, o de batedor de bandeira rimavam bem com sua tendencia 
psicológica e lhe causavam menor soma de escraviza9ao nao tem 
dúvida. ' 

A fun9ao policial do índio, que teve o seu papel decisivo na 
bandeira, verificou-se, também, na vida dos engenhos. Cada enge
nho de a9úcar nos séculos XVI e XVII precisava manter em pé 
de guerra suas centenas ou, pelo menos, dezenas de homens prontos 
a defender contra os selvagens ou corsários a casa de vivenda e a 
riqueza acumulada nos armazéns. 

~sses homens foram, na sua quase totalidade, índios e caboclos 
de arco ~ flecha, que também formavam as milícias rurais. E o 
curioso é que tais "inferiores" que nao receberam o batismo santi
ficador da "arianiza9ao"' tidos e havidos como infensos a disciplina, 
se enquadram no agrupamento sertanista como fór9as em desordem 
que se geometrizassem, de pronto, na compostura das linhas de 
batalha. 
A D~ um p~ueno exército belicoso mas praticamente sem armas, 
eles e que sao as armas. Onde falta o aparelhamento da civiliza9ao 
guerreira, que boje povoa o céu de satélites artificiais e que amanha 
fará a guerra nuclear ou atómica, eles é que sao o material vivo de 

17. CARREL, obra cit., p. 145. 
18. MELO LEITAO, Visitan tes do 1.0 lmpério, p. 148. 
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destrui9ao. Avan9am em tropel anónimo, ao tempo em que as suas 
qualidades podiam influir, como influíram, na forma9ao de um 
trecho da paisagem humana que o mundo ainda nao tinha visto. 

o comandante e os seus lugares-tenentes cal9am botas altas. o 
séqüito vai descal90, constituído de caneludos e pés largos já acos
tumados a sertanejar com a sola dos pés mais dura do que sola de 
couro. Botas altas e pés largos19 querem dizer comando e obedien
cia. 

O chefe da bandeira nao é apenas o mandao: é o elemento que 
soma sentimentos e ideais comuns, · fortalecendo a consciencia do 
"nosso grupo" ( conceito analisado por Burgers de modo penetran
te). Ninguém mais insuspeito que o procurador da Corca pra dizer 
'que "nao sao só os paulistas que cometem excessos (primeiras rixas, 
nas minas) mas também os a-einóis". Tais atrevimentos (os dos rei
nóis) deviam ser atalhados antes que esses homens se tornero reis, 
"aos quais el-rei teria que pedir por favor, ao invés de mandar".2º 

No mundo colonial, onde a pobreza nao encontra garantia de 
nenhuma espécie, vivendo ao deus-dará das institui96es, em plena 
"anarquía branca", como <liria Oliveira Viana, chega a ser provi
dencial o amparo que os abandonados da lei e da justi9a encontram 
no cabo-de-tropa, no chefe do cla. 

E:ste é o bra90 forte da pobreza oprimida, contra a autoridade 
corrupta e distante. que floresce no litoral. 

Explicam-se as cabanadas, as balaiadas, as bernardas, as sabina
das, as vinagradas, as garrafadas, as rusgas, todos os protestos do 
nativismo e da pobreza como índices da situa9ao do desespero a 
que as popula96es do país chegaram, <liante do espoliador, do a9am
·barcador reino!, do governador comilao, do juiz prevaricador, da 
anarquía branca. Resultado: ou essas popula96es se dividiam em 
clas, ou rebelavam-se. 

O cla e a bandeira tiveram, pois, urna fun9ao pacificadora no 
mundo colonial. 

19. 1; uma dlstinc;:áo relativa; só mais tarde acentuada. Inicialmente, A!onso 
Sardinha nao pode comparecer a umai certa sessáo do Conselho por nlo ter 
"huas botas para vlr a Camara-". · 

20. Documentos Jnteressantes, vol. 53, p. 102. 
"Os forasteiros náo sti.o menos maus de contentar no que respeita a eles porque 

~ns querem tudq e outros só tratam de lavrar e ap9ssar-se do que melhor lhes 
parece, sem titulo. Náo se limitam a lavrar em terras próprias ou arrendadas. 
Os que se mostram mais insolentes slo os que, nas suas terras, náo tinham 
mals do que o que ga-nhavam pela enxada e multos em oficios vis" (informac;lo 
do govemador a el-rei, em 1711) . 
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No ajustamento de todas as cores, mesmo sem miscigenac;ao re
cente, já havia upla democracia hierarquizada, a utilizac;ao de várias 
etni~s dentro do mesmo grupo, para um só objetivo. Quando se dá 
a mistura, como que as arestas muito vivas de comando e obediencia 
se atenuam, em claro-escuros e subcores. 
~~ modo que ~s próprios mestic;os nao só formam o séqüito 

a~onrmo da banderra como ainda exercem postos de comando, e 
nao apenas o branco. O negro no comando dos índios, por delegac;ao 
do branco, oferece alguns exemplos originais, como o daquele afri
cano montando guarda as pe9as vermelhas trazidas do Guairá por 
Antonio Raposo Tavares. O negro Mandac;u (negro com apelido 
de ~~io) e o Sebastiao da nac;ao be?guela, "corpulento e refor
c;ado , foram os comandantes de do1s ataques de bandeira aos 
paiaguás. 21 · 

O mulato tuerto de un ojo, a quem o Padre Joao Afvares confia 
a sua bandeira de negros e tupis, é outro caso de comando por 
delegac;ao, e dos mais curiosos. 22 

7 

T Oda vez que a sociedade se organiza em bandeira, como se verá 
no <:ªP· XV~I, ,c~m govemo próprio, ou um poder coercitivo, que 
pratica a tos 1und1c?s e executa le is, cria-se, ipso facto, um pequen o 
Estado agreste e vivo; Estado que dura o quanto dura a bandeira 
e que é. º. instrumento legal de urna sociedade na consecuc;áo dos 
seus objetivos, dentro do seu sistema de vida. E no qual nao falta 
sequer, o funcionário (o escrivao, o partidor, os oficiais de justic;a: 
etc.) . 

. ~lém do chef e, com as suas atribuic;oes de governador civil e 
militar ª? mesmo tempo, em certas bandeiras figuram corpos e 
companh1as, com os seus lugares-tenentes, capitaes, alferes e sar
gentos,. o alferes-m~~' o ro~d~-mor e, na ordem e~piritual, o capelao. 
Nas mma_:;, os pape1s se d1v1dem; surgem o cap1tao-mor e o guar
da-mor, este exercendo o poder administrativo. Na bandeira de 
conquista ou de guerra, aparecem o servi~o de seguran~a, a vanguar
da, os flanqueadores, os policiais. 

Nessa organiza~ao, . em que se encontram, parece, pela primeira 
vez no mundo, tres cores que jamais se haviam encontrado no mes-

21. Ver o capitulo "O Negro no Bandelrlsmo" nota 88. 
22. Idem , nota 53. ' 
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mo grupo; postos e incumbencias, de um modo geral, se coadunam 
com a índole, costumes e capacidade de cada grupo étnico. 

8 

Nao será demais repetir aqui: 
Formada de todas as rac;as, inclusive a negra, tres riscos psicoló

gicos bem marcados formam a trama moral na acep9ao de mores, 
na estrutura da bandeira: comando, obediencia e movimento. En-· 
quanto comando, iniciativa, o momento é branco, ou mameluco; 
enquanto movimento, o momento é ·índio; quando pára, o momento· 
é africano. 

A contribuic;ao branca e mameluca está no pensament~ que a. 
conduz, governando a ac;ao; a contribuic;ao índia está no ímpeto das 
avan9adas, na mobilidade do grupo, tao a jeito do seu nomadismo 
tradicional; a contribui9ao n~gra está nos pousos, nas concentrac;5es. 
em torno dos descobertos, na organizac;ao das lavouras para abaste
cimento da tropa, enfim, nas horas · de maior sossego psicológico, 
tao a jeito do africano sedentário. 

Chega a época da grande minerac;ao e o brac;o indígena é: 
substituído pelo africano. 

. . 
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:l!:STE LIVRO 

J'OI CONFECCIONADO 

NAS OFICINAS DE 

• • 

ARTES GRAFICAS BISORDI S • . A., 

.. 

NA RUA SANTA CLARA, 54, SÁO PAULO, 

PARA A 

LIVRARIA JOS:t OLYMPIO EDITORA S. A., 

NA RUA MAR'Quts DE OLINDA, 12 (BOTAFOGO). 

RIO DE .TANEIRO, 

EM NOVEMBRO DE 1970 
-ANO DO QUARTO CENTENÁRIO DA MORTZ DO 

PADRE MANUEL DA NOBREGA 

(• 18-10-1517 t 18-10-1570) 

-DO 150.0 ANIVERSÁRIO DE NASCI.MENTO DE 

J'OAQUIM MANUEL DE MACEDO 

(• 24-6-1820 t 11-4-1882) 
-DO CJ:NTENÁRIO DE NASCIMENTO DE 

ALPHONSUS DE GUIMARAENS 

(• 24-7-1870 t 15-7-1921) 
-DO CENTENÁRIO DE NASCil\IIENTO DE 

AFRANIO DE MELO FRANCO 

(. 25-2-1870 t 1-1-1943) 
-DO CENTENÁRIO DA MORTE DE 

CHARLES DICKENS 

(• 7-12-1812 t 9-6-1870) 
-DO 39.o ANIVERSÁRIO 

DESTA CASA DE LIVBOS 

- E ANO EM QUE O BRASIL SE SAGROU 

TRICAMPEÁO MUNDIAL DE FUTEBOL. 

, . . 

dos que já se fizeram sobre o assunto ficam, 
definitivamente, seus devedores. 

* 
J . F . ~OR~IA~O 

. . . beautiful volume. 1 am going to stuay it; 
-mean time please allow me express my f eeling 
of satisfaction that the frontier theory of- Bra
zilian development found such an industrious and 
brilliant follower. 

* 
ROGER BASTIDE 

Nunca me esqueci que a descoberta de ·alguns 
de seus poemas, na Revista da Academia Pau
lista de Letras e algures, constituiu um dos meus 
maiores júbilos intelectuais e ficou, no meu espí
rito, marcada com urna pedra branca entre os 
muitos motivos de exalta~ao que o Brasil me 
tem proporcionado. Nao me esqueci, também, de 
ler seus belos ensaios sobre o negro no bandei
rismo e sobre a inte1·preta~ao psicossocial da ban
deira. Foi no seu caso que pensei quando escrevi, 
ultimamente, no D. Casmurro, que só o poeta pode 
almejar ao verdadeiro conhecimento sociológico, 
que é o que nao se detém na superficie institu
cional das coisas, mas, até certo ponto, como que
ria a sociologia compreensiva de Max Weber
penetra a realidade social no seu íntimo e no seu 
futuro. 

* 
COME~TARIO DO FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

PARA LA MARCHA HACIA EL ÜESTE 

La Marcha Hacia el Oeste es un documentado 
estudio que cala profundamente en la historia y 
la sociologia brasileñas. Se ocupa de la "bandei
ra", institución en la cual se confunden elemen
tos de Europa y América que al unirse indiso
lublemente, forman una nueva sociedad que se 
define en función de circunstancias concretas 
apremiantes: la falta de tierra laborable el afán 

' 
de aventuras y de riquezas. La· conjunción de 
estos factores hace que el ombre se lance selva 
adentro, en sentido contrario a la costa, justa
mente como ha1·ia posteriormente el colono nor
teamericano. 
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