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Sugestivo ensaio do qual se deve destacar a 
virtude de proclamar sobr e boas evidencias e 
contra caprichos quase sentimentais dos Srs. Ellis 
J únior e Sérgio Milliet, a participa~ao do africano 
nas bandeiras paulistas. 

* 
l\I ÁRIO DE A ~DRADE 

Estou também convencido de que a história 
nao é exclusivamente sujeita a imperativos de 
ordem economica, e muito menos condiciona a 
psicología tanto na coletiva como na individual. 
Ainda recentemente o Sr. Cassiano Ricardo nos 
trazia luzes novas e bem sugestivas na sua análise 
da psicología social da bandeira, mostrando que, 
enquanto comando, pensamento, interesse, o mo
mento bandeirante era mameluco, enquanto mo
vimento, orienta~ao e constancia nas avan~adas 
era índio, e quando nos pousos, no trabalho dos 
plantíos e da minera~ao era negro. 

* 
C ARLOS DRUl\I MQNn DE ANI>UADE 

Nao quero terminar o ano sem dizer-lhe urna 
palavra de afetuoso agradecimento pela oferta 
da Marcha para Oeste, que está honrando a mi
nha estante, e de cujas páginas tiro sempre no
vos ensinamentos e modos sugestivos de interpre
tar a nossa terra. Só esse livro bastaría para 
consagrá-lo, meu caro Cassiano : mas voce é, 
também, ao mesmo tempo, o poeta que acrescen
tou alguma coisai ao nosso patrimonio verbal, e 
minha admira~ao se i·eparte, inteira, entre a s 
duas excelencias. Ainda bem que admirar é um 
dos maís gratos exercícios da vida. 

* 
Ro. ·oo. • 

' E ssa foí a marcha para Oeste que mais atuou 
no sentido moderno da reconquista geo-social, 
como sucessora vidente das bandeiras primárias, 
aquelas que, no dizer de Cassiano Ricardo, tive
ram nascimento na República de Piratininga, 
projetando no espa~o e no tempo, sobre a socie
dade brasileira, a luz sertaneja de sua forma~ao 
crista, nao sendo só o episódio histórico mais 
br a sileiro; pois, além de ha ver tra~ado o retrato 
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Cap. XII - O GRUPO EM MOVIMENTO E A MISCIGENACA.O 335 

Cafuzos, mulatos e mamelucos de procedencia bandeirante. A mes
ti9agem e os negros da bandeira que raptavam índias. Casamentos de 
índios com africanas, por intennédio 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 "nao deteriora os tipos étnicos". S6 mesti9ado é que o branco 
realiza a conquista. Um inquérit-O definitivo sobre a improcedencia da 
teoría de Gobineau. O que disseram sábios como Georges Henri 
Riviere, Verneau, Marcel Griaule, Jean Millot, Fischer Davenport, 
Herskovits, Dodenwaldt, Germano Correia, Roquette-Pinto. Os mes
ti9os na classifica9ao teórica de Nina Rodrigues e na reclassifica9áo 
prática da bandeira. Conflitos de ordem economica 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 ofícios mecanicos. A poli
cultura. A pequena propriedade do Planalto e nos caminhos que vao 
para as minas. Um homem da plebe, o itapetiningano Manuel Cor-
reia é quem descobre, com um prato de estanho, o ouro dos Araés. 
Juiz censurado por nao querer remar. O espírito associativo desperta-
do pela bandeira. Ninguém poderia bandeirar sozinho. Lucros pro
porcionalmente divididos. Toaa a popula9ao da colonia aglomerada 
em tomo dos descobertos. A pobreza aventureira. O minerador podia 
ser um hornero "de poucas posses". A divisao de trabalho, no sertáo, 
em confronto com a da organiza~o social do Nordeste. O africano 
como elemento de classifica9ao social e também de democratiza~ao 
económica. As minas "nao se podiam cultivar senáo com negros". 
Milhares de negros livres e mulatos arranjam subsistencia pela lavra 
do ouro, nos ríos e nos c6rregos. Mais gente que viesse, "mesmo da 
miséria da Ilha dos A9óres", aí arranjaria meios de vida imediatamen-
te. Indios e negros "catando para si", nos dias santos. Alforrias e mais 
alforrias de negros, nas minas. O Chico Rei e a Chica da Silva, pro-
dutos dessa democracia social. Mulatas carregada's de brincos. O es-
cravo trabalhando, sem o saber, pelo advento da revolu9ao industrial 
que viria substituir o bra90 escravo pelo livre. O "descaminho" e os 
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seus her6is. l\llu,~tas ~ repetidas ,P?voa9óes, "para sere.m mais b~ratos 
os mantimentos . J 6ias democraticas, como a turmalina, o ben lo, o 
topázio, em contraposi9áo a aristocracia reino! do diamante. O 'bar
roco" democratizando o gótico. 
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rante. O scrtáo criador de mitos e o sistema de "guardar segredo" 
por parte de quem encontra ouro dando motivo a fábula. O misticis
mo da época e a mitogenese. Mitos a frente, santos atrás, e lá se vai 
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que o bandeirante foi menos cruel que o conquistador espanhol. 
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O ouro dos mitos, o ouro de lavagem e o das minas. A bandeira, na 
hist6ria 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 
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 funda9ao das cidades ou "desruraliza9ao" 
do Brasil. Anhangüera morreu tao sem ouro como Fernáo Dias Pais, 
enganado pelas esmeraldas. O caso da demarca9ao diamantina. O 
bandeirante que se faz minerador ainda nao deixa de ser bandeirante. 

Cap. XVII - A BANDEIRA NAS SUAS RELAQOES COM OS 
DEMAIS GRUPOS SOCIAIS DA COLONIA . . . . 450 

O criador de gado, o senhor de engenho e o bandeirante e suas 
respectivas regióes sociais. A agáo da bandeira: a) contra os quistas 
étnicos; b) contra o invasor e o pirata; c) contra o espanhol, na con
quista; d) contra o in1pério jesuítico-guaraní; e) contra o comunismo 
aborígine 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. Diferen9as entre a 
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sociedade da casa-grande e a bandeirante. O criador de gado e o 
bandeirantc pastoril. Auxílio do bandeirante a expulsao do holandes. 
Males de ser paulista e nao ser paulista. O a9úcar do Nordeste, urna 
causa do bandeirismo em S. Paulo. 

Cap. XVIII -A BANDEIRA NA GENESE DO ESTADO 

Sem governo próprio, náo teria havido bandeira. Há um problema 
social e político, em tomo de cada descoberto. Colabora9ao da ban-
deira, em fun9áo defensiva e ofensiva, na forrna9áo "guerreira" dó 
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psicología como povo e como Estado? O Estado em f ace das irrecor-
ríveis exigencias do novo meio social. o bandeirante a frente do seu 
grupo, que é urna antecipa9ao do Brasil integral, antecipa o chefe de 
Estado. Ele exerce um governo legal, assegurando a ordem do grupo 
e da sociedade em forrna9áo. Comando, ·obediencia, fim unitário e 
comum. Jurisdi9ao sobre a área que estivesse ocupando. O Estado 
gerrnanico dispensava o suporte físico do país. A bandeira, fór9a des
trutiva do Estado peninsular já comprometido pela forma9ao comu
nalista e religiosa do povo po!tugués. O efemero de cada bandeira 
nao importa va no efemero do fato social. As linhas do Estado mo
derno reveladas pelo grupo bandeirante. 
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cidades. O caráter especial das cidades fundadas pela bandeira. As 
casas, comprometidas com o movimento. As cidades que "nascem da 
luta quando, na Europa, a !uta se dá entre as cidades". Resultantes 
da bandeira, na fase da minera9áo. 

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

O bandeirismo nao está limitado a sua concep9ao heróica. As con
quistas do século XVIII e o tratado que fixou as nossas fronteiras. 
O bandeirismo como sinónimo de imperialismo interno. A oposi9ao 
dos jesuítas. Casos de bandeirismo de contrabando. A virtude militar 
do bandeirismo. A despopula9ao do Planalto nao extingue o fenómeno 
bandeirante, que apenas muda de sentido e de objetivo, ou apresenta 
outra composi9áo étnico-cultural. Nao escrevesse, entretanto, o ban
deirismo histórico mais um só capítulo e bastaría esse-o do Tratado 
de 1750, que enche todo um século. 

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

Fracassada a primeira tentativa de Estado brasileiro, tomam a palavra 
as cidades do litoral. Cria9áo de urna mentalidade teórica, imitativa, 

•• Vil 



\ 

sem assento na realidade do país. O pendor antiliterário do Planalto 
como urna conseqüencia do bandeirismo. A influencia dos enciclo~
distas e revolucionários americanos. e franceses. Deformac;óes do 'li
beralismo" e gritos de "viva a pátria" e nao a liberdade. A luta de 
José Bonifácio contra as idéias francesas, na Independencia. Gonfusáo 
entre "liberal" e "democrático". A primeira Constituic;áo representa 
a preponderancia do "democrático" sobre o "liberal", enquanto o 7 
de Abril 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 II, o seu feitio republicano e urna opiniáo de Henri Hauser. 
A Aboli9áo apressando a queda da monarquia. As razóes pelas quais 
a cidade do litoral nunca compreendeu a bandeira nem os bandeiran
tes. 
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paisagem e caminhando com ela. O Planalto, o atavismo histórico, o 
dinamismo das populac;óes bandeirantes-cúmplices do nosso expan
sionismo agrícola. O tipo social do desbravador. As zonas pioneiras e 
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mais cresce no mundo moderno. Operários e bandeirantes de ontem e 
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Aspecto do Tiete, em Porto Feliz. A "Princípio, urna das etapas 
para as bandeiras fluviais que demandavam Mato Grosso; depois, 
ponto de partida para muitas outras, que completaram o grande 

ciclo das mon~óes. 

Como se faziam tais viagens? Em canoas, mas também em nu
merosos batelóes, f eitos de grandes troncos de árvore, como o que 
a fotografia acima nos mostra. Essa reliquia do bandeirismo fluvial 

encontra-se, ainda boje, em Porto Feliz. 
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CAPITULO XII 

O GRUPO EM MOVIMENTO 
E A MISCIGENA<;AO 

Ca/uzos, mulatos e mamelucos de procedencia bandei
rante. A mesti9agem e os negros da bandeira que rap
tavam índias. Casamentos de indios com africanas, por 
intermédio do bandeirante.. O caboclo é f ilho da ban
deira, tanto quanto o mulato é f ilho do litoral. U ma 
"democracia biológica" em pleno furor de ser. A poli
gamia, mediadora que corrige a distancia social entre 
o senhor e o escravo'. ~A mesti9agem "nao deteriora os 
tipos étnicos". Só mesti9ado é. que o branco realiza a 
conquista. Um inquérito definitivo sóbre a improceden
cia da teoria de Gobine_au. O que disseram sábios como 
Georges Henri Riviere, V e_rneau, Marce[ Griaule, l ean 
Millot, Fischer Davenport, Herskovits, Dodenwaldt, Ger
mano Correia e Roquette_-Pinto. Os mesti9os na classif i
ca9ao teórica de Nina Rodrigues e na reclassifica9ao prá
tica da bandeira. Conflitos de_ ordem economica expli
cados como proezas de desordeiros . . . Males da def i
ciéncia alimentar confundidos com sintomas de_ "infe
rioridade racial" em virtude da mesti9ageni. A bandeira, 

glorifica9ao do mameluco. 

1 

A mesti9agem, em S. Paulo do século XVI, come9a com a pro
genie de J oáo Ramalho e é, toda, como se sabe, euro-ameríndia. 
Quando chega Martim Af onso, a novidade que o surpreende é essa. 

O cruzamento afro-indígena e o euro-africano só se iniciam--é 
de presumir-em fins desse século, com o aparecimento dos pti
meiros cafuzos e mulatos nas referencias dos inventários e das atas 
da governan9a. , 

Até que ponto a mesti9agem influiu no bandeirismo ou este terá 
influído nela? 
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~ que diz respeito a mameluco já figura no capítulo " O Indio na 
Soc1edade Bandeirante" ( § 6) . 

Relembre-se apenas que o bandeirismo resulta-em seu sentido 
étnico--da "primeira gerac;ao de mamelucos". "Bastou urna ge
rac;ao de mamelucos"-é como se exprime Artur Orlando-para 
que se operasse o fenómeno. 

É, pois, o bandeirismo: a) um produto da nossa mestic;agem, em 
sua marcha sertao adentro. b) É "efeito" e "causa" merecendo 
A ' ) 

e~te ponto especial destaque. Pelo que representa de único, de ori-
ginal, na formac;ao social de Piratininga e, de resto, de toda a área 
bandeirante. 

A. heranc;a biológica da miscigenac;ao euro-tupi em larga <lose 
explica o que o bandeirante possui de "dinamico", o seu "ir e 
vir" (tao fácil, no <lito de Fernao Días País) ; explica o nenhum 
estórvo com que caminhava duzentas léguas ou mais ; bem como 
a "voz do Oeste" que ficou circulando em seu sangue; a voz que 
o enderec;ava para as regioes de onde os seus ascendentes tinham 
vindo. Urna espécie de nostalgia cósmica (digamos assim) dina
mizada pela cruza do sangue portugues, andejo do mar, com o 
sangue bugre, andejo da selva. 

A origem da palavra "mameluco", com que se chama o filho de 
ín~ia .e branco, é contro~ertida, .havendo quem· lhe descubra algo de 
eg1pc10 (como Charlevo1x, Batista Pereira e outros que registram 
a hipótese) mas Teodoro Sampaio, como se sabe: lhe dá proce
dencia túpica. 

Entretanto, como no caso da palavra "bandeira", a origem de 
"mameluco" pouco importa; o que importa é o sentido local e 
"cultural" que a palavra tomou pra designar o mestic;o de portuga 
( ou espanhol) com bugre, embora certos arianistas nao gostem que 
se chame "mamelucos" aos nossos avós bandeirantes, por causa da 
"mescla híbrida e impura". 

A estes Basilio de Magalhaes responde: como se houvesse algum 
desdouro1 em aquele povo originar-se do conúbio de aventureiros 
com mullieres indígenas. De procedencia assim amalgamada nao se 
pejou o foco de urna das mais notáveis civilizac;oes antigas, a 
princips urbium, Roma. 

Afinal o que pareceu ofensivo a Machado de Oliveira boje será 
motivo até de orgulho pra muito paulista de 400 anos-ser des-

l. B AS:tLIO DE MAGALHAES, Expansáo Geográfica do Brasil Colonial, p. 73. 
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cendente de mameluco, ser bandeirante ou assim ser chamado. Mes
mo na linguagem menos local que brasileira já hoje se pode chamar 
também (um exemplo, apenas) mameluco (ou cafuzo?) a uro 
Gonc;alves Dias, sem o diminuir. 

O mameluco, enfim, que naquele tempo "quis acabar com o 
Santo Ofício a flechadas", já nao é tao malvisto, como o terá sido 
durante algum tempo, pelo filt\_nos enquanto a própria Igreja nao 
lhe deu razao. . 

E se muito bandeirante tomou a mulher ao índio é preciso, . tam
bém, nao deslembrar os casos de mediac;ao consistentes em fazer 
gente ?ª tropa. casar com a~ cunhas ·(pra isso nao faltou padre em 
bandeIIa ) a ftm de conquistar as grac;as dos maiorais desta ou. 
daquela tribo. 

De um ou de outro modo, pela mediac;ao tática ou pela sensua
lidade intempestiva, extramatrimonial, as ligac;oes iam sendo feítas 
e a .n1estic;agem bandeirante terá sido enorme, mesmo sertao adentro. 

Repita-se, porém, porque ·isto é fundamental: a bandeira é, antes 
de tudo, "determinada" etnicamente pelo sangue mameluco; é um 
produ to da mestic;agem que se opera vivamente em seu foco de 
propulsao. 

3 

O subtipo cafuzo nao teve-observa Oliveira Viana- grande pro
liferac;ao no Sul, "devido a repulsa.o do índio pelo negro" . 

Quer-se crer, contudo, que essa repulsa.o nao foi tao incisiva, 
como parece ter admitido o mestre inesquecível. No mínimo a 
bandeira )á . é um desmentido a tal repulsao, quer quando reÓne 
negro e 1nd10 no mesmo grupo sertanista, quer quando engendra 
o casamento de índio com tapanhuna de Guiné ou Angola. 

O caso nao passou despercebido até de comentadores estrangei
ros, como W arden2 assustado <liante da novidade humana do cafuzo 

2._ Curiosa descri1táo de um cafuzo é a que WARDEN produziu, com a imagi
na1tao bem colorida e exaltada pela novidade human a que a mestil(agem de indio 
com negro ap~ese:r:itou aos seus_ olhos: " Il existe, a Tar uma, distr ict d e s. Paulo, 
dans -z;ne p l ai1!-e :sol ée entouree de bois, qu el ques f amilles de ca/usos qui sont 
un m eLange d'tndtens et de noir s ex t erieur et étrange. Ils sont petits et ner veux. 
L es m~cles du c~ et des bras sont sur tout forts, t an dis que les p ieds sont en 
p raportion p lus fatbles; l eur couleu r est un cuivre foncé ou café brulé et leur s 
t r aits o~t p lus d e rapport avec la caractere éthiopien qu'avec celu i americain. Ils 
?nt_ la figure ovale, les os des j oues élevés, m ais n on t ant prononcés que chez res 
tndi ens; le n ez gr~ et aplati, la bouche gr ande av ec d es levr es f ortes, m ais 
éga~es. L es yeux noirs, plus 0t1;verts qu e ch ez les indiens et tres peu obliques; 
~ais c~ que don ne a ces métis une apparence tout a f ait extraordinaire c' est 
l exc~ssive longueur de Zeur chevelure qui, particulier ement a La extrem ité est 
demi -r onde et ~lévé perp en diculai_rement a la hauteur d 'un vaste perr.J.qu e. 
Cette étr ange coi/jure qui, au premi er abord, semble ar tificia le, est sans contrédit 
une conséquence de leu r ori gine mixte et t ient La m i lieu entr e Za laine d u noir 

marcha ·p¡ oeste 337 



' 

paulista. Falando sobre essa "mélange de indiens et noirs" afirma 
ele que nas imedia96es de S. Paulo bavia familias assim mesti9adas. 
Pra ele, o cafuzo aí encontradi90 "tinba os músculos do bra90 e 
pesc~o muito fortes, enquanto os pés já nao lhe eram tao resis
tentes; a sua cor é de cobre escuro ou café tostado, tornando-o 
mais parecido com os etíopes que com os americanos ( ou amerín
dios); o nariz chato, os lábios grossos mas iguais; os olbos oblíquos". 

Mas o que dá ao cafuzo algo de "extraordinário" "c'est l'excessive 
longueur de sa chevélure qui, particulierement a l' extremité est demi
ronde et élévé perpendiculairement a la hauteur d'un vaste per
ruque". 

Cabelo tao alto que o cafuzo é obrigado a se abaixar toda vez que 
entra pela porta de sua cabana. . . 

Numa coisa, porém, é certo que Warden tem razao: é em fazer 
lembrar o cafuzo "les papuas de la Nouvelle Guinée", dada a pre
sen9a, como linhas atrás já se viu, de muito negro de Guiné no 
oficio bandeirante. 

4 

Sem índio nao era lícito varar mato. Nem mesmo pra buscar 
ouro com que se comprassem negros. 

Qual o meio mais cómodo entao pra conseguir a escraviza9ao 
do índio e, dessa forma, burlar os atos régios? Fazer, o mais pos
sível, índio casar com negra; urna vez casado com urna tapanhuna, 
o índio virava escravo imediatamente. 

Chama a isso Taunay urna das velhacadas mais profícuas: o 
casamento entre índios das aldeias e negros importados da Africa 
ou seus descendentes igualmente escravizados. s 

A 14 de agosto de 1696, baixou o governador um ato famoso 
·Cominando penas severas contra o abuso. A carta régia de 19 de 
fevereiro de 1696, concedendo a administragao dos índios livres, 
que tenham descido do sertao, aos moradores de S. Paulo, esta
belecia novas condi95es. Entre essas, figura va a seguinte: se alguns 
índios casarem com negras escravas ou vice-versa, constando que 
f oi por sugestao dos senhores, com o fim de os tirarem de suas 

.et la longue chevelure de l'américain. Cette perruque naturelle (como se ve, o 
homem está impresslonado com a cabeleira a rreplada do cafuzo) est souvent si 
élevée que ceux qui Za portent sont obligés de se baisser (?) pour passer sous Za 
porte de leurs cabanes et les <!heveux en sont si épais et si mélés qu'on ne peut 
admettre aucune idée d'artifice dans leur arrangement." Citando Spix e Martlus, 
conclul W ARDEN: " la conformation de leur tete don ne aux ca/usos un air de 
ressemblance avec papuas de la Nouvelle Guinée" (Histoir e du Brésil, p. 183, 
edlc;A.o de 1832) . 

3. TAUNAY, História das Bandeiras Paulistas, t. IV, p. 500 . 

. 338 c. r . 

aldeias e de os reduzirem a escravidao, ficarao os escravos livres 
deste delito e poder-se-ao ir com os índios para as suas aldeias. 

Se houve repulsao do índio pelo negro, nao houve da parte da 
índia; antes houve predile9ao. Saint-Hilaire, pelo menos, se refere 
ao rabicho que as índias tem pelos africanos e lembra uma solu9ao 
que julga útil: "estimularem-se" essas unioes legalmente. 

Poi o que fez o bandeirante, muito antes do seu conselbo. 
"E fossem lá os jesuítas romper depois os la9os que a lgJTeja 

santificara e declarara perpétuos", exclama Basilio de Magalhaes. 
Resultado: os cafuzos que come9aram a figurar no séqüito da 

bandeira. 
5 

Registram-se, no Norte, os raptos praticados pelos escravos que, 
fugindo do litoral pra se aquilombar no sertao, arrebatavam índias, 
explicando a progenie dos caburés; por onde se ve, diz Roquette
Pinto, que muito do que Eu0lides exaltou como valor da ra9a indí
gena sao virtudes antes provindas das tres ra9as e nao só do índio 
com o branco.4 

Lá os negros fugidos raptavam mullieres indígenas. . 
Aqui, nao faltou a mesma ocorrencia (negro fugido da bandeira 

raptando índia) mas o expediente mais comum e mais católico
era bandeirante, com a cumplicidade do padre, fazendo negra casar 
com índio e contribuindo, assim, amorosamente, para a mesti9agem, 
tida e havida como impossível, dada a "repulsao do índio pelo 
negro". 

R9quette-Pinto examinou esta questao cafuza, com mestria, ao 
contrariar Euclides, dizendo: "nao faltam elementos pra provar que 
aquel es homens que, antes de tu do eram f ortes, tinham farta gota 
de sangue negro." É só reler a descri9ao do poviléu de Canudos: 
"Todas as idades, todos os tipos, todas as cores. . . grenhas maltra
tadas de crioulas retintas; cabelos corredios de caboclas, trunfas 
escandalosas de africanas, madeixas castanhas e louras de brancas 
legítimas emaranhavam-se sem urna fita, sem um grampo, sem 
urna flor." 

A mesti9agem, esclarece Roquette-Pinto, deu o jagun90; o ja
gun90 nao é mameluco, filho de índio e branca. Euclides estudou:-o 
na Babia; Babia e Minas sao os dois Estados em que mais se es
palhou o africano. 5 

4. ROQUETTE-PINTO, Seixos Rolados, p. 47. 
5. Ver GIL.BERTO FREYRE, pp. 48 e 49, Casa-Grande & Senzala. 
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Se isso aconteceu com os negros fugidos dos engenhos e das 
casas-grandes, a mesma coisa terá acontecido com os fugidos da 
zona do ouro. 

Muitos nao esperavam chegar as minas, onde o bandeirante negro 
seria obrigado, nao raro, a "penetrar como explorador, verdadeiro 
enfant perdu num p~o ou galeria empestada de gases letais".6 Iam 
fugindo pelo caminho, como aconteceu com os de Bartolomeu Pais 
de Abreu, quando conduzidos para as minas de Cuiabá. Outros 
fugiam aos magotes, na época da minera9ao e nao perdiam tempo. 
Transformavam-se nos terríveis quilombolas que iam furtar índias 
para o cruzamento f or9ado de que resultariam outros tantos cafuzos. 

Nao nos esque9amos, também, dos cafuzos descendentes de nham
biquaras com pretos que se refugiaram, em grande número, na 
Serra do Norte, depois da destrui9ao do quilombo a margem do 
Guaritize. 

Hoje, "quase todos os nhambiquaras sao cafuzos" .7 

Na vertente do Guaporé, vizinha dos extintos mocambos de 
negros fugidos de S. Paulo ·e Mato Grosso, estadio mais tarde os 
índios de nariz chato, lábios grossos, pele preta8 apresentando os 
tra9os do africano. 

Sabe-se muito bem qual a história do negro fugido. Nao era só 
o irmao da mesma cor que o perseguía, nem só o índio que ia 
atrás dele, por ter gana especial contra preto e dispor (como os 
puris) de tao bom olfato que percebia de longe o cheiro do africano. 
Até bem-te-vi o perseguía, com os seus gritos que logo denuncia
vam onde estava o negro ao capitao-do-mato. Bem-te-vi nao era 
como papagaio9 que se acostumava muito mais com o africano do 
que com gente branca. Mesmo assim, porém, perseguido pelo irmao 
de ra~a, pelo índio, pelo capitao-do-mato, pelos caes amestrados 
em lhe farejar o rasto, pelo bem-te-vi, o negro sururucava pelo 
sertao e adeus. Só nao virava quilombo como se especializava no 
rapto de índia, saciando o seu instinto em muita cunha que estava 
tomando banho na maior inocencia do mundo. O que quer dizer 
que muito cafuzo do Brasil Central resultou da bandeira. 

6. Pedro Taques, de TAUNAY, p. 49. 
7. LIMA FIGUEIREDO, indios do Brasil, p. 11. 
8. RAIMUNDO DE MORAIS, Na Planicie Amazónica, p. 209, 
9. Interessante verificar, diz BEYER (Rev. do lnst. Hist. e Geog., vol. XII, p. 

305) que os papagaios tem certa predilec;áo pelo negro e acostumam-se melhor 
com ele do que com os brancas. 
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Melhor resumir o caso: a princípio, cafuzo nascia do casamento 
cristao promovido pelo bandeirante de índio com escrava africana 
ou vice-versa (pra usar a linguagem do ato régio); depois a ban
deira levou o negro; o negro fugiu das minas, raptou a índia e 
pronto. As brancas, a princípio, ficam na vila; resultado é que 
vao mu itas mulheres negras, e índias para as minas. Daí outra causa 
da mesti9agem que deu outros tantos mulatos e cafuzos da bandeira. 

Aliás, a mesti9agem da hinterlándia é produto típico da bandeira 
ou do grupo social móvel que fez o sangue de todas as ra~as circular , 
pelos rinc6es mais distantes. 

O caboclo é filho da bandeira, tarito como o mulato é filho do 
litoral.10 

Muito cafuzo e muito saltatrás provinham, pois, dessa m~diagao 
violenta entre duas ra~as que muita gente acredito u incompatívei~: 
negro raptando índia. 

Nao foram poucos os mamelucos que nasceram, também, do amor 
de branca que agarrava índia pra satisfazer seus ímpetos de polí
gamo. Os cafuzos figuram com a denominagao de mulatos nas 
"pe9as da terra" (por ex.) de Antonio de Siqueira de Mendonga; 
os mulatos descendentes de · africanos. figuram entre as "pe9as es
cravas" de Ana da Silva. Urna cole9ao de mulatos, mulatas e mu
latinhas, está nas "pegas escravas" de Jerónimo Bueno. J á se fez 
men9ao, quanto aos mamelucos da bandeira, ao fato de adotarem 
os conquistadores as mulheres indígenas dos caciques subjugados 
na luta, dando como conseqüencia aquelas proles numerosíssimas, 
extramatrimoniais, que enchem de gritos de consciencia os testa
mentos do bandeirismo. Levando raras brancas, a princípio, e só 
mulheres índias ou africanas, depois, o cabo-de-tropa e os de sua 
tropa cruzaram o quanto lhes f oi possível dentro da bandeira e fora 
desta, na área ocupada pela popula~ao indígena. 

A índia achava melhor o amor com o branco. A facilidade para
disíaca do cruzamento em pleno sertao era um convite irrecusável 
e, no fim de contas, a mesti~agem em larga escala significava a 
vitória pacífica e reversiva do sangue indígena sobre o branco, con-

10. O mulato cór-de-rosa foi, dos mestic;os, o que primeiro calc;ou um par 
de sapatos pra entrar num saláo. Em 1887, póde alguém dizer que o mulato 
(D'ASSIER, apu.d. GILBERTO, p. 343) era mais um produto das cidades e das 
fazendas do litoral do que do interior mais afastado ou do sertáo. 

Forma-se a democracia biológica com o concurso de tódas as racas e mestic;os. 
Destaca-se, porém, o mulato pra formac;io da democracia social e política, na 
cidade. A cidade criará novas distancias .sociais, sem tiúvida. E ai é que entra 
o mulato, como bem observa GILBERTO, quebrando tais antagonismos, por ser um 
elemento social mais plástico e, em certo sentido, mais dinámico da nossa 
formacáo. 
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forme se procurou demonstrar no capítulo referente ao índio na 
estrutura9ao democrático-social do Planalto. . 

Note-se, quanto a mesti9agem ocorrida ero Minas Gera1s, que 
os cafuzos predominam na zona Norte11 ao passo que, no Sul e no 
Centro, surgem mais uniformemente o mameluco, o cafuzo, o mula
to, o saltatrás, o pardo. Por certo que nao podia s~r de outro ~odo; 
no Norte, por causa de muito negro fugido das minas e dos nucleos 
de escravatura africana aí localizados pelo criador de gado; no Sul, 
por causa da maior mistura de preto com branco e até .mesmo 
porque o "fraco" de cada minerador era casar com negra-roma que 
lhe dava serte nos achados de ouro.12 

A história do sertanismo e da minera9ao nos mostra, a cada 
passo, nao só bandeirante casando coro mulata ~ minerador ~om 
negra-mina como também mulato chefiando ?~nde1ra e des~obnndo 
curo. Mulato "tuerto de un ojo", era o capltao da bande1ra orga
nizada pelo Padre Joao Álvares. Mulato, por exemplo,. foi um 
descobridor do curo nas gerais, segundo o relato de Antonil. Quem 
teria sido? Nao terá sido, esclarece Basílio de Magalhaes, senao 
um Duarte Lopes, pertencente a bandeira de ~tónio !odrigues 
de Arzao. Muito mulato tomou parte na banderra do 2. Anhan
güera. José de Góis e Morais ostenta va, na época das minas, "avul
tada escravaria de mulatos", no dizer do cronista. "Tao claros na 
cor que competiam com os brancos neste acidente." 

A bandeira de Sebastiao Raposo leva grande número de mucam
bas. Talvez se possa repetir: era a natureza escrevendo direito 
por Iinhas tortas. Urna democr~cia viva em. pl:no furor de ser .. A 
bu gr a e a mina f oram pontos vivos de med1a9ao, amorosa ou vio
lenta, de que urna ra9a se servia pra se confundir coro outra. De~sa 
media9ao sexual nasceu a democracia cafuz~ o~ mulat~., Que ;- a 
nossa democracia social se nao um produto h1bndo admrravel desse 
portentoso consórcio de ra9as? ,. . . , 

Aliás a democratiza9ao do branco pelo preto f 01 fe1ta ate sen-
sorialm~nte. Democratiza9ao pelos cinco sentidos, se se permite a 
expressao. Pela cor (os homens de. cor, como. sao ~bamados); pelo 
gósto (os quitutes, os vatapás da negra qu1tanderra) ; _pelo ta;to 
(as maos calosas do bantu trabalhadpr apertando a ~ao d~ seda 
de muita iaiá cor-de-rosa, nos dias de festa) ; pelo ouv1do (o JOn~o, 
as congadas, os ritmos bárbaros, a língua africana) ; e pelo cherro 

11. SALOMAO DE VASCONCELOS, A Escravatu.ra Africana em Minas Gerais, 
já citada em cap. anterior. · 

12. Dai mais um motivo para a mesti~agem, nas minas, causada pela supers-
ti~li.o. 
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(negro catingudo, trazido no porao do navío cujo bodum certo 
viajante percebeu a cinco milhas de distancia, suando e ofendendo 
a pituitária de muita velha lambisgóia, de muito velho gaiteiro, de 
muita francesa sirigaita, ·de muito estrangeiro xereta). 

"Aquele que sentiu o cheiro acre mas embriagador da catinga 
achará sem gra9a o cheiro da mulher branca" .1s 

Era urna democratiza9ao cultural, imperiosa, imposta pela eco
nomia doméstica, pelos ditames demográficos, pela vida dos eitos e 
das senzalas, e mesmo pela rua onde trabalhadores negros suarentos 
viviam empregados como veícu1os de transporte. 

Certa ocasiáo a idéia de criar escravos, ao invés de comprá-los, 
ganha muitos adeptos. Na Babia, houve quem propusesse alforria 
para as escravas que tivessem seis filhos, bem como para quem 
provasse viver em mancebia coro o senhor. Todo preto liberto que 
prqvasse possuir dez filhos teria direito a urna gratüicac;ao.14 Aí 
está outro fator, puramente ·biólógico--a procriac;ao--influindo na 
libertac;ao dos escravos e repercutindo socialmente num sentido de
mocratizador. 

7 

Ao bandeirante mediador (entre jesuítas e piratininganos, ou 
entre tr~bos rivais e o Pai Pirá) se junta a mediac;ao pela mestic;agem, 
pretendida ou resultante da jun9ao de vários tipos étnicos. 

. Quando falhasse aquele equilíbrio de antagonismos, de que fala 
Gilberto Freyre, entraría a mediac;ao. Num equilíbrio de antago
nisn:ios, um antagonismo alimenta o outro. Na mediac;ao, os anta
gonismos se destroem paclficamente. O equilíbrio nao é mais urna 
ga~gorra de for9as co?~rárias. O Brasil é sob muitos aspectos o 
ma1or exemplo de concil1ac;ao humana que o mundo tero conhecido. 
" A. próp~ia poligamia f oi excelente mediadora pra corrigir a dis

tancia ~oc1al entre o senhor e o escravo. O escravo era urna espécie 
de capital, no sentido económico e no sentido animal, reproduti
v?. Na multiplicac;ao desse capital de sangue e alma o próprio 
filho. do_ senhor de engenho havia de colaborar, por certo. Aliás, a 
p~e.dilec;ao do branco por. negra provocou urna explica9ao mais 
se~1a : provin~a também do leite da negra que amamentou sinho
moc;o. ~ste f1cou homem e deu pra gostar de negra, que foi um 
d~spropósito. La Barbinnais, pelo menos, sustentava essa opiniao. 
Ja Charles Expilly nao dá por isso: o hornero de sangue azul casava 

13. CHARLES EXPILL Y, obra cit., p. 145. 
14. WANDERLEY DE PINHO, Cotegipe e seu. Tempo, p . ~24. . 
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com branca, pagando urna <lívida a sociedade; mas que adiantava? 
o primeiro filho que nascia abandonava a rac;a e enveredava pra 
urna rapariga de cor. 

Se a miscigenac;ao era inevitável, nao será o caso de maldize-la 
sem exame. Atente-se para os seus efeitos: a democratizac;ao social 
e a superiorizac;ao dos tipos étnicos;15 a modelac;ao, como se sabe, 
do tipo racial apropriado ao novo estilo de convivencia que estamos 
criando aquí, pela mediac;ao. 

Ser democrático por amor a urna idéia, como acontece coro 
certos liberais incorrigíveis; ser democrático por voto de pobreza, 
por vocac;ao crista para a fraternidade social, por educac;ao univer
sitária sistema Dewey; por bem-estar na vida (nada mais divertido 
do que urna eleic;ao ianque, jogo cordial e económico de povo rico) ; 
ser democrático por imposic;ao legal, como se a democracia pudesse 
ser apenas obra de urna ficc;ao jurídica;- nada disso tem o mesmo 
sentido que ser democrático pelo sangue e pela alma. 

Sorokin cita a opiniao de Dunning (A History of Political Theory 
from Rousseau to Spencer) pra demonstrar que, na história das 
teorias políticas, as distin96es raciais sao sempre invocadas como 
causas e explicac;6es das diferen9as das instituic;óes e do poder .16 

Há urna forma de democracia verdadeiramente humana, inalterável 
e profunda: é a que se processa no Brasil mestic;o. Nao foi sem 
:razao, pois, que Lars Ringbom viu no mestic;o (conforme o que 
já foi di to no capítulo anterior), a melhor soluc;ao aos extremos de 
individualismo ou de coletivismo nas grandes rac;as que ele con
sidera puras. 

Esta renovac;ao de valores humanos, nas condic;oes ero que se 
realiza entre nós, é urna revoluc;ao sem precedentes. Basta olhar a 
paisagem social, originalíssima, em que nao faltam caboclos de 
olhos azuis (como os de Santo Amaro) nem índios também de 
olhos azuis (como aqueles de que fala Courteville: "Une femme 
blanche aux yeux bleus commande cette tribu", no Alto Xingu). 
Vem o japones, e logo no primeiro nissei vai endireitando os olhos 
oblíquos com a mesma facilidade com que o negro cruzado com 
branco já aparece de cabelo liso e até louro como se o pente de 
miscigenac;ao comec;asse por lhe endireitar o pixaim. 

15. "A race in man is merely a group of individuals havíng many genes in 
common or much alike" (JENNINGS, The Biological Basis of Human Nature, p. 
279). 

16. SOROKIN, obra citada, p. 171. 
Se os atenienses inventaram a democracia, eles e nl!.o outra- gente, era porque 

ela estava contida no caráter de sua rac;a (CHARLES GOSTAVE AMIO, "La 
Genése de la Démocratie" in La Revue Hebdomadaire, ano 48, n.0 17, p. 526). 
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Nossa democracia, "ser vivo", esculpe a seu modo os seres vivos 
individuais, como urna for~a misteriosa que modelasse o homem 
a sua imagem. 

8 

Rudiger Bilden, citado pelo autor dos Ensaios de Antropología 
Brasiliana, afirmou: "decerto que há muita coisa, na vida d~ Bra
sil, que nao é satisfatória. Mas atribuir tais condic;6es a composic;ao 
racial do país ou a mistura de ra~as é completamente errado." 

-

Mais do que a sua opiniao, entretanto, valem os fatos. E estes 
fatos estao vivendo <liante dos nossos olhos, tao ao alcance de 
nossa observac;ao que só os cegos nao os terao observado. A his
tória está cheia deles, desde a expulsao dos holandeses pelos ma- l 
zombos e pretos do Nordeste até o fenómeno espantoso da ban
deira, inicialmente (e antropologicamente) só explicável pela mes
ti~agem de tupi com branco, como ninguém o ignora. O crioulo, 
nos engenhos, valia mais do que o africano; o cariboca, no sertao, 
resistía melhor que o portugues ou o tapuio.17 

Os caboclos miúdos do Vale do S. Francisco sao os únicos que 
trabalham noite e dia a 2.000 metros de profundidade nos trabalhos 
de minera~ao do Morro Velho. Trabalhadores de tódas as origens 
tem sido experimentados e só os bascos e os caboclos brasileiros 
dispoem de resistencia física para essa tarefa de titas.18 Fracas
saram até os japoneses. 

O operário nordestino, posto em confronto com estrangeiros, de 
nacionalidades diferentes, todos colocados no mesmo nível alimen
tar e social, produzia mais do que todos os outros, na construc;ao 
da Madeira-Mamoré.19 

Em recente investigac;ao do Departamento de Estatística de S. 
Paulo ficou demonstrado que a quantidade de analfabetos é inva
riavelmente maior nos cruzamentos homogeneos, isto é, nos cruza
mentos de tipos pertencentes a mesma etnia, qualquer que seja a 
sua condic;ao social ou economica.20 

Os melhores testes sobre agilidade de compreensao e de respon
sabilidade mental sao as estatísticas sobre acidentes de trabalho. 
Pois já houve quem publicasse curiosos dados sobre acidentes ocor
ridos em S. Paulo, na indústria fabril (23 % ) e em Porto Alegre 
(29% ) em comparac;ao com os de Pernambuco (9% ), explicando 

17. ROQUETTE, Arquivo do Museu Nacional, X:x!X, 320; CALMON, Espirito 
da Soeiedade Colonial, p. 156. 

18. CASTRO BARRETO, in Estudos Brasileiros, p. 52, n .o I. 
19. Idem, p. 61. 
20. Estudo realizado pelo Departamento de Estatística, . já em 1939. 
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o caso, e com agudeza de observa<;áo, como resultante da maior 
agilidade de compreensao e de responsabilidade mental dos mes
ti<;os em confronto com o elemento estrangeiro que forma a maior 
parte da popula<;áo operária nos centros industriais do Sul.21 

Ainda quanto a opiniáo dos que acreditam nos prejuízos do 
cruzamento sobre a vitalidade das ra<;as, Roquette cita o desmentido 
que a essa tese oferecem algumas regioes do Nordeste. O Ceará, 
por exemplo: nao recebeu imigra<;ao européia, como as do Sul, e, 
no entanto, é a regiao de populac;áo mais densa. "É a regiao das 
familias numerosas, embora seja urna das mais castigadas pelas 
secas que, as vezes, matam alguns milhares de pessoas. E, por 
outro lado, é a província de homens excepcionalmente dotados, 
como resistencia física e firmeza moral. Foram eles, principalmente, 
que conquistaram o imenso território da Amazonia. Nao há um 
rio da grande b~cia onde nao exista boje um estabelecimento, por 
assim dizer civilizado, ou antes, cristáo. É trabalho desses filhos do 
Nordeste, no meio de perigos e dificuldades sem número. É talvez 
a regiáo em que houve o maior cruzamento leucodermo-xanto
dermo".22 

9 

Já Sílvio Romero observava: "o mestic;o é a condi<;ao da vitória 
do branco, fortificando-lhe o sangue para habilitá-lo aos rigores do 
nosso clima." Hooton, citado por Gilberto Freyre,23 lembra que o 
Egito chegou a sua riqueza extraordinária de civilizac;ao pela mis
cigena<;áo profunda: sobre o fundo da ra<;a mediterranea o elemen
to negro, o armenóide e possivelmente o nórdico. A Grécia também: 
urna mistura de mediterraneos, annenóides, nórdicos e possivel
mente alpinos. A. fonna<;ao de Roma concorrem mediterraneos, 
nórdicos e alpinos. Os japoneses surgiram da mais complexa mes
ti<;agem ( nagai) : ainos ( brancos), coreanos, ch in eses e mandchus 
(amarelos) e malaios (mesti<;os) foram as fontes raciais do grande 
Império. 

Em curioso inquérito promovido pelo semanário frances Les 
Nouvelles Litteraires24 procurou-se saber a opiniao de grandes den
tistas sobre a teoría de Gobineau. Pra Gobineau, como se sabe, a 

21. CASTRO BARRETO, loe. cit., p . 52. 
22. ROQUE'l"IE-PINTO, Ensaios de Antropologia Brasiliana, p . 149. 
Em 1922 a constitui~áo antropológica do povo brasileiro era a seguinte: b rancos, 

51%; mulatos, 22%; caboclos, 11%; negros, 14%; indios, 2%. 
23. Sobrados e Mucambos, p. 325. 
24. L es N ouvelles Litteraires, n.os 717, 718, 719, 720 e 732, edi~Oes de 11, 18 e 25 

de julho, 1 e 8 de agosto e 24 de setembro de 1936. 
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pureza da ra<;a é condi<;ao absolutamente necessária pra impedir 
a decadencia da sociedade e da civiliza<;áo. Daí a existencia de 
ra<;as superiores e ra<;as inferiores. 

Quanto as ra<;as puras, basta lembrar que Apert, em 1937, na 
Sociedade de Eugenia de París, 25 chegou a demonstrar que, na 
Europa, já no fim do período neolítico, nao havia mais popula<;oes 
de ra<;a absolutamente pura. . . Os sábios alemaes nao responde
ram ao inquérito (et pour cause . . . ) , mas o julgamento dos ·fran
ceses foi deveras interessante. Georges Henri Riviere, subdiretor do 
Museu Etnográfico, disse: "inexata, a teoría de Gobineau serve 
apenas pra engendrar ódios e até conflitos entre os povos." Etienne 
Rabaud, professor de Biología Experi~ental na Faculdade de Cien-· 
cias, respondeu: "Há 3 5 anos que os naturalistas cruzara entre si 
ra9as e variedades; e os resultados tem sido satisfatórios. O mesmo 
acontece com os mesti<;os humanos. Neste particular, nao é de 
duvidar que essa melhoria atinja também as qualidades intelectuais 
e morais." A observa<;áo vale para todos os cruzamentos, sejam 
eles entre brancos, entre brancos e negros, entre brancos e ama
relos. Verneau, professor de Antropología no Instituto de Paleon
tologia Humana, foi mais explícito: "Pensava-se antigamente que 
degeneravam os produtos do cruzamento entre duas ra~as, urna 
considerada superior e outra inferior. Hoje, nao: a mesti<;agem se 
opera em toda a superfície do globo e podem-se-lhe avaliar os 
resultados." É evidente que há degenerescencia quando os pais sao 
portadores de taras físicas ou mentais, ou quando os pais e des
cendentes sao submetidos a condi95es particularmente desfavorá
veis. Exemplo: certos ~esti<;os brasileiros, vindos do cruzamento 
entre portugueses e negros, e que os brancos ca<;avam pra reduzi-los 
a escravidáo. O cruzamento entre brancos e amarelos é freqüente 
na Indochina e, segundo Bonifacy, dá os melhores resultados. Nao 
foi sem razao que Quatrefages fez o elogio do mesti90. Boas obser
vou um acréscimo de fecundidade nas mulheres mesti<;as dos Es
tados Unidos. "Au Brésil, acrescenta Verneau, tous les métis ne 
sont pas traités comme ceux dont j'ai parlé. La province de S. 
Paul est presque exclusivement composée de métis. Or, cette popu
lation est la plus energique, la plus intelligente du peuple brésilien. 
Les femmes paulistas sont renommées par leur beauté proverbia/e.'" 

25. Náo se lembram certos arianistas de que a próprla Alemanha do decantad<> 
r acismo tem a sua origem na mistura de celtas, germanos, eslavos, romanos, hu
nos, lituanos, magiares, judeus, etc. (SOMBART, obra cit., p. 144) , constit uindo 
um amálgama que GUNTHER dividiu em várias ~as-índices: nórdica, ocidental. 
dinárica e báltica. 
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Em meados do século XVII, os holandeses uniram-se (sao pala
vras ainda suas) a mulheres hotentotes. Os produtos mereceram os 
melhores elogios de Neuville. Jacques Soustelle, attaché do Museu 
de Etnografía, cita justamente o caso da América Latina, onde "des 
ncztions entieres tire_nt leur personnel politique, artistique et scien
tif ique des masses métissées". Marcel Griaule, diretor do Labora
tório de Etnología da Escola de Altos Estudos, acrescentou mesmo 
que "a mesti9agem é o mais poderoso fator do progresso humano". 
J ean Millot, professor da Sorbonne, nao foi de outro parecer: "a 
hibrida9ao, na maioria dos casos, aumenta o vigor e a fecunda9ao 
dos tipos étnicos; constituí um verdadeiro estimulante físico e in
telectual". 

Os caciques sao polígamos, tendo o hábito de adotar as mulheres 
dos outros caciques mortos nos combates com a preocupa9ao "d'une 
amélioration de la descendence26 par le mélange des races". Por 
onde se observá que a superioriza9ao pela mesti9agem nao é apenas 
urna verdade científica, boje provada, mas também urna verdade 
que, embora ritualmente, os índios percebiam e praticavam. 

Roquette-Pinto, citando a obra de Fischer sobre os mesti9os do 
Sul da Africa, de Dodenwaldt sobre os de Kisar, nas índias Ho
landesas; os estudos de Davenport e Herskovits sobre os da Norte 
América, os de Germano Correia sobre os da África Portuguesa, e 
os que ele próprio fez, no Brasil, com a autoridade que todos lhe 
reconhecem, afirma que o cruzamento nao é fator de degenera9ao. 
"Tomem nota os sociólogos desta verdade: se a Biologia nada 
houvesse feíto em favor de sua ciencia bastaría o ter deslindado 
esse caso fundamental." 

Os mesti9os que recebem instru9ao técnica, diz ainda o saudoso 
antropólogo, sao tao bons quanto os europeus. E acrescenta: "os 
que nao conhecem senao os mesti9os degradados das grandes cida
des, onde o meio cosmopolita corrompe facilmente os que a edu
ca9ao nao fortifica, e os que conhecem só os mesti9os opilados ou 
impaludados do interior nao podem fazer idéia da perseveran9a, da 
firmeza, da dedica9ao de que dá prova o da hinterlandia, cuja so
briedade é proverbial". 21 

J á nao é o caso, como se ve, de insistir aqui em coisas já assen
tadas, em definitivo, por quantos já estudaram a questao, mesmo 
porque o mito da superioridade racial erigida em razao de Estado, 
em ideología ou verdade científica, é hoje-ao que tudo indica
depois da última guerra, um mito caduco. 

26. R . COURTEVILLE, Le Matto Grosso, p. 152. 
27. ROQUE'l"l'E-PINTO, Ensaios de Ant ropologia Brasiliana, p. 150. 
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Caduco, porém, ele já nasceu, em face da li9ao mameluca. Talvez 
o preconceito, a marginalidade ( Stonequist) ainda existam, o pri
meiro contra o mesti90, a segunda dele próprio em rela9ao aos seus 
sel ves, por dualismo de · culturas ou resíduo desse dualismo. 

10 

Verdade é que se tero notado "o desequilíbrio do mesti90: o que 
ele ganba em inteligencia perde em moralidade" ... 

Nina Rodrigues, já revogado em grande parte, estudou essa ques
tao, no seu ensaio sobre As Rafas Humanas e a Responsabilidade 
Penal no Brasil. Para efeito de sua tese, dividiu os mesti9os em· 
tres grupos distintos: 1) o dos mesti9os superiores; 2) o dos infe
riores, e 3) o dos comuns, socialmente aproveitáveis. Mas nao 
teria ele (como acontece quase sempre a quem sustenta urna tese) 
car.regado um pouco a tinta .com que desenha o mesti90 n. 0 2 (do 
seu segundo grupo) pra sustentar que a responsabilidade <leste nao 
pode ser comparada a do branco civilizado? 

Do ponto de vista moral, .diz Roquette, é preciso mesmo reco
nhecer que os mesti9os manifestam urna acentuada fraqueza: a 
emotividade exagerada, ótima co~di9ao para o surto de estados pas
sionais. 28 Seja como fór, já a divisao dos tres grupos de Nina Ro
drigues (pra efeito de responsabilidade penal) constituí a melhor . 
prova de que "urna imperfei9ao tao sensível das qualidades morais" 
se reduz ao grupo do mesti90 n.0 2. O n.0 1 é superior e o n.0 3 
é socialmente aproveitável. Como explicar essa perda moral, tao 
curiosa, quando é certo que se compensa com o aumento da inteli
gencia? Nina Rodrigues procura explicar o fenómeno pelo "con
flito que se trava entre qualidades psíquicas, entre condi96es físicas 
e fisiológicas muito desiguais de ra9as muito dessemelhantes e que 
a transmissao hereditária fundiu em produto mesti90 resultante da 
uniao ou cruzamento delas".29 Mas este conflito psíquico nao pro
vém apenas da mesti9agem. Quando proviesse seria preciso, pelo 
menos; notar que, na psicología do grupo em movimento, isto é, 
do grupo social bandeirante, que é o de que se trata aquí, os sen
timentos mais contraditórios podem tomar urna única dire9~. 
Urna só dire9ao psíquica aproveita, as vezes, tendencias diametral
mente apostas. Mesmo a emotividade e os estados passionais terao 
o seu papel, ou momento social, quando nao resultem de urna con-

28. Idem, p. 150. 
29. As Ra9as Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil,. p. 198. 
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di9ao social e económica. Condicionada, porém, pelo grupo em 
movimento a alma contraditória do mesti90 concilia as suas arestas 
e adquire ~ dire9ao que lhe foi imposta pelos fatores ambientais, 
constituindo aquele material vivo de destrui9áo que vai a frente da 
bandeira como estopins humanos que se acendessem de pronto na 
cumplicidade do económico (a ambi9áo) com o sentimental (a 
emotividade deflagrada). 

Aí nao há mesti9os inferiores, pois os piores defeitos se tra!'lsfor
mam muita vez, em qualidades providenciais. O simples grito de 
"venham todos, pois há ouro na terra" tem o efeito imediato e sa
lutar de imprimir urna só dire~ao30 psicológica a todas as tendencias 
e conflitos individuais na desloca9ao estrepitosa dos restolhos ne
gros e mulatos das zonas agrícolas da faixa costeira (inclusive o 
mesti90 n.0 2) ou das margens dos grandes rios que desembocam 
no Atlantico para a zona do ouro. 

Nao se quer negar, com isto, o "conflito entre qualidades psí
quicas" a que alude o mestre. O que intriga a gente é saber a ca~sa 
desse conflito, a razao por que ele degenera moralmente o me~ti~o 
n.0 2. Parece que a soma pela mesti9agem, quando apenas b1olo
gica, tem um sentido mais amplo: preto com branco dá mulato; 
este mulato pode ser mais claro, mais escuro e até cor-de-rosa. A 
soma psicológica pela mesti9agem já nao é tao simples; muito ao 
contrário é urna soma muito particular, mais cultural, mais con
traditóri;, porque nela se fundem qualidades específicas de dois 
tipos específicos. A soma intelectual também é mais ampla. Nao 
é pela inteligencia que um indivíduo se distingue do outro; é pelo 
sentimento que quer dizer a sua fisionomía secreta. 31 

Na soma biológica pela mesti9agem há um casamento de ra9as. 
Na soma psicológica há um casamento cultural, mais do que de 
ra9as. Nao é o mesti90 o desordeiro, o degradado moral; é, pos
sivelmente, o "indivíduo", em virtud e de urna soma cultural con
traditória, agravada ainda por fatores sociais muito conhecidos. 

Tema curioso para todos quantos se dedicam a estudos de psico
logía diferencial (Stern). E ainda mais para os arautos da caracte-

30. Gra<;as a um estado "passional" mantldo propositadamente é que no séc. 
XX o Na·zismo e o Comunismo conseguiram trazer as massas dentro daquela 
"instabilidade que as torna dirigí veis", como faz ver urna. observa<;A.o de HER
MANN RAUSCHNING publicada em curioso estudo sobre os verdadeiros projetos 
do hitlerismo (Die R evoluticm des Nihilísmus, p. 84). 

31. " On s' accorde en général a reconnai tre que la sensibilité est, d e tootes les 
facultés de l'áme celle que d i lférencie le p lus des pe'!lples et, dans u ne méme na
tion les individus l es u.ns des autres. Rattachée étroitement au t empérament, elle 
est 'za p l u s instin ct ive et l a p lus spont anée des facul tés, p oortant, Za moins 
communi cable--celle dont on peut d onner le m oins d' explicati on. I n n ée en c1z.acun 
de nous elle est sur toot ce qu e d ivise ou rapproch e les hommes" (GAULT.IER. 
cit. por , GEORG ES HARDY, Geogr. Psychol ogique, p. 118). 
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rioloaia das ra9as ou tipología racial (entre nós, Oliveira Viana) 
mes~o porque o mesti~o dará muita dor de cabe9a a esses analistas 
impenitentes. Por certo que "na caracteriza9ao destas diferen9as, 
urna parte está ligada ~ fat?res hereditário~, mas ª. oua;a, e d~s 
mais importantes, está relacionada com fatores amb1enta1s: nutn-
9ao meio, clima, influencias sócio-culturais".32 O nosso mal tem 
sid~ pretender estudar a psicología diferencial do mesti90, por exem
plo, esquecendo a segunda ordem desses fatores: os ambie~~ais.33 

Muitos conflitos explicáveis a luz desse critério foram explicados 
por certos historiadores superficiais como proezas de desordeiros. 
A revolta do Maneta ( 1711) e a dos alfaiates ( 1798) encontram 
razao de ser na repulsa dos nativos ao jugo dos monopólios e ex-. 
torsoes fiscais praticados pelo governo de ultramar. Também as 
causas da guerra dos "mascates" se encontram nos antagonismos 
criados por injusti9as económicas. Já a cabanada e a balaiada sao 
protestos vivos da pobreza, com "ch~fe~ de pés. no chao" e nos 
quais tomam parte negros; -cafuzos, 1nd1os, mesti~os de todos os 
naipes, contra aqueles que eles supunham os causadores de sua 
miséria. Massa humana que vinha da terra bárbara como tempes
tade movida por urna ideologia rudimentar e nao apenas pela idéia 
de depreda9áo e de víngan9a. O Coco de Muaná, o mulato Fidélis, 
o cafuz Manuel dos Anjos,34 o Pirocacana, o Pepira, o preto José 
Ourives eram interjei96es telúricas e humanas nascidas, por assim 
dizer, de urna democracia natural em crise de crescimento. O negro 
Cosme intitula-se "tutor e defensor de todo o Brasil". Gente que 
queria alguma coisa de muito sério. A sabinada, poste de lado seu 
caráter de infec9ao ideológica, com que a contaminou o libera
lismo frances, é outro grito no sentido de "reduzir o continente 
do Brasil a um governo de igualdade, entrando nele brancos, pardos 
e pretos, sem distin9ao de cores, somente de capacidade". 35 Posta 
esta coisa de muito sério na boca de quem a soubesse exprimir 

32. ARTUR RAMOS, Psicología Social , p. 71. 
33. Nao parece convincen t e a tese de OLIVEIRA VIANA, segundo a qual ( p . 

154, Popula9óes M eridionais ) os mesti<;os que vencem náo vencem como tais; só 
t riunfam quando deixam de ser psicológicamente mesti<;os; mas os mestl<;os que 
náo vencem, esses n áo vencem porque sáo mesti<;os . .. Ora, tudo nos demonstra 
que o mestre n áo tem razáo. Está provado que o mesti<;o vence justamente por
que é mesti<;o. O branco, o ariano puro, ou coisa semelhante, só pode dominar a 
t erra e o climrt porque se mesti~ou com negro ou cóm indio. Quanto aos que 
náo vencem, náo deixam de ser mesti<;os porque náo vencem. 'ts~es sáo "indivi
du os" que náo vencem, em virtude de fatóres socia.is, regime economico, ou t aras 
her editárias. Como acontece com qualquer outro individuo, seja mesti<;o ou niio. 
Pois náo é esse mesmo e ilustre sociólogo quem not a, por exemplo, que o regime 
pastoril a parece sempre correlativo a turbulen cia ~ que lsso se explica pela 
infixidez rt que ele submete a popUla<;io inferior? 

34. DJACIR MENEZES, O Outro Nordeste, p. 123. 
35. LUÍS VIANA FILHO, A Sabi na.da, p. 27. 
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seria direito a vida; na boca de um político seria reivindica9ao 
social. Talqualmente o poviléu que fez a cabanada e a sabinada é 
o que fez Canudos-gente composta de todas as ra9as, bando he
teróclito e multicor em quem o cabelo louro se misturava com cara-
pinha de negro retinto. · 

Cabanada e balaiada sao rea96es de fundo social contra senhores 
de escravos, contra usurpadores reinóis, contra ''os grandes pro
prietários que formam o grosso dos partidos políticos". Num clima 
social dessa natureza, confunde-se mesti9agem com desordem. Sem 
o mínimo de assistencia ou de instru9ao, essa mesti9agem pulu
lante nao há de fazer discursos bonitos. Floresce, nesse caldo hu
mano, tudo quanto é instinto inferior. Os males da deficiencia ali
mentar sao confundidos com sin tomas de inf erioridade racial pela 
mesti9agem. 

Ora, ninguém desconhece mais, boje em dia, o que significa ali
menta9ao, na vida dos grupos humanos. Os chefes atribuíram-se 
sempre, diz Carrel, urna alimenta9ao diferente da dos escravos. 
Pode dar-se artificialmente certos caracteres aos seres humanos, 
assim como aos animais, submetendo-os a urna alimenta9ao apro
priada. 36 Os que se alimentam de vegetais sao dóceis, pacíficos; no 
mínimo, menos ferozes do que os que se alimentam de carne. Todos 
os fundadores de religioes prescrevem o regime de só comer vege
tais aos seus fiéis. . . segundo urna bem avisada observa9áo de 
Finot.37 A alimenta9ao explica a ra9a, dizem tratadistas modernos. 
O meio social explica a inferioriza9áo ou a superioriza9ao dos tipos 
étnicos, já afirmava Alberto Torres. Os males decorrentes da escra
vidao explicam muito mesti90 chamado inferior. As taras físicas 

36. CASTRO BARRETO, numa substanciosa conferencia sóbre quest6es brasl
leiras, conta que, no Espirito Santo, o engenheiro Rive, náo se conformando 
com a pouca produtividade dos nossos patricios da regiáo, em tace da colOnia 
italiana que trabalhava naquela est rada, come~ou a procurar as causas que 
:faziam um italiano desmontar 2% a 3 m 3 de argila, enquanto o nosso compatriota 
náo ia além de metro e meio e isso apesar do grande desejo de servir. Habituado 
a 11dar com n úmeros e calorias, debateu o problema e chegou a conclusAo de que 
a máquina braslleira , con sumindo um combustível inferior, na qualldade como 
na quantldade (fa!lnha de mandioca, carne-seca, bacalhau, aguardente, feiJio) 
deverla dar um numero de calorias inferior a máquina italiana que consumia 
ótimos combustiveis energéticos (m~ssas, polenta feita com ovos 'e milho, verdu
ras, alguma carne :fresca, pfi.o de trigo, vinho). Instituiu urna cozinha de cam
panha, mandou aba.ter gado, comprou ovos, abundantes na regiA.o e estabeleceu 
refei~óes obrlgatórias para os trabalhadores, dispensando os que náo se quisessem 
submeter ao novo regime. Resultado: em pouco mais de urna semana os caboclos 
baianos, cearenses, mineiros e espirito-santenses náo somente igualavam a capa
cidade dos italianos como os superavam, tirando 4 e 4,5 metros d1ár1os (Estudos 
Brasileiros, p. 54, n .o 1). 

SOROKIN chega a explicar :fenómenos psicológicos pela allmenta~áo, na obra 
que se citou várias vézes. 

37. FINOT, Le Preju.gé des Races, p. 20. 
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dos país, a cacha9a, a sífilis sao outras explica96es convincentes de 
muita inferioridade decantada por certos racistas odiosos. 

Nao bá dois indivíduos mais diferentes um do outro do que o 
mesmo indivíduo comparado a si próprio quando bem nutrido e 
quando sofrendo forne, qúando instruí do tecnicamente e quando sem 
instru9ao de nenhuma espécie. 

A passionalidade do mesti90 correrá por conta de seu desajus
tamento social e económico. Todos os distúrbios de ordem senti
mental se disciplinam com urna dire9ao bandeirante e até coin o 
simples bem-estar físico decorrente da alimentac;ao. A democracia 
biológica fez o que pode, no sentido de acomodar as tendencias 
étnicas apostas na soma diferencial do mesti90. O mais é urna ques
tao de caráter social, a cargo do Estado moderno que quiser ser 
sensível a todos os problemas humanos. 

11 

Dado, porém, que muita coisa corra por conta da própria mes
ti9agem, convém nao esquecer que esta se processa inferior ou su
periormente, segundo a linguagem do arianismo cabe9udo. 

N um dado momento histórico, o inferior vira superior. Antes de 
haver degradagao moral pela mesti~agem, já havia o reino jogado 
pelo litoral os "degradados" e "degredados" que a justi9a de ul
tramar condenara. Aqui encontrariam "coutos e homizios" todos os 
criminosos e malfeitores vindos da Península. Tanto assim que 
existem, na Ordena9ao do livro V (diz Joao Francisco Lisboa), 
256 casos de degredo, sendo 142 para a Africa, 87 para o Brasil, 
os mais para outros lugares. 

O primeiro ato da armada, por ocasiao do descobrimento, foi 
deixar dois degredados na terra mal descoberta. "Com a riqueza, 
entretanto, fora!Il largando de si a 'ruim natureza' de que as ne
cessidades e as pobrezas que padeciam no reino os faziam usar", 
diz o autor dos Diálogos das Grandezas, e chegaram a ser media
dores providenciais entre o colonizador e os nativos. Mais tarde, 
para as caatingas do Ceará sao enviados os ciganos degredados do 
reino que aí também trocaram a sua "ruim natureza" por outra, 
cheia de utilidade humana. . 

Certos vadios, que em outra parte seriam prejudiciais, tornam-se 
úteis: mulatos, cabras, mesti9os e negros forros. Por esses homens 
atrevidos é que sao povoados os sítios remdtos do Cuite, Abre
Campo, Pe9anha e outros; deles é que se comp6em as esquadras 
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que defendem os presídios do mesmo Cuité contra os bárbaros. 38 

Criminosos sao enviados para a Ilha de Santa Catarina, mas alega
se que o clima era muito benigno para éles.ª9 As doen9as tropicais 
tomaram conta do branco, exercendo um papel reclassificador de 
valores. Alguns doentes de sífilis européia eram capazes de ficar 
curados com malária americana, pois é sabido que certas doen9as 
curam outras. 

A adapta9ao do hornero ao meio nao se fazia, pois, em branca 
nuvem. Nada n1ais interessante do que portugués comendo anu, 
pra curar sífilis, 40 e obrigando préto a comer ca ju pra sarar de 
"hidropisia". 

12 

A adapta9ao é, como se sabe, o primeiro corretivo pelo meio 
social e pelo meio físico. O branco chegou, subiu a Serra do Mar e 
renasceu na linguagem bíblica. 

A mesti9agem é o segundo corretivo, já mais profundo: dentro 
dessa democracia viva surge urna nova verdade até entao mal co
nhecida. A assimila9ao representa já a democracia viva em fun9ao 
de legítima defesa. Compreende-se: se há urna democracia viva, 
em cujo organismo circula o sangue de todas as ra9as ela terá fun-
96es de rea9ao contra qualquer inf ec<;ao étnica (o caso negro dos 
Palmares, o caso vermelho dos Car iris, o caso germanice do Sul) 
e de assimila9ao em face das correntes imigratórias que nos chegam 
de tódas as procedencias. 

Nos primeiros momentos da miscigena9ao nao se cuidava disto, 
mas agora os tipos étnicos sao dos mais variados matizes, ofere
cendo ao observador minudente urna trama complexa que redunda 
em penosa enurnera9ao ( Oliveira Viana os enumera e estuda para 
as su as pesquisas sobre psicología e sociología das ra9as do Brasil) 
principalmente na zona Sul do país (S. Paulo e Rio Grande do 
Sul) que é onde "os grandes problemas da biologia da ra9a e da 
sociologia da ra9a se estao revelando com impressionante nitidez". 

Só quanto aos brancos, quantos tipos diversos! Desfilam os gran
des dolicocéfalos louros da ra9a nórdica, acompanhados pelo pelo
tao dos pequenos braquicéfalos louros da ra9a gálata; surgem os 
grandes braquicéfalos brancos da ra9a dinárica, os pequenos doli
cocéfalos brunos da ra9a atlantida; hornero, nem é bom falar. 

38. Documentos Int eressantes, vol. XXIX, p. 426. 
39. SAINT-HILAIRE, Viagem d Provincia de Santa Catarina, p. 24. 
40. FREYRESS, Rev. do Inst. Hist. de s. Paulo, vol. XI, p . 162. 
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Mas feitos todos os cálculos e extraídas as porcentagens de fusi-· 
bilidade e outras que tais, vé-se que a assimila9ao nao é só do· 
branco ( com todos os seus tipos) como também dos elementos. 
judaicos e nipónicos, ti~os e havidos como infusíveis em muitas. 
regioes do mundo. 

Nada nos autoriza a crer, portante, a nao ser que abandonemos 0> 

Brasil aos boléus de sua sorte, que essa democracia viva pere9a por 
incapacidade de assimila9ao. 

Mais do que pelas estatísticas, podemos apreciá-la pessoalmente .. 
Ela dá na vista, sem estatística mesmo. 

13 

Todos os inferiores servem. A bandeira os reabilitará e classifi-· 
cará de novo em sua escala hierárquica, social e económica. Contra 
o caos selvagem ela é a ofensiva de um ímpeto que tem o seu rumO> 
a seguir e o seu objetivo a realizar . . 

Tudo o que é material humano cabe aí. Os vagabundos "preci
sam ter onde se acomodem, --onde fa9am casa de sua vivenda, e 
onde plantem para o sustento das suas casas"? Iracr-na primeira 
leva bandeirante que partir-"aumentar as populagoes".41 Forros,. 
vadios e vagabundos sao obrigados a povoar Paraibuna e, depois> 
as terras, as campinas e matas de Jundiaí.42 

Aí estarao os cafuzos, os caneludos, os pés largos, os mulatos, os 
mesti~os de qualquer procedencia. Em meio dos elementos raciais. 
díspares e inamolgáveis, rebeldes a tudo quanto é poder disciplina
dor e organizador, a bandeira é a geometria viva que tudo enquadxa 
e retifica. Dentro dela tomam sentido útil as aparas e arestas huma
nas que a miscigena9ao jogou fora, que a metrópole abandonou sem 
lei, que os conflitos do meio tropical dispersaram, que a terra jogou 
a margem como detritos do latifúndio. 

É o que ainda se ve por ocasiao das minas. 
Dos negros que trabalhavam nos engenhos, só os que nao pres

tassem "pela perversidade de seus naturais" é que deviam ser re
metidos para a regiao bandeirante. Só os que nao prestassem; os. 
bons, nao.43 

41. Doc~. Interessantes, vol. 33, p. 92. 

42. Idem, p. 160. 

43. Idem, vol. XLIX, p. 8 . 
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Nao tendo, na explica9ao do bandeirismo, havido a "nobreza" 
de sangue, a da riqueza também nao houve. Mas Oliveira Viana 
fala em "nobreza guerreira".44 Mesmo esta última, porém, parece 
um equívoco; talvez a confusao de nobreza com "fama". 

Fama, sim, nao faltou ao bandeirante; boa ou má. "Basta o nome 
de paulista ( diz Rodrigo César) para os espanhóis nao intentarem 
nenhum projeto." "A simples notícia da vinda dos paulistas (informa 
Frei Manuel da Ressurrei9ao) fez arrefecer o animo dos bárbaros." 

E ninguém nega o valor social da fama. "É o mais elevado de 
todos os bens da vida", na frase do poeta citada por Tonnies, em 
seus Principios de Sociología, 45 "Tu gar kleos uranon hikei" . .. 
Po is f oi essa fama como valor social e que Cláudio Manuel da 
Costa celebrou no seu poema-a "fama" dos "meus paulistas"
.que deu grand~ relevo ao bandeirante, na vida da colonia. 

A "fama" guerreira ~ nao a "nobreza" guerreira ... 

15 

Pra concluir: relembre-se que o mameluco foi o elemento pre
dominante da marcha para Oeste. 

Os bandeirantes sao os híbridos vigorosos que, como explica 
Gilberto Freyre-tao cedo arrebataram aos portugueses o facho das 
audácias de coloniza9ao do Brasil, 46 transformando-as em audácias 
de autocoloniza9ao. 

A bandeira é, pois, a glorifica9ao da mesti9agem. Só duplicado 
em mesti90 é que o branca conquistou e colonizou o Brasil, pro
movendo-e nao vai nisto nenhum exagero-urna das maiores re
volu9oes da humanidade. 

44. OLIVEIRA VIANA, lnstitui96es Políticas Brasileiras, vol. I, p. 171. 
45, FERDINAND TONNIES, trad. de Vicente Llorens, p. 198. 
46. GILBERTO FREYRE, Problemas Brasileiros de Antropología, p. 126. 
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CAPITULO XIII 

A BANDEIRA, ENSAIO DE DEMOCRACIA. 
SOCIAL 

Solidariedade social, diante do perigo externo. Elemen
tos procedentes das casas nobre,s da Península exercendo 
ofícios mecánicos. A policultura. A pequena proprie
dade do Planalto e nos caminhos que, véio para as minas. 
Um homem da plebe, o itapetiningano Manuel Correia 
é quem descobre, com um prato de. estanho, o ouro dos 
Araés. Juiz censurado por nao querer remar. O esp·irito 
associativo de_spertado' pela bandeira. N inguém poderia 
bandeirar sozinho. Lucros proporcionalmente divididos. 
Toda a populafiío da colonia aglomerada em tórno dos 
descobertos. A pobre.za aventureira. O minerador podia 
ser um home,m "de poucas posses". A divisiío de traba
lho, no sertáo, e_m confronto · com a da organizariio social 
do Nordeste. O africano como elemento de classificaráo 
social e também de democratiza9ii.o económica. As minas 
"náo se podiam cultivar senao com negros''. Milhares 
de negros livres e mulatos arranjam subsistencia pela 
lavra do ouro, nos rios e nos córregos. Mais gente que 
viesse, "mesmo da miséria da Ilha dos Afores", aí arran
jaria meios de_ vida imediatamente. Indios e negros "ca
tando para si", nos dias santos. Alforrias e mais alfor
rias de negros, nas minas. O Chico Rei e a Chica da Silva> 
produtos dessa democracia social. Mulatas carre_gadas de 
brincos. O escravo trabalhando, sem o saber, pelo ad.ven
to da revolu9ao industrial que viria substituir o brllfO 
escravo p~lo livre_. O "descamiliho" e. os seus heróis. 
Muitas e. repe_tidas povoafóes, "para serem mais baratos 
os mantimentos". J óias democráticas, como a turmalina, ' . 
O berilo, O topázio, em contraposifáO a aristocracia rei-
no[ do diamante. O "barroco" democratizando o gótico. 
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V ários fatóres influ~m para a forma9ao da rude mas sugestiva 
"'democracia social" bandeirante: 

a) A origem social da própria bandeira; a sociedade da qual 
f oi ela instrumento de atividade, expressao histórica, inconfundível. 
.É o que ficou escrito no capítulo "A Bandeira e a sua Origem 
.Social." 

b) A solidariedade do grupo, desde logo mais ampla do que 
a do cla e da família, <liante do perigo comum. A vila vive sempre 
.assediada pelo carijó ~ pelo tamoio.1 

c) A mesti9agem intensa com aborígines, com as mulheres do 
reino guaianás e logo após com as de outras tribos. 

d) O sistema de economia;2 as necessidades e imposi96es da 
·vida material, acabando com preconceitos de fidalguia vindos do 
;reino. 

e) A pequena mas atrevida República de Piratininga que faci
litou a "entrada de oficiais mecanices e gente baixa" na gover
.nan9a. 

f) Nao há, também, um só ato de importancia em que nao se 
fale em nome do povo. Pra abrir caminho convoca-se o povo; pra 
.defensao do povoado nascente convoca-se o povo; pra expulsao 
dos jesuítas, convoca-se o povo; pra varar o sertao, apela-se para 
·O povo. 

g) O poder nivelador do sertao, <liante do qual todos sao iguais. 
·Como boje se diz: todos sao iguais perante a lei, a essa época todos 
:sao iguais perante o sertao, onde está o remédio da pobreza, e ao 
.mesmo tempo o mito fulvo que atrai os de maior cabedal. O sertao 
"de todos". 

1. Aludindo, num dos seus Uvros, a g~nese da sollda.riedade social no Brasil 
.e citando AMMON (L'Ordre Sociale, cap. VI) o saudoso autor das Populac6es 
Merid.ianais diz que é a amea9a do perigo comum, é a necessidade da defesa co
mum que dá nasclmento ao fenómeno da solidarledade e aos fatos da organiza9áo 
social. 

2. Além dessas formas de solidarleda<le económica, viclnal, parental, social, 
havla o sentimento da solldariedade humana ñ.um sentido de assistencla e, 
portanto, já num sentido mais elevado que o da solldariedade determinada pelas 
vlcissitudes da luta ou pela comunhá.o de interesses atetivos e económicos. Em. 
seus testamentos, lembram-se os bandeirantes dos que, segundo a sua linguagem, 
"dependem do prato ~lhelo". Francisco Preto manda partilhar "cero patacas 
pelos necessitados". Outros deixam "roupas usadas ao mais pobre homem" ou 
"a mais desamparada órtá que se achar". Gaspar Barreto auxllla as primeiras 
ór!As "que se casarem depois do seu falecimento". Domingos Jorge Velho deixa 
grande parte de seus bens aos jesuitas, com a obriga9áo destes socorrerem 
viúva.s indigentes. Rafael Dias gratifica, com os remanescentes de sua ter9a, 
"a mais pobre órtá que se acbar nesta vila." (Ver, sObre isto, ALCANTARA 
MACHADO, Vida e Morte do Bandeirante, p. 233). 

:358 c. r. 

h) Agora outro fator-o ouro-irá também, sob muitos aspec
tos ( ~ ao contrário do que muita gente pensa) contribuir para tao 
curiosa democracia social. 

2 

Se assim acontecia na vila assediada, ao ponto de se construírem 
muros de defesa por volta de Piratininga, que dizer da ban~eira 
como exemplo de solidariedade vigilante contra o inimigo de todas 
as horas? De modo que a solidariedade vicinal, a solidariedade pa~ 
rental e outras formas de solidariedade existentes na época toma
vam um caráter francamente social, saíam dos seus limites pura- . 
mente afetivos pra constituir urna trama viva e harmónica, eco
nómica e funcional na enquadratura da bandeira. 

Decerto que os primeiros cruzamentos e os meios de vida do 
altiplano influíram com energia na forma9ao dessa democracia 
instintiva e anónima, inamolgavel e irredutível. Tal regime nao era 
(longe disso) urna inven9ao política intelectual. Constituía o modus 
vivendi dessa gente simples e rústica. Mesmo os procedentes de 
casas nobres da Península esqtieciam de todo a separa9ao de castas 
"exercendo oficios mecanicos em completa igualdade de condi
~6es com qualquer labrego saído das modestas camadas populares 
reinóis". 8 

A policultura intensa, em que figuram planta96es de trigo, algo
dao, cana, vinha, fumo e marmeleiro, foi também fator decisivo do 
fenómeno social e político do Planalto. Os formidáveis mateiros, 
que tanta terra haviam de conquistar para a Coroa, contentavam-se 
com pequenos tratos de terra e praticavam a pequena propriedade 
em larga escala. O grande número de fazendas de cultura que en
xameavam em volta de Piratininga é a prova disso. Nao houve, aí, 
aqueles latifúndios encontradi~os no regime rural da Babia e de 
Pernambuco. 

Nada mais fácil do que avaliar as conseqüencias sociais que, 
dentro de um quadro• tao rico de verdade humana, decorreram 
desse fato. Principalmente quando se sabe que o que se passava na 
vida do altiplano se reproduzia tal e qual, na economia da bandeira. 
Repetia-se, como um retrato, nos pequenos e intensos núcleos de 
atividade que se formavam, por exemplo, em torno das explora~6es 

3. ALFREDO ELLIS, obra citada, pp. 273-296. 
4 . "O paulista era guerrelro com faculdades de f1xa9llo per!eitamente patriar

cais. O aventurelro ticava sendo, com a ida.de, colono sóbrio e produtivo" (PEDRO 
CALMON, História da Civilizacáo Brasileira, p . 67). 
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mineradoras "caracterizadas por extrema concentra9áo social": 
numa pequena área de terra, condensa-se urna popula9áo enorme. 

Em meio da caminhada, já os pousos se transfonnavam em cen
tros de atividade produtiva. A aventura está entremeada de pe
quenos nódulos de trabalho intenso e fecundo. Aventura : ~r~balho 
nao se repelem, nem formam duas concep9óes contrad1tonas da 
vida. Altiplano e bandeira se completam, porque a popula9ao desta 
é o prolongamento lógico daquela. 

O espa90 geográfico obriga os homens a ser solidários entre si, 
como se fez lembrar ainda há pouco, no ligeiro exame sobre a 
nascente social da bandeira. Nos pequenos núcleos humanos que 
se váo fundando em caminho da hinterlandia acentua-se essa forma 
de solidariedade social, que foi, até certo ponto, o germe da solida-: 
riedade nacional. O colonizador, observa muito bem um dos nossos 
escritores modernos, isolava-se pra dominar a terra; mas, de longe 
em longe, nas suas viagens de penetra9ao, fosse a conquista do ouro, 
f os se levando os rebanhos, ia bater a porta do seu semelhante e 
encontrar "dormida" numa casa perdida pelos sem-fins. Surgiu 
com isso o espírito cavalheiresco do sertanejo que acolhe, na sua 
casa o viajante cansado e o faz participar de sua mesa e lhe dá 
forr~gem aos animais, pondo-lhe, muita vez, a disposi9ao os em
pregados da fazenda.5 

Como aquele "marco zero" que, no centro da cidade atual, é o 
símbolo evocativo das distancias amarradas a um só ponto de irra
dia9ao e de ref eréncia, o altiplano era a base única e ne~essária a 
que se prendia1n os agrupamen;os de gente, mesm~ depo;s de des
tacados e internados no matareu ou na luta da m1nera9ao. Pouco 
importava saber se voltariam, ou nao, ao ponto de partida. ~ vida 
do Planalto tinha ido com eles. O sangue para a planta9ao de 
cidades nao poderia separar-se jamais de sua procedén~ia ~t~ica 
e histórica. Havia momentos ero que, como em 1623, Piratm1nga 
esta va "despejada pelos moradores serem idos ao sertáo". 

Pouco importava. Aqui ou ali, nos campos do Sul6 ou no extremo 
do Piauí fixavam-se os "retratos" de Piratininga, gra9as ao extraor
dinário :'dinamismo de cultura" revelado pelo bandeirante. 

5. FERNANDO DE OLIVEIRA MOTA, "Afirmac;óes Brasileiras", in Oadernos 
da Hora Presente, n. 4, p. 13. 

6. JORGE SALIS GOULART refere-se. com razá.o, A organizac;á.o democr~tica 
da estancia gaúcha (A Forma9áo do Rio Grande, p. 32). Pesquisando a or1gem 
democrática da sociedade sul, constituída, como se sabe, por elementos bandei
r antes e ac;ortanos, nota esse escritor, confirmando o que se acaba de dizer, que 
essa origem se explica porque as tradlc;óes paulistas e portuguesas eram também 
democráticas (p. 54). 
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E tudo isso, o contacto áspero da terra, o trabalho em comum, 
a interpenetra~ao de tantos destinos, por for9a de um só destino, 
a mesti9agem que atenuava as cores e estabelecia o tra~o de uniáo 
imperativo e secreto do . sangue, a miragem do ouro que faiscava 
no esconderijo instigando os batedores e os desbravadores pra urna 
única dire9ao, a solidariedade vigilante em face do perigo cons
tante, tu do isso faz esquecer preconceitos de classe e de cor. 

Escravos e livres podem, a uro tempo, ser livres e escravos em 
face do sertao antropófago e igualitário. 

Pobres e ricos, também, podem ser ricos e pobres ao mesmo 
tempo, em face da conquista niveladora e classificadora. 

Todo morador que pretende urna sesmaria ou "terra pra seus · 
mantimentos" alega que andou nos descobrimentos do ouro e aten
deu aos :rebates contra ingleses, franceses e outros piratas, ou que 
se trata de filho de conquistadores. Gra9as aos rebates e descobri
mentos é que se classificam pela posse da terra. 

Um hornero da plebe, o 'ifapetiningano Manuel Correia, se faz 
valoroso bandeirante e vai descobrir e extrair, com um simples 
prato de estanho, o ouro dos Araés. 

3 

Em resumo: aventura e trabalho caminham juntos, dentro da 
bandeira. 

Nao se tratava apenas de "topadores tremendos do gentío", mas 
também de trabalhadores concentrados e produtivos dentro do ori
ginal agrupamento humano a que pertenciam. 

Dos currais e das ro9as que existem pelos caminhos que vao as 
minas nos dá excelente idéia Antonil. No de S. Paulo para as gerais, 
por exemplo, há "ro9as de milho, abóboras e feijao que sao as 
lavouras feítas pelos descobridores das minas, e por outros que 
por aqui querem voltar". Na Serrada Mantiqueira a coisa melhora 
muito, pois abundam porcos domésticos e frangóes; no Rio Ver?e 
há urna estalagem e muitas r09as, comes-e-bebes de toda espéc1e, 
inclusive o "regalo dos doces". Nem faltam, quase ao fim da jor
nada, as planta9óes de García Pais. Até que junto das minas estao 
as "r09arias de milho e feijáo a perder-se de vista". 

Vaqueiro, criador de boí, tropeiro, lavrador, industrial, operário, 
ca9ador-tudo isso sao atividades que o bandeirante exerce, aces
soriamente, sem prejuízo de seu principal mister. Na atividade do 
grupo, intercalam-se tooas essas profissoes que só se destacam urnas 
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das outras quando fora da bandeira. Esta é uro esb~o de demo
cracia social, integral. 

Aventura, para a vida exterior; trabalho, para a vida interior. 
Alguns escritores procuram ver, no escravo negro do Nordeste, 

"o primeiro germe de solidariedade mais larga do que a familia", 
que desabrocbou no Brasil. 

Os produtos das colheitas, dos currais, dos moinhos, eram dis
tribuídos em plena rua, entre vários moradores dos mocambos. 

Ora, parece certo que muito antes disso a bandeira bavia rea
lizado a mesma solidariedade. Eram comuns, por exemplo, os tratos 
entre os chefes das bandeiras e alguns comparsas, desprevenidos 
de recursos, que se dispunham a bandeirar, para a distribui9ao 
eqüitativa do respectivo produto. Organizavam-se sociedades, em
preitadas, contratos de vários tipos para a realiza9ao de tal pro
pósito, isto principalmente entre os que tinham menor cabedal. 
Citam-se os casos de combina9ao entre o índio aldeado que, ero 
troca de urna espingarda, se prontificava a chefiar entradas. Os 
próprios padres, pondo de parte o seu míster espiritual, fazem seus 
tratos coro os bandeirantes. 7 E quase sempre, nesses ajustes que 
bem exprimem o espírito associativo, criado pela bandeira, os lucros 
sao repartidos por metade ou proporcionalmente entre o que forne
ce o material para a empresa e os que se abalam sertao adentro.8 

Verdadeira associa9ao de homens para a luta sertaneja, foi a ban
deira o apanágio dos paulistas con10 o mir o foi dos eslavos e a 
"presúria" pro portugues do século XIII. Considerada, portanto, 
como fenómeno social, seu aspecto é o de "urna vasta organiza9ao 
composta de um número elevado de células vivas reunidas na mes
ma comunhao por fins identicos, 9 interesses ligados e mesmas 
idéias". Ninguém podía bandeirar süzinho; de modo que o resul
tado teria que ier de todos. Como de todos seria o sertao. 

E coro esta vantagem: a distribui9ao ou divisao era feíta propor
cionalmente, ero rudimentar mas verdadeiro ensaio de democracia 
económica, sem a qual nao haveria democracia social. 

7. Um exemplo: Jerónimo de Came.rgo e António Bueno levaram como capeláo 
Frei Joáo de Cristo, que teria metade da.s 100 primeiras pecas que a bandeira. 
capturas.se (Os Cama.rgos, CARVALHO FRANCO, p. 116). 

8. ALCANTARA MACHADO, obra olt., p. 251. 
9. ELLIS, obra oit., p. 277. 
Reparticio eqüitat1va deviam ter os indios: o gentio adquirido por via licita 

!Osee repartido pelas vllas da cap1tan1a eqültatlvamente (1588) TAUNAY, t . I . 
p. 157. 
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Ainda com referencia ao caso citado pelo eminente autor de 
Sobrados e Mucambos, relativo ao negro de Palmares, parece que 
nao há aí propriamente o ''espírito de solidariedade mais largo do 
que o da familia" mas urna espécie de comunismo primário em 
tudo equivalente, como observa Nina Rodrigues, aos que atual-
mente se encontram por tüda a Africa ainda inculta.10 . 
~ comunismo, , "o verda~eiro, nao este utópico que rezam as 

teonas pregadas as massas ignorantes" reina entre eles.11 Caráter 
boemio e indisciplinado, resultante da facilidade de urna natureza 
como a do vale amazónico, o aborígine ficou avesso ao labor inca
paz d~ um trabalho metódico. A sua ·moral relativa acha 'que o 
comumsmo <leve ser a grande lei. 12 O autor de L ' Économie Primi
tiv.e13. narra e enumer.a exemplos muito curiosos dessa distribuicao, 
pnnc.ipalmen.te n?~ ta1s grupos homogeneos, isto é, nos grupos onde 
o estilo de vida e igual pra to<:los, sendo igual a profissao e comum 
o "sentido de reciprocidade" que domina as rela96es interindivi
?uais. E cita o caso de certos povos14 em que o chefe ou notável 
e quem recebe e reparte todas as provisoes, afirmando: é urna ins
ti.tui~a~ (a,. di~tr~buicao de provisoes) que tem muitas conseqüen
cias~ n~o ~ª-duv1da, porque se entre os indígenas (que ele nomeou) 
a ~1stribu1cao se efetua segundo os princípios democráticos, nas 
sociedades estratificadas ela é o privilégio das familias mais f ortes 
ou de urna aristocracia dominante, ou de urna burguesía adminis
trativa e a opera9ao, nesse caso, redunda ero muitos abusos. 

Ora, o caso citado por aqueles escritores fica bem dentro desse 
quadro primitivo. Ao passo que o da bandeira é muito diferente· 
n.ªº o do comunismo como lei. É o de urna distribui9ao propor~ 
cional dentro de um grupo marcadamente democrático. Nao será 
sem tempo frisar ainda que o grupo dos Palmares é impróprio pra 

10. NINA !tODRIGUES, Os A/rícanos do Brasil, n.o 128, 
Exemplo de~e esp~rlto assoc!a·ttvo criado pelo ouro é o que nos dá. o contrato 

re!~rente ~ mmeracao do 'nete. Os escravos seriam (1790) obtidos por conta da 
sociedade sem que cada um dos sócios pudesse ter uma. só peca mais que outro 
de sorte que o ouro que se extrafsse seria repartido igualmente" (NUTÓ 
SANT' ANA, s. Paulo Históríco, p. 82). 

11. RIVASSEAU, A Vida dos Guaicurus, p. 66. 
12. RAIMUNDO MORAIS, obra cit., p . 209. 
13: Mesmo nas regióes dominadas pelos jesuitas, como as provincias de Gualrá. · 

Ita~i. Paraguai, Paraná, Tape e Uruguai, viviaim os indios, aos milhares, em plen~ 
reg1me comunista (ELLIS, p. 132, O Recuo do Meridiano) "O meu e o teu náo 
eram ai conhecidos pois repartlam o pouco que t lnham com quem necessitava" 
6~º MOR~IS, ln Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de , S. Paulo, vol. 111, p. 36) 

a.c1ques hav1a com enormes serralhos (TAUNAY p. 329 t. I) de as vezes. 
cinqüenta mUlheres. ' ' ' ' 

14. THURNW ALD, obra. cit., p. 149. 
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argumento, pois esta va fora da área social brasileira; tornara-se 
puramente africano. Readquirira a organiza9ao social de origem. 

Nao se pode, porém, falar em bandeira sem o seu objetivo eco-
... . 

nom1co. 
Cada veio de ouro descoberto queria dizer mais um peda90 de 

chao para o Brasil. Ouro, palavra bonita e terrível. única em que 
fantasia e riqueza se encontram juntas. Em que cobi9a e miragem 
se cruzam. Em que "fome de riqueza" e "fome por nao ter o que 
comer" se irmanam. Em torno de cada aluviao se aglomera toda 
a popula9ao da colonia. 

A alegria de viver eletriza a todos, desde os descobridores auda
zes até as mais modestas camadas de urna sociedade entregue ao 
seu sistema de vida. Na reparti9ao por sortes, dá-se o caso de "qui
nhentas peti96es serem a presentadas de urna só vez", o que de
monstra a f ormigante concentra9ao de gente ansiosa por adquirir 
meios de vida e de fortuna, bem como a extraordinária divisao de 
riqueza entao operada. O quadro psicológico e económico que entao 
se debuxa "ao vivo" é, sem exagero, inédito. Proporcionalmente, 
cada qual a seu modo e tanto quanto o permitem seus méritos de 
trabalho e poupa119a, todos ganham. Plebeus miúdos, n1esti9os de 
todos os matizes, os que vinham a frente da bandeira e os que 
vieram depois, chamados pelo alvoro90 da descoberta, entram em 
cena. Sao os representantes obscuros da pobreza aventureira. A 
princípio nos veios, nos tabuleiros e nas grupiaras e depois nas 
escava9óes, nos rombos da terra que mostra, pelas enormes feridas 
de ouro, o seu precioso sangue de ouro. 

Muitos deles, de inúteis que eram, passam a agregados. De agre
gados passam a mascates. De mascates a pequenos capitalistas ou 
senhores rurais. 

Verifica-se, aí, aquela mobilidade vertical sorokinesca, tal e qual. 

5 

Estabeleceu-se, ainda, um certo espírito de ordem, pra que as 
coisas corressem bem. Pra evitar confusao e "tumulto" se assentou 
o que pertence as reparti96es desta sorte: "tem o descobridor a 
primeira data, como descobridor e outra como mineiro; segue-se a 
que cabe, a el-reí; e atrás desta a do guarda-mor; as outras se dis
tri buem por sortes". 15 

15. Cultura e Opuléncia, p . 260. 
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Enquanto um senhor de engenho necessitava de grandes cabedais, 
pra se instalaJJ:, o minerador dos alúvios brasileiros poderia "ser 
um homem de poucas posses". Daí o grande número de explora
dores e proprietários de catas.16 Nao obstante repousarem os ser
vi9os principais no bra90 escravo, é inegável que se desenvolveu no 
sertao urna "divisao de trabalho" muito mais intensa da que per
mitia a organiza9ao social do Nordeste.1 7 O africano .é aí um ele
mento de classifica9ao social e tambén1 de democratiza9ao· eco-... . 
nom1ca. 

As mais datas repartirá o guarda~mor regulando-se pelos escra
vos que cada um tiver; de doze escravos pra cima, urna data de 
trinta bra9as; nao chegando a doze, d_uas bra9as e meia pra cada· 
escravo, "para que nao ha ja queixa nem de pobres nem de ricos" .18 

Instituí-se o governo, já num sentido de democracia política; ele
ge-se o cabo-maior por meio de um ato de disciplina e obediencia, 
que todos assinam, a come~ar pelos mais rebeldes, como no caso 
dos descobrimentos de Cuiabá.19 Informam os próprios sertanistas 
que o capitao-mor eleito pelo povo para "nos reger, em todo este 
tempo obrou tudo catolicamente, acomodando a todos nós parti
culares movidos cá amorosamente, conservando o povo unido para 
se entabularem estas minas", 20 o que quer dizer: urna democracia 
agora também representativa, chda de sentido fraternal. 

O povo unido e regido amorosamente é tudo o que pode haver 
de mais belo nessa pequena democracia rude, nascida ao ar livre. 

Chega-se mesmo a ensaiar, como em Cuiabá, urna espécie de 
senado, onde tomavam parte o guarda-mor, um escrivao, o meirinho 
e doze colatários eleitos, "com o pomposo título de deputados" .21 

Ao mesmo tempo, com o incremento das 111inas, negros e mu
latos passam a ser oficiais de regimento "desprestigiando os bran
cos da terra". Decretam-se medidas "pra que os poderosos nao 
tomem aos pobres as suas datas".22 

16. Quando a mlnera<;~o entra em decadencia, estimula-se o espirito de coope
racáo, a !im de "reunir recursos para a explorac~o de trato mais dificil" (SI
MONSEN, II, p. 69). ESCHWEGE vem organizar sociedades, iniciando processoo 
mais aper!eicoados de mlnerac;A.o. 

Sóbre "descobertos" e concessáo de "datas" escreveu MANUEL DA SILVA 
PONTES um curioso "Manual do Guarda-Mor". que ó leitor encontrará no vol. 
VI, da Rev. do Arquivo Público Mineiro. · 

17. SIMONSEN, 11, p. 86. 
18. Docs. Ints., vol. LI, p. 72, carta régia de 1702. 
19. Ver vol. IV, Rev. do Inst. Hist., p. 16, nota. 
20. Idem, loe. cit., na nota a·nterior. 
21. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, Moncóes, p. 75. 
22. Documentos Jnteressant es, vol. XII, p. 106. 
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Nas atribui9óes do governador inclui-se a de "tirar autos contra 
aqueles que forem régulos". Faz-se um ajuste para a contribui9ao 
voluntária dos reais quintos. 23 

Constroem-se po9os e galerias, obras hidráulicas de vulto e gran
des escava9óes, pra arrancar o ouro as entranhas da terra; desvia-se 
o curso de pequen os rios; inventam-se as tais canoas "sistema de 
fossas e bicas retangulares sucessivas" que geometrizam o trabalho 
dos negros. 

As minas "nao se podiam cultivar senao com negros", diz um 
documento oficial de 1 725. "Estes eram mais vigorosos para o ser
vi90; os brancos e reinóis, ainda que criados com a enxada na mao, 
em pondo os pés no Brasil nao querem trabalhar; preferem roubos 
e trapa9as." Dos negros, os minas sao os preferidos pelo explorador. 
Mais valentes e destorcidos, formam também o séqüito de alguns 
mineiros briguentos que deles se utilizam pra desforras e vinditas 
pessoais. Só tinham o defeito de quererem sublevar-se contra os 
brancos, o que causava muita inquieta9ao na zona. Imagina-se que 
os de Angola, "por mais confiantes, mais obedientes e n1ais sujeitos 
que os minas" (na linguagem da carta régia) é que deviam ser os 
únicos a trabalhar na colheita do ouro. O remédio para a situa9ao 
f oi a li9ao dos próprios fatos. 

Quando os pretos tentam sublevar-se contra os brancos só nao 
o conseguem por causa de haver entre eles "a diferen9a de que os 
da Angola queriam que fósse rei de todos um do seu reino e os 
minas, por sua vez, bateram o pé: nao, o rei de todos tero que ser 
um dos nossos". 24 O remédio estaria, pois, em manter essa riva
lidade, a bem da ordem resultante de um tal "equilíbrio de anta
gonismos". lnsubordina~ao de negro só se podía curar com o pró
prio negro. Era só adotar a divisao "como o maior antídoto para 
semelhantes máquinas". Pois a confusao das línguas, na frase de 
Luís Vaía Monteiro, nao arruinou a torre de Babel? Viessem ne
gros de tódas as na96es, e nao só minas, e o perigo estaría domi
nado pela mistura de uns com os outros. 

Assim, milhares de negros livres e mulatos arranjam, em Minas, 21í 

sua subsistencia pela lavra do ouro nos rios e nos córregos. Mais 

23. Documentos Interessantes, vol. XXXII, p. 329. 
24. Documentos Interessantes, vol. 50, p . 33. 
25. Além de remédio e aumento a milhares de negros e indios, o ouro deu 

margem, na cidade (como a-conteceu no Rio) a prollferac;áo dos oficios de ourives 
lapidários, gr ava.dores e fundidores que servlam para dar sustento a multas miÍ 
pessoas. sendo cento e qua.renta e duas lojas as que ha-via só numa rua, em 
tOdas elas trabalhando multos oficiala casados, brancos e outros muitos escravos 
de par ticulares que se sustenta-vam a si e suas mulheres e filhos, conforme o 
testemunho do Conde da Cunha, em representac;áo ao soberano quando este 
proibiu o exercício desses oficios por prejudiclais ao interesse da coroa ... 
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~ente que viesse, mesmo da "miséria das Ilbas dos A9óres" (na 
~1ngu~gem de certo cronista anónimo) e arranjaria meios de vida 
1med1atamente. Pra isso bastavam urna enxada, urna gamela re
donda de madeira e uns ·peda9os de flanela. Era esse o instrumental 
que Freyress viu empregad-0 no marisco do ouro.26 

'~· .. com~ o~ negros, os í~dios escondem bastantes oitavas quando 
catao nos nbeuos e nos d1as santos, e nas últimas horas do dia 
tirarn ouro para si; a maiotr parte <leste ouro se gasta em comer e 
beber; e insensivelmente dá aos vendedores grandes lucros, como 
cos~uma dar a chuva miúda aos campos, a qual continuamente a 
rega-los sem estrondo os faz muito férteis".27 

. <? ouro nao e~cravizava apenas, libertava também. Nao podia 
fugir ao seu destino de conter o bem e o mal, um seduzido pelo 
outro ao mesmo tempo. Promete-se alforria aos negros que desam
par~rem _os se~ores quando éstes se sublevassem contra impostos 
e_ exto~s?es do fisco, 2~ mas a ,verdade é que esse sistema de corrup-
9ao oficial pouco efe1to terá produzido. 

Caso curioso, isso sim, e tam bém acorrido na época das minas 
/ ' 
e o que nos . ~ont~1!1 alguns croni~tas a respeito dos negros que, 
em certa regiao (Ja em Ouro Preto) se organizaram industrial
mente pra fins de alforria e conseguiram seu intento. Primeiro foi 
o pai que alf orriou o filho; depois o filho e o pai reunidos para 
forrarem. um estranho. Resultado foi que, uns alforriando os outros, 
o expediente tomou vulto e acabou na liberta9ao de dezenas de 
negros. 

Conta-se ainda que "os negros forros", operários da indústria do 
ouro, tern1inaram donos da mina da Encardideira. 

_Que neg;~ se ~~ntia mais "liberto" nas minas que nos engenhos, 
nao tem duv1da. Os negros das lavouras se vao as minas sem em
bargo das proibi96es que lhes tenho pósto; e vendo que os impedem 
se váo fugidos", dizia D. Álvaro da Silveira e Albuquerque numa 
inf orma9ao ao rei. 29 

Se é certo, enfim, que democracia consiste em dar a cada um a 
sua oportunidade, urna demonstra9ao afoita de democracia era 
aquela, evidentemente. Que importava o Conselho Ultramarino re
presentar a el-rei no sentido de que mulato nao devia entrar na 
goveman9a, até quatro graus do impedimento, porque isso seria 
indecoroso? 

26. Rev. do lnst. Hist. de S. Paulo, vol. XI, p. 178. ' 
27. ANTONIL, obra cit., p. 258. 
28. Docs. Interessantes, vol. 53, p. 162. 
29. Documentos Interessantes, vol. LI, p. 124. 
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O ouro promovía urna tal subversao em assunto de preconceitos 
que nao cabia mais falar em graus de mulatismo; e <lava também ao 
mulato a sua oportunidade. 

Fez mais, o ouro; chegou a produzir, por ocasiao das minas, um 
Chico Rei como o diamante urna Chica da Silva, ambos capazes de 
meter num chinelo aquele Mangue la Bote, o grande senhor de 
engenho que possuía, no come90 do século XVII, urna banda de 
música de trinta figuras pra "alegrar os seus jan tares". 

Nao só deu armas (o ouro) aos negros pra urna sociedade coope
rativa destinada a alforria de muitos deles pelo próprio esfór90 
como chegou a inventar milionárias negras, como urna que se fazia 
acompanhar, a missa, de onze mulatas bem trajadas. "Nao havia, 
diz Calmon, nas vilas litoraneas, pre ta forra que nao possuísse 
braceletes de ouro." 

El-rei, em vao,. determina que nao se deixe escrava usar seda, 
pele e ouro, nem outros adornos custosos;30 mas qual, a democracia 
do ouro era aquela beleza descrita por Antonil: "Enxameiam os 
cordoes, arrecadas e outros brincos dos quais se veem carregadas as 
mulatas de mau v1ver, e as negras, muito mais do que as se
nboras". 31 

O ouro influi, entao, como nunca, na democratiza9ao dos cos
tumes. O governador censura acremente o juiz ordinário de Parati 
por nao ter querido remar na canoa para o transporte dos quintos 
de ouro de S. Paulo.32 Era a tal história de, por ocupar urna posi9ao 
de relevo, nao querer o hornero descer da sua dignidade. O pró
prio descaminho seria urna forma de de~ocratizar o ouro e de 
reprimir, até certo ponto, a ganancia da fiscaliza9ao reinol. Se 
havia a riqueza de seguir "em direitura" para os regabofes da corte 
ou para as arcas da Inglaterra (pois nao era esse o seu maior des
caminho?) que ficasse um pouco para os nativos, nesses desca
minhos obscuros que criaram tantos heróis e atenderam tantas ne
cessidades de vida. 

No mínimo, o descaminho era urna forma de fazer o ouro cir
cular e melhorar as condi~6es de vida de urna sociedade pobre e 
colonial. Come~am logo, é certo, as providencias pra evitar "seme
lhan te abuso". O fisco descobre inten~oes ocultas e malévolas em 
tooa parte. Qualquer pessoa vinda das minas teria que sujeitar-se 
a buscas e mais buscas nos seus surr6es e mafuás pra se saber se 

30. Carta régia de 23 de setembro de 1709, Docs. Ints., vol, LI, p. 210. 
31. ANTONIL, obra cit., p . 261. 
32. Docum·entos Interessantes, vol. 50, p. 259. 
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traziam ouro em pó. Alvitra-se a constru~ao de urna "tryncheira" 
em Parati pra registro do ouro que trouxessem os que iam as minas. 

Como o bandeirante "cismava" com o ouro, a autoridade reinol 
"c1smava" com o descaminho. Alguém nota que estava entrando 
muito ouro na casa de fundi9ao; parecia até milagre. Mas este mi
lagre, explica o governador solícito, o tinham f eito os seus guardas. 
Costumavam eles ajustar-se com os passadores. Mesmo depois de 
"passar" ouro pelos regimentos, havia muitas partes onde se oculta
va, como "as religi6es e suas fazendas nas costas do mar". 33 Lem
bra o On9a a necessidade de se revistarem as naus, pessoa por 
pessoa. Todo o mundo era liberal em furtar, dizia eie, o Onga; e 
muito mais em dissimular os furtos. 

Pobre de quem, vindo das minas, houvesse sido obrigado a gas
tar, pra seu sustento, urna pequena parte do ouro que trazia con
sigo. Ao chegar na barreira, verificada a diferen9a, pelo exame 
surnaríssimo das guias, o mínimo que isto lhe custava era a pena 
de confisco por nao conferir· a quantidade encontrada em seu poder 
com a que constava da tal guia.34 Em S. Paulo, o Conde de Sar
zedas a todo momento clama contra os caminhos "ilícitos" que 
iam dos currais da Babia, Rio S. Francisco e Minas Gerais para 
as minas de Goiás35 e logo depois contra novas picadas36 que se 
abriam por obra do descaminho arteiro e incorrigível. 

De urna feita, 40 negros carregam mais de 40 arrobas de ouro, 37 

por urna picada aberta no mato. 
Era demais. 
As picadas abertas no sertao pra efeito de descaminho se mul

tiplicam e os descaminhos atingem o auge, por arte do demonio. 
Impossível remediar o caso. Durante certo período nao entra para 
o governo nem a quarta parte do ouro arrancado ao solo goiano. 
O remédio seria entao outro: criar em Goiás urna nova capitanía 
e extinguir a de S. Paulo. 

O mesmo acontecen na zona dos diamantes; nao se sabe com 
que arte e pertinácia, pelos atalhos do sertao da Babia e de Per
nambuco se infiltrava grande quantidade de ciganos e ciganas em 
Serro Frio. 38 · 

Nao era só o atalho, a .picada pelo sertao, aberta sub-reptlcia
mente,-o caminho do descaminho; o próptio caminho vira des-

33. Docs. Ints., vol. 50, p. 162. 
34. Idem, XL, 102. 
35. Ibidem, 71. 
36. P . 99. 
37. Docs. Ints., vol. 50, 224. 
38. Rev. do Arq. Público Mineiro, ano VII, fases. I e II, p. 282. 
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caminho depois. Tanto que o governo luso manda fechar mur· 
caminho aberto por bandeirante.ª9 

Cada caminho aberto é um descaminho certo, na dialética epo
nómica da colonia. 

6 

Além do descaminho, contra a cobi9a do reino!, há o sistema de 
"guardar segredo". Muitos heróis anónimos preferem ser conde
nados, a contar ao emboaba o esconderijo dos diamantes, como 
do ouro. Conta-se que no Distrito Diamantino (por exemplo) al
guns desses heróis sao até boje lembrados e "a memória deles é 
respeitada", como a daquele Isidoro preso, e morto de sofrimento, 
por nao querer "revelar o segredo das lavras onde costumava 
garimpar". 

Tinham eles o caráter rígido como o do diamante40 nao sendo 
sem razao que se· fala boje no "homem de Diamantina" como tipo 
social específico dessa regiao. 

"Que maravilha, exclama Antonil, que sendo o ouro tao formoso 
e tao precioso metal, tao útil para o comércio humano e tao digno 
de se empregar nos vasos e ornamentos dos templos para o culto 
divino seja, pela cobi9a dos homens, contínuo instrumento e causa 
de muitos danos." Aos de cabedal, foi causa de "se haverem com 
altivez e arrogancia"; as "mulatas de mau vi ver" foi causa de pen
sarem que, "por se verem carregadas de brincos, cordóes e arre
cadas" valiam mais do que as senhoras. 

Mas há um aspecto curioso, em contraposi9ao a esse: é o ter 
sido ele causa de urna espécie de "exercício de consciencia". Os 
reis apelam, a todo transe, para a "consciencia" dos que desco
briram o ouro a fim de que estes, por es se ato de disciplina interior' 
nao deixassem de pagar os quintos do erário da Corte, numa época 
em que a coa9ao jurídica seria de todo inoperante, material e psico
logicamente. 

Na regiao dos diamantes onde imperava o terrível " livro da capa 
verde", dá-se a mesma coisa. Só em Serro Frio, seis mil escravos 
eram empregados na extra9ao (informa Freyress) , em rios e cór
regos. lndaiá e Abaete sao ainda maiores do que Serro Frio. A 
Coroa reserva-se o direito exclusivo da explora9ao et pour cause. 
Entretanto, a dificuldade em evitar o contrabando de objetos tao 
pequeninos e tao difíceis de achar póe as autoridades fiscais de 

39. Idem, ano VI, ! ase. I , p . 197. 
40. PAULO PINHEIRO CHAGAS, Arca de Noé, p . 50. 

370 c. r . 

a talaia e exige4 1 "atos de consciencia" por parte dos negros a todo 
instante. Mais do que o faro do fisco, valia esse exercício de cons
ci"'ncia. 

Pagar os quintos era; pois, um exercício de consciencia muito 
bom pra disciplinar o pessoal. 

J á Filipe 11 apelava para a "consciencia" dos que descobriram 
ouro nas terras de Castela dizendo: "es tan obligadas en conciencia 

l " a me o pagar ... 
7 

o ouro "desruraliza", todos o saben1, a regiao em que é des
coberto. 

Mas o caso é que exerce urna fun~ao compensatória--o incre
mento da pequena propriedade, no caminho das minas. 

J á em S. Paulo, foco do bandeirismo, cada sesmaria nao passava 
-como já se viu-de um. ponto de referencia no mundo a ser 
conquistado económicamente. Só chegava a ser cultivada depois 
de dividida em pequenos lotes de terra ou subdividida ainda mais 
pela sucessao hereditária. 

Em qualquer hipótese, era ainda urna solu9ao "rural"; apenas o 
bandeirante nao queria compromisso com a propriedade latifun
diária que lhe pudesse tolher o ir· e vir, pelo sedentarismo agrícola. 
Aqui os motivos da pequena propriedade sao diferentes. J á as ses
marias deviam ser menores, "nao pelo dano presente senao pelo 
futuro; porque, com elas assim grandes, havia de vir tempo em 
que houvesse senhores tao poderosos que nao só vexem os pobres 
mas que se atrevam a levantar o colo contra el-rei". 

Era preciso houvesse "muitas e repetidas povoa9oes pra facilitar 
a comunica9ao e serem mais baratos os mantimentos" que só seriam 
abundantes e acessíveis aos pobres quando houvesse maior número 
de moradores cultivando cada qual a sua ro9a. Nao se dessem aos 
moradores mais que duas r~as, portante. Recomenda-se que cada 
sesmaria nao passe de urna légua em quadra, que nao se de a cada 
pessoa mais que urna data e que esse tal possuidor nao possa 
adquirir outra, por qualquer título. 

Urna légua em quadra, no máximo, era a dimensao habitualmente 
f ixada na concessao. Logo depois, nas passagens dos rios, ficaria 

41. Sim, ai vem o rei sem consciencia apelando para a conscrnncia dos seus 
vassalos. ANTONIL póe carradas de latim na sua argumentai;áo tendente a 
provar que o ouro, pelo men06 o qU1nto, deve per teltcer ao rei e náo a quem o 
achou . Citando bulas de sumos pontífices e invocando ordenai;óes e a prática 
dos reis de Castela, bem como a.pelando par a a. consciencia dos mineradores, 
proclama que estes tem "a intrínseca obrigai;Ao" "de pagar os quintos". 
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de urna banda "meia légua" de terra para a pessoa que tivesse ~ 
seu cargo a barca e as canoas de passagem, e de outra banda se 
reservaría "mais meia légua" de terra devoluta pra servi90 dos 
viajantes. A reduc;ao da área de cada sesmaria pra menos de utna 
légua em quadra se torna, entao, sistemática. Nao se daría senao 
meia légua de terra em quadra, no caminho das minas,42 a quem 
quer que fósse. 

Se baja coro a parcimónia que pede o grande número de gente
manda el-rei ( 1713); nao se de mais de urna légua de sesmaria a 
fim de que cheguem as terras pra todos-recomenda el-rei ( 1725); 
nao se confirmem sesmarias que excedam meia légua em quadra, 
ou urna légua de testada no sertao ( 1744) ; insiste el-rei. 

Quando se ordena a cria9ao da vila pra capital das minas goianas, 
as normas sao estas: deixar junto a vila bastante terreno pra logra
douro público e edifica9ao de novas casas; terreno que nao seria 
concedido em sesmaria e aforamento sem ordem régia. Nos con
tornos da vila nao se admitiría concessao territorial superior a meia 
légua quadrada. 

Intensifica-se, por essa forma, em razao do ouro, a pequena 
propriedade ero toda a área social43 ocupada pela bandeira. 

8 

Na sociedade que se f ormou em torno das minas, as senhoras se 
enfeitam coril jóias democráticas, mais coloridas do que preciosas. 
Eram o topázio, a turmalina e o berilo em contraposi9ao a aristo
cracia reinol do diamante. Tal como no Planalto, onde exercera 
ofícios mecanicos, o homem branco, livre e independente, aí "nao 
se limita va ao comércio nos baleo es e a f eitoria de engenhos, mas 
punha-se a trabalhar manualmente", em igualdad e de condi9óes 
com os mestic;os, índios e negros. 44 

A Camara de Vila Rica ( 1736) já podia comunicar ao Conselho 
de S. M. que "distinc;ao entre irmaos nobres e mecanicos era im
possível, era coisa odiosa". 45 

42. Docs. I nteressantes, vol. XLI, 156. 
43. "A decadencia. da nobreza- no BTasil principia a. objetivar-se nos anseios 

lnicials da. Independen cia., que refletiam a soma. dos interesses burgueses. o 
processo n óvo de yidai social esbo~ara.-se, porém, muito antes, na. ativldade prag
mática das bande1ras, com o cruzamento das ra~as, o nivela.mento de castas, na 
investida con~ra o sertáo, no estabelecimento das minera~óes e, depois, das pro
priedades agr1colas" (PLtNIO SALGADO, O Cavaleiro de /tararé, prólogo, p. 31). 

44. MIRAN DE BARROS LATIF, As Minas Gerais, p . 53. 
45. AUGUSTO DE LIMA JÚNIOR, A Capitanía de Minas Gerais, pp. 54-59. 
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Gente da plebe, tal como em S. Paulo, entra para a governanc;a, 
"nas assembléias de todas as vilas", segundo o testemunho de Ta
ques, que lamenta sejam preteridos os "homens de maior honra, os 
su jeitos de primeira grada9ao" . 

O "pé-rapado" e o "sem-nome" adquirem classificac;ao social se 
conseguem um pouco de ouro. 46 

O governo chega a impedir novas alforrias nas minas. 
O estilo de vida se reflete nas igrejas. 
O luxo do ouro traz o ornato, mas o misticismo o complica por

que os ornatos se transformara (na arte) em símbolos que sao a 
face ornamental do mistério. Predomina o barroco. Natural, dados 
os característicos de nossa forma9ao social, na colonia: o patriar- . 
calismo, a sensualidade, o misticismo, a solidao psicológica do ho
rnero perdido na natureza. É um produto, menos de importa~ao que 
do anseio difuso de urna sensibilidade particularmente receptível as 
sugestoes da concepc;ao barroca do destino e da vida. 

Até agora, as expressoes· populares, isto é, mágicas da nossa 
arte e da nossa literatura nao sao, acaso, barrocas? 

Assim, a arte do Aleijadinho, na escultura, nao parece provir de 
raízes--como já se tem <lito-portuguesas. Antes, parece refletfr 
a alma das minas de Ouro Preto, a sua noturna religiosidade, com 
as suas procissoes trágicas como um quadro de Goya. 

Enfim, na própria construc;ao das igrejas, o barroco democratiza 
o gótico. 

9 

O senhor de engenho, dentro da sua economia feudal, separa-s~ 
do interesse coletivo. O criador de gado padece daquela falta de 
vizinhan~a social, a que alude Handelmann. O bandeirante realiza 
a vizinhan9a social por necessidade de agrupamento. O minerador, 
por fim, padece de urna espécie de vizinhan9a social irrecorrível. 

Em resumo se dirá que a bandeira promove: hierarquiza9ao do 
negro e do índio deslocado do comunismo tribal para a área social 
em que ela opera; desfeudalizac;ao dos engenhos pela corrida · aos 
descobertos; povoamento que se inicia como curral e com a lavou
ra, nos caminhos que vao para as minas; reduc;áo imediata, a mar
gem <lestes, das sesmarias a pequenos lotes de terra (pequenos n~
turalmente em confronto com os latifúndios da zona a9ucareira e 
do criatório) pra tres fins: incrementar o povoamento; evitar, atra-

46. DANIEL DE CARVALHO (A Forma<;áo Histórica de Minas Gerais, p. 44) 
lembra que o t rabalho, se náo enobrecia, por causa do preconceito da. época, 
con!eria ao arti!ice certa dignidade. Um mestre de o!icio náo podia ser escravo. 
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vés da pequena propriedade, que os agricultores virassem régulos 
e mandóes poderosos; e para que houvesse, pela policultura, man
timentos em abundancia, acessíveis aos mais pobres. Considerem-se 
ainda a maior divisao do trabalho na zona do ouro; a descentra
liza9ao do governo, pois cada chefe de bandeira exerce nao só a 
atribui9ao majestática como também pratica um ensaio agreste de 
self-government; o emprego fácil para milhares de negros, índios, 
mesti9os, que se dedicam a colheita do ouro, catando-o tamb~m 
para si e nao apenas pra seus patr6es; o maior nivelamento social, 
em que um juiz é repreendido severamente por nao querer remar, 
em que mulato e oficial mecanico entram para a governan9a, em 
que tanto o bem-nascido como o pé-rapado trabalham em igual
dade de condi96es. 

Mulatas carregadas de brincos, assustando o meigo Antonil . Al
forrias e mais alforrias na zona da minera9ao. O escravo ·craba
lhando, sem o saber, pelo advento da revolu9ao industrial que viria 
substituir o bra~o escravo pelo livre. O direito de guardar segredo 
contra a ganancia dos régulos. Jóias democráticas, como a turma
lina e o berilo, em contraposi9ao a aristocracia reinol do diamante. 

O descaminho contra o fisco espoliador. 
Enfim, a bandeira, que é um caso de economía individualista, 

assume, nao raro, feitio comunitário. 
Individualismo para a aventura criadora de riqueza; coletivismo 

para as concentra~6es em torno dos descobertos, ou mesmo antes, 
na fase ero que o produto dos apresamentos era repartido entre 
todos, e em que o sertao é de todos.47 

A afirm~ao de Lars Ringbom a respeito de mesti9o-citada no 
capítulo anterior--corresponde, no plano político-social, ao pensa
mento de C. Guy-Grand: "la démocratie ne peut plus étre con9ue 

47. Sé>bre a origem da n06Sa democracia-, n ao apenas como est ilo social de 
vida mas também considerada polit icamente, coube-me citar os exemplos de 
Piratininga onde a elei~lío de gente do povo chega a inquietar certa autoridade, 
que reclam~va : as malhas da lei deixam entrar na governan9a; "oficiais mecani
cos e gente baixa". Ao lado désses, mencionei o caso da elei~áo de Fernio Dias 
Falcllo (Marcha Para Oeste, 2.• ed. vol. 11, p. 50_) e Pascoal Moreira para cabo
m aior e guarda-mor das minas de Cuiabá; ele1<;áo !eita pelos ba.ndeira.ntes e 
seus companheiros, a trente dos quais esta.vam os irmfi.os Leme. . 

Pois bem. Num excelente estudo sociológico do bandeirismo, em seus Ensai os 
Sul-Americanos JOLIO DE MESQUITA FILHO (pp. 170-172) con!irmou a tese por 
mim aduzida dizendo: "reúnem-se em pra<;a pública. pa.ra tomar delibera<;áo do 
mais ruto a1c'ance: a elei~áo do chefe do nóvo grupo social. Assim nos con!ins 
désse imenso sertll.o em meto de tribos primitivas e bravias, súditos de S. M. 
el-Rei de Portugal, ~ascldos em Silo Paulo de Pira.tininga, recorrem a prática de 
um instituto de democracia dlreta." 

Pouco importa que o saudoso ensaista n áo se tenha referido a<>. meu modesto 
tra.balho. o principal é que o exemplo por ele citado, como "origem da demo
cracia brasileira", coincide com o que del-o que prova, no mínimo, a procedéncia 
do argumento que é a tese principal da Marcha para Oeste; isto é, o grupo sociail 
bandeirante como aquele em que a democracia. bras1leira teve a sua. origem. 
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aujourd' hui que comme un~ démocratie sociale, synthese de l'indivi
dualisme et du communisme et qui le dépasse en les accordant. La 
démocratie est, done, un équilibre des droits de la personne48 et des 
droits de la société". . 

O que se configura é urna democracia social, que est.ará nas raízes 
de nossa forma9áo de povo. Além daquela democracia representa
tiva, que está no governo eleito, ero Cuiabá, pelo . povo, com 
deputados e tudo. 

10 

A riqueza descoberta, porém, irá ·ter outras seriíssimas. conse
qüencias; irá ser a base de nossa autonomía; terá reflex~s nnensos 
na revolu9ao económica da época, na revolu9ao industrial. 

Mas antes dela, durante e depois, há que lembrar o ouro dos 
mitos, ou os mitos que a idéia do ouro engendrou e que cont~i
buíram, nao raro mais que o próprio ouro, para a nossa expansao 
geográfica. ' ·· 

48. Archives de Philosophie d.u Droit et d e Sociologie Juridique, n .os 3-4 p . 55. 
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CAPITULO XIV 

A FUN(;.AO DOS MITOS NA BANDEIRA 

O ambiente_ psicossocial em que se f arma a bandeira. 
Os sentimentos que cooperam para a formafG.O dos mi
tos. O papel dos mitos "motores" ou "motorizantes" no 
dinamismo cultural da sociedad e bandeirante. O sertao 
criador de mitos e o sistema de "guardar segrédo" por 
parte de quem encontra o uro dando motivo a fábula. 
O misticismo da época e a mitogenese. Mitos a frente, 
santos atrás, e lá se vai a bandeira. . . Mitos obstru
cionistas e ·mitos propulsores. O foco de_ propulsao e o 
de atrafáo. A "máe-d'água" e a "mae-do-ouro". Os mitos 
do ouro, principalmente a "lagoa dourada", e a funfÜO 
que desempenharam na formafflo do pais. Um funda-

mento económico para a genese dos mitos. 

Antes de qualquer referencia a fungao dos mitos no bandei
rismo parece indispensável se ter em conta o meio psicossocial em 
que surgem eles e onde váo ter papel de suma relevancia. 

:S o que se vai tentar agora, tanto quanto baste para a melhor 
compreensáo de tao sedutor aspecto da marcha para Oeste. 

1 

Nao é preciso assuntar muito pra perceber qual o desenho psico
lógico de um grupo social parado e "localizado" em cuja tran
qüilidade os sentimentos circulam e passeiam em vários sentidos 
(rela9óes in group). Basta, porém, que esse grupo se ponha em 
"movimento horizontal" pra que os seus sentimentos se modifi-
quem (dirigidos para o out-g:oup). . . 

Na bandeira todos os sentunentos tomam, por assun dizer, urna 
única dire9ao. Tem-se a impressáo de geometrizarem-se de pronto 
na disciplina que os conduz. O objetivo a alcan9ar colabora nessa 
unidade de rumo. A solidariedade, em fun9áo de vigilancia e de 
ataque, entra com a ,sua contribui9~0 par~ o mesmo efeito. .. . 

Enfim, urna coisa e o desenho ps1cossoc1al de um grupo tranqüilo 
e localizado. Outra coisa é o do "grupo em marcha". 
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A bandeira é, como se buscará demonstrar, o mais curioso exem
plo de tendencias contrárias postas numa só dire9áo. 

2 

Assim como há os moradores que, "por razáo dos navíos", pre
feriam a marinha1 há os que se internavam no sertáo também "por 
razao dos navíos", toda vez que viam "nau grande"2 temendo . que 
fóssem corsários. 

O "medo do mar" obriga a estes o sertáo como refúgio; trans
forma-se em "combatividade" dentro · do sertáo bruto, na luta for-
9ada contra os monstros que o habitam. 

Toma-se aquí (diga-se de passagem)' a palavra "medo" em seu 
sentido irracional; o medo como fonte dos mitos que as coisas 
temíveis e ocultas fazem nascer na imagina9áo de quem nao as 
sabe· de pronto explicar.3 Na~ propriamente o "medo racional diante 
das formas conhecidas de perigo"; antes, o temor do vir a ser, do 
sobrenatural, do mistério. O medo que terá feito nascer o Caa
pora, o "vale dos ímpios", a "máe-d'água", etc. 

J á alguém aludiu aos estudos ·de Canon e de Keith sobre o sentido 
psicológico de certas fór9as que atuam no comportamento das so
ciedades. O movimento das bandeiras, ''em que as emo9oes gene
ralizadas do medo e da raiva se teriam afirmado em rea9óes de 
superior espírito de combate", será urna prova disso. 

Ao lado do "medo do mar" ou do medo que obriga ao combate,. 
nao faltam a coragem, o ódio, a am bi9áo, a nostalgia, influindo 
no desenho psicológico do "grupo em marcha", pelo sertá.o adentro. 
O ódio ao espanhol, de que fala Paulo Prado4 influi na disposi9áo 
para as avan9adas; mas o que há de espanhol na familia do Pla
nalto é mais forte, urna vez que explica o "amor ao fabuloso", o 
"quixotesco" do bandeirismo; a nostalgia do índio, aliada ao seu 
nomadismo tradicional, que é também um fenómeno psicológico, 
ajuda a "empurrar" o grupo pra dentro do mato; a ambi9ao do 
portugues, com urna boa dose de semita, entra na soma de tais 
fatóres morais irresistíveis. 

Convém insistir: o ódio do tupi ao tapuia facilitando a pene
tra9ao do hornero branco; a nostalgia cósmica do índio e que era 
o seu dese jo incoercível ( ao ponto de muitos fugirem) de regresso 

l. In!ormacfio de MANUEL DA NóBREGA, Cartas do Brasil, p . 203. 
2 . Atas, I , 493. 
3. ALEXANDR E KRAPPE, La G enese d es Mythes, p . 42. 
4 . PAULO PRADO, Paulística, p. 56. 
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para a floresta;5 o "amor ao fabuloso" herdado do espanhol (pois 
havia muito de espanhol em S. Paulo) contribuindo para o que o 
paulista tem de "quixotesco"; o próprio espanhol transformado ~~ 
paulista e pronto a tomar parte nas rixas deste contra os ~spanh,01.s 
do outro lado; a ambi9ao do portugues encontrando cammho facil 
ou nenhuma rivalidade na total desambi9ao do índio (o ouro que 
era riqueza para a cobi9a do primeiro nao passava de simples en
feite para a inocencia do segundo) ; a obediencia dos moradores ao 
cabo-de-tropa, coincidindo bem coma desobediencia <leste a Coroa; 
a ojeriza do índio contra o africano aproveitada contra os quilombo
las ( pois "botar índio contra negro" é recurso em vigor desde Soro
bebe até Domingos Jorge) ; o "medo do mar" se transformando 
sertáo adentro em "forma de superior combatividade"-sao, a bem 
dizer, elementos psicomotores no grupo bandeirante. 

3 

A raiva do mameluco contra o espanhol come9ou cedo, pois o 
primeiro choque se dá em 1535, no caso da expulsao daquele Mos
quera que nao queria sair de lguape dizendo que estava em posses
soes do rei de Castela e que ali se sustentaria até quando lhe aprou
vesse. 6 

A ambi9ao do portugues, como é mais que sabido, vinha do 
oceano já instigada pela fama das minas de ouro e das pedras ver
des que deviam existir na terra desconhecida. A vontade de regresso 
do índio se explica também pelo sentimento de liberdade a que o 
habituara o nomadismo tao peculiar ao selvagem, fazendo brotar 
nele a esperan9a do retorno pra reconquistá-la.7 Muitos bugres que 
voltaram ao mato, impulsionando a bandeira, eram movidos pela 
idéia da fuga. Eram os índios "fujoes", de que nos fala Taunay. 
. Pois bem. No grupo parado esses sentin1entos seriara inúteis, e 
~té prejudiciais. Na bandeira, no grupo em movimento, dá-se a 
coincidencia de tais sentimentos contrários numa só e única dire9áo. 

s. At as, vol. ll, p . 113. 
6. MACHADO DE OLIVEIRA, Qu adro H istórico da Provincia d e s. Paulo, p . 40. 
7. BRINTON en t ende que o nomadism o r eside no instint o hereditárto da va

gabundagem (Races and Peoples, p . 74). GUSTAR F. S'l'EF'EN adian ta que o ho
rnero n asceu vagabundo pra depois tornar -se sedentá rio. WUNDT afirma quase a 
m esm a coisa ( Volkerpsichologie). Citando esses autores e muitos outros, RAG
NAR NUMELIN (Les Migrations Humaines, t rad. d e VICTOR FURBIN, p . 41 ) 
refere-se também a RIVET, que faz aqu ela dist inc;lio entre m igrac;lio e n om adis
m o. o pr im eiro t~rmo está condicionado pela geografia; o segundo é acompanhado 
de um fator psicológico, que é a necessld ade de movimento. 
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Antecipava ela o "feixe de tendencias" para o mesmo destino, de 
que tratam alguns escritores. Era um ensaio: colocavam-se na 
mesma dire~ao "espacial" os sentimentos que algum dia tomariam 
o mesmo destino nacional. 

Os sentimentos que formam, pois, o complexo psicossocial do 
grupo sao, todos, "motorizantes", responsáveis pela inquietac;ao em 
que vive o homem do Planalto, a todo instante instigado a invadir 
o mistério do desconhecido. J á nao se fala no "remédio pra sua 
pobreza", que também estava no sertao fechado e que era preciso 
ir buscar de qualquer modo. 

Só a tendencia sedentária do negro (horno primitivus sedentarius) 
poderia fazer exce9ao a essa sociedade inquieta e andeja, marcada . 
por incomparável dinamismo ( dynamic· cultural change) mas ocor
rem momentos de "descanso" em que o próprio sedentarismo do 
africano tem a sua natural aplica9ao. 

Junte-se a estes trac;os de identidade cultural a nota lírica, com 
que o portugues salpica as asperezas da conquista e que a distingue, 
emocionalmente, da levada a efeito pelos grupos que conquistaram 
a América Espanhola (pois a conquista bandeirante, em sua. téc
nica, é mais mediadora do qúe cruel) e o quadro para a análise 
espectral do seu comportamento, enquanto grupo em marcha, será 
feita au grand complet. 

Podem até, como já ficou dito, ser antagónicos entre si tais sen
timentos mas no desenho psicossocial da bandeira sao fór9as coin
cidentes, conciliadas por um só objetivo. Sobre tao original aspecto 
da bandeira é que melhor cabe a observa9ao, já feita no capítulo 
anterior, mas que convém repetir por ser a que serve de base a 
este ensaio: enquanto comando, ac;áo, ambi9áo de riqueza, o mo
mento da bandeira é mameluco, híbrido de portugues ou de espa
nhol com o indígena; enquanto ímpeto nas avan9adas, mobilidade, 
marcha de "duzentas ou trezentas léguas sem estórvo", é indígena; 
nos pousos, a hora das plantac;oes e das feitorias, ou em torno dos 
descobertos, é africano. 

O branco ou mameluco no comando, o índio na caminhada, o 
preto na minera9ao. 

4 

Sao esses os sentimentos psicomotores (vis, ab intra), se assim se 
pode dizer, que entrara no comportamento do grupo em marcha, 
propiciando o clima psicossocial para o mito. 
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Mas o que explica mesmo as grandes avancradas sao os próprios 
mitos (vis ab extra) que arrastam a bandeira para o sertao bruto 
de modo irreprimível. Sao os mitos nascidos da idéia de riqueza, 
como a "itaberabo~u resplandecente", a "lagoa dourada", a "lagoa 
onde se diz ha ver pérolas", a "serra das esmeraldas", enfim, os 
mitos do ouro, da prata e das pedras verdes. Crescem "f ora de" e 
"em res posta a", como <liria Herbert Blumer. 

Entáo há a considerar o "foco de propulsáo", o meio psicossocial 
e geográfico onde tais mitos povoam a imaginacráo do bandeirante 
e o espicacram para a aventura; e de onde ele parte para o seu 
remoto objetivo. E o "foco de atra~áo", de onde os mitos o chamam, 
ou onde o próprio bandeirante os situa por informacráo, em geral, 
dos índios-o sertáo já por si enigmático e fascinante . 

Pouco importa que outros mitos, os criados pelo medo e pela 
religiosidade, os "mitos da selva", ajam em sentido, muita vez, 
oposto; tentem embargar a marcha ao fura-mato incorrigível, ao 
batedor de sertáo. 

O sertao enigmático exacerba, por si mesmo, a imagina~áo ao 
bandeirante; as riquezas que deviam existir lá dentro, nos cafundós" 
exigem a aventura, criam a fábula. A linguagem das pedras verdes 
e da lago a dourada, por ex., é essencialmente metafórica e, por
tan to, fabuladora. O título mesmo de "governador das esmeraldas'~ 
já nao parece urna invencrao de poeta? Quando o Anhangüera 1 
ameacra botar fogo nos rios, as suas palavras dirigidas a bugrada 
só poderiam ter sido mitológicas, por excelencia. "A fantasía lhe 
facilita aquilo que lhe dificulta a memória"-é o que se diz a res
peito do Anhangüera 11, no documento oficial. O genero de vida a 
que se entregam os moradores do Planalto é de urna contínua cama
radagem com os mesmos mitos, que passam a ser realidades coti
dianas, familiares. 

Enfim, o sertao enigmático, a geografía fabulosa, o ouro insepa
rável da lenda, as viagens pelo desconhecido, o mundo primitivo 
e fantasmagórico, tu do respira fábula. 

De um lado, S. Paulo, "foco de propulsao" com os mitos criados 
pela idéia de riqueza fácil; do outro lado o sertao, "foco de atra
~ao" onde está a riqueza escondida, com os mitos que a defendem 
e trancam, uns criados pelo medo, outros preexistentes porque in
separáveis do mundo primitivo-os mitos indígenas. 

Mas o misticismo da época, que contagiou o ibérico, nao terá 
tido papel identico? 

E como se tudo isso nao bastasse, o "guardar segredo", recurso 
de que se servem nao só os índios mas toda a gente que diz ter 
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descoberto ouro ou esmeralda, mas nao quer contar onde, esse 
recurso redunda em criar novas fábulas, sem dúvida. 

O principal de qualquer indaga9áo, porém, será saber qual a 
fun~ao que tiveram os mitos no dinamismo da sociedade bandei
rante; ou até onde os mitos do ouro, das esmeraldas, da prata, da 
itaberabo~u, da lagoa dourada, da mae-do-ouro, colaboraram na 
conquista da geografía que é boje a base física do nosso país. 

Sem falar no o uro e nas riquezas que, afinal, f oram descobertos 
nos séculas XVII e XVIII. 

s 

Nao faltam teorías pra explicar a genese dos mitos. 
Muitos deles nascem, como todos sabemos ( sem se aludir a 

outras formas de nascen9a) de urna concepcrao mágica, animista. 
O sonho, para o primitivo, · t"epresenta urna continua9ao da reali
dade e, portante, se transforma em realidades vivas e sonambulas. 
Compreende-se bem o que sao, inelhor se dirá, essas caricaturas da 
realidade, na genese dos mitos: Desenhos animados de muito Wali 
Disney selvagem e anónimo, no enorme écran do mundo mágico. 
O sonho tomando forma coletiva, a lenda se democratizando na 
alma popular. 

Mas também nao se pode esquecer o papel da poesia e da religiao 
(pelo menos da Bíblia) na cria~ao dos mitos. Krappe combate 
Freud, dizendo que o intelecto é que constrói os nlitos para que 
o inconsciente te.nha neles a sua colaboracrao. Todo critério unila
teral, porém, supóe-se que seja insatisfatório e assim nao bastará 
o critério etiológico (o mito reduzido a um conto explicativo) mas 
nao se pode excluí-lo por sua vez, só porque ele nao basta. 

Resumindo as várias teorías e escolas mitográficas: a física, a 
etiológica, a política, a histórica, a mística, a psicanalítica, a ale
górica, a solarista, etc., Artur Ramos nos mostra8 em seus Estudos 
de Folclore, que a análise de tais teorías é indispensável a com
preensao da natureza e fun~ao dos mitos. 

Alguns tratadistas, esclarece, estao abandonando a indaga9ao das 
origens. Cada mito tem que ser compreendído dentro da confi:
gura~ao cultural de que é parte integrante. Cada povo, cada cultura 
possui a sua teoria especial. 

No caso bandeirante, tudo é muito diversd. 

8 . ARTUR RAM:os, Revista Brasileira, ano II, n.0 6, p . 137. 
. . 
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Trata-se de mitos de nascenc;a económica, e nao cósmica, nem 
intelectual, nem apenas produto de elaborac;ao mística, ou apenas 
poética. "d 

Muito mito terá nascido de urna riqueza guardada ~rn segre o, 
ou de um simples segredo contado ao ouvido do ban~etra~te .. E~'~ 
para "composer un mythe l' homme n' a beso in .que ~ u:z~?ination 
que se dirá da irnaginac;ao ardentemente assoc1ada a 1de1a de for-

tuna? " d 
N enhurna teoria, ao que se saiba, explicou ainda a gen~e os 

mitos bandeirantes. Nao será inútil, entao, qualquer tentativa de 
contribuic;ao em tal sentido. 

6 

J á se falou sobre o animismo do índio sincronizado com o por
tugues, sertao adentro, um acreditando em tudo quanto o outro 
centava. , dº 

E um acreditando em tudo quanto o outro dizia, portuga e m 10, 
sob a chefia do bandeirante, estavam em condic;oes de da,r, se fósse 
preciso, muitas e muitas voltas em redor do, mun~o ~tras de urna 
pedra verde. Curioso encentro, esse, g~ac;as a aus~nc1a de precon
ceito intelectual, entre a alma do conquistador, che1a de tantos pon
tos de contacto com as concepc;oes primitivas, e a alma do selva~em. 
A religiosidade do primeiro e o an~ismo do segundo, este a1nda 
em sua fase pré-lógica, rimavam mu1to bem. , . 

Nurn ambiente de magia, "dentro do mundo fantas~ag?n~o do 
primitivo", 0 homem da bandeira disporia de recursos incnve1~ (se 
os soubesse aproveitar) pra convencer bugre. Mas a verdade e que 

0 branco acreditava em muita coisa que ~ s~lvage~ lhe punha na 
cabec;a. Se havia o Anhangüe~a pra. bo~ar md~o de, ~oelho em terra, 
na cena do fogo, havia tambero bo1tatas e maes-d agua. pra encher 
de assombro muita alma de conquistador. Quer-se dIZer, parece 

que os dois se encontravam, a todo instante, dentro daquela "esfera 
d. 10 

mágica da realidade", a que aludem os ~stu 1o~os . . 
Ambos participavam do mesmo espetac~lo cosm~co. A extrema 

religiosidade do bandeirante, por ~erto, nao o . fana ~egressar de 
todo ao primitivo, nem se conf~n~1r com as . co1sas ~n1mada~ pela 
concepc;ao primitivista. Onze ~11 vrrgens, P.od1am ma1s, ac!ed1t__a-s~, 
do que algumas dezenas de caricaturas magicas com que a mocen:1a 
selvagem representava a realidade a seu modo. As lendas e abusoes 

9. ALEXANDRE KR.APPE, La. Gene~e des M ythes, p. 28. 
10. ARTUR RAMOS, Psicologia SOC1al, p. 309. 
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do sertao, contudo, influem muito no espírito do "calc;ao de couro" ~ 
A credulidade de um e outro forma um ponto de contacto que nao 
pode ser subestimado. 

O caso de certo índio que "conhecia o segredo de urna mina, 
onde havia muito ouro" é l?em ilustrativo. Em virtude da informa
c;ao do aborígine, naturalmente deformada pelo seu animismo, re
solveram partir os do grupo. Assentaram comec;ar viagem no dia 
seguinte de manhazinha, mas acontece ( diz Frei Vicente do Salva
dor) que o índio se apartou do rancho; quando amanheceu o acha
ram morto. O índio morrera com o ~eu segredo ... 

7 

O sistema de guardar segrooo dá ensejo a que o descobridor 
possa impor certas condic;oes contra a ganancia do fisco. 

Um morador de Guaratinguetá está pronto a manifestar um ri
beiro de ouro11 por ele descoberto mas com a condi~ao "de ser 
nomeado repartidor das datas". Outro, de Taubaté, alegando tam
bém haver descoberto um ribeiro de ouro diz que nao contará o 
segredo a ninguém senao "mediante a condic;ao de ser designado 
pra guarda-mor do tesouro".12 

Resultado é que o governador puxa pelo decreto de 17 de abril 
de 1702, ve que o diabo <leste decreto nao permitía segredos, matuta 
um bocado sobre o prejuízo que ia sofrer a fazenda real e resolve, 
por via das dúvidas, submeter a el-rei o curioso caso, a fim de que 
Sua Majestade "se manifestasse" primeiro, pra depois o descobridor 
"dar a manifesto" a riqueza encontrada e o seu esconderijo. 

Embora correndo o risco de ir· parar na cadeia, como aconteceu 
na zona dos diamantes, o descobridor da riqueza dispunha dessa 
arma secreta contra a prepotencia dos régulos, a respeito dos seus 
achados. Lá um dia, porém, a governanc;a já desconfia de tanto se
gredo guardado. J oao Pereira de Armonio tem um segredo pra con
tar13 a respeito de urnas esmeraldas. A opiniao do Conselho f oi que 
se atendesse ao descobridor mas com a devida cautela, "pois todos 
os homens que se of erecem. a semelhantes meios levam a mira de 
fazer guerra ao gentío e cativá-lo" . . . . 

Na sua seduc;ao anónima, o caso do índio que morreu com o 
seu segrooo faz lembrar o do Isidoro, herói do descaminho, que 

11. Docu mentos Inter essantes, LI, 136. 
12. Idem, 138. 
13. Idem, vol. 53, p . 11. 
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nao conta 0 segredo dos diamantes e vai dar com os costados na 
cadeia por causa disso. 

Diante de qualquer cisma ou informa~ao, "sempre dada em se-
• • A • gredo" fácil é supor que hav1a ma1or vantagem econonuca em 

crer d~ que em nao crer. Na primeira hipótese, no mínimo, ocorre 
urna possibilidade de riqueza hipertrofiando o desespero da pro
cura, e esta procura é a primeira condi~ao de triunfo. Na s~~nda, 
ficaria o remorso de nao ter acreditado mordendo a amb1~ao do 
branco. Quem sabe se o diabo do índio teria lá a sua razao? Mas 
0 pior é desconfiar que o garimpeiro escandia segredo. Um des~es 
segredos podia sair muito caro, mesmo no cas~ de um Melch1or 
Moreira sabedor irredutível de urnas certas minas de prata que 
dariam pra cal~ar todas as ruas de Madri.14 Amea~ado de prisao, 
o homem prefere ser trancafiado mas guarda o seu segredo a sete 
chaves. Mesmo depois de morto, o mito das suas minas de prata 
perdura. Tanto assim que um mapa de Barléus as menciona, situan
do-as junto ao Rio das Pedras. 

As mais fabulosas riquezas deixam de ser descobertas por causa 
desse mau costume. Perde-as o tal segredo que se faz em tomo 
delas· mas nasce o mito. Vem alguém e segreda aos ouvidos da 
gove:U.an~a ( ou do bandeirante) que sabe do seu esco~derijo. Mas 
embatuca em nao querer mais contar onde era, por isto ou por 
aquilo. Na linguagem da fábula, descobrir um tesouro e guardar 
segredo sao atos sinónimos ... 

Ao lado do "guardar segrooo" está o "sinal de que havia ouro". 
Um sinal qualquer, urna simples cintila~ao equívoca, já exacerba a 
imagin~ao do bandeirante metido entre a realidade e a sua esfera 
mágica. Muita fábula se ia transformando em '~realidade motora". 
la conduzindo essa gente sertao adentro. Urna cisma verde ou dou
rada podia mais que assomb~a~ao. A magia do ~uro podía ~ais 
que qualquer "hupupiara". Fabula e ouro andam Juntos, por tooa 
parte. Indio e fábula também nao se largam. 

Chega a haver um tempo em que os graos de ouro servem pra 
chumbo de espingarda. Muito veado ou tamanduá é morto a "chum
bo de ouro" nas ca~adas da época. De ouro sao também as pedrai 
sobre as quais, nos f ogóes, se punham panelas pra cozinhar. Ar
ranca-se uma touceira de capim ordinário e é a conta; nela vem 
pregados "os tr~os de ouro" que é urna formosura ver.15 Em Goiás, 
certo alferes faz uma c~ada de perdizes e ao mandá-las preparar 

14. Idem , vol. XLVIII, p. 67. 
15. Crónica de Cu iabá, p . 24. 

384 c. r. 

qual nao é o seu espanto em verificar que elas tem no papo granu
los de urna oitava. Sinal de novas minas a serem descobertas ali 
por perto. 

Por onde se ve que até as perdizes, que comiam granulas de 
ouro, colaboram, sem o saber, para o animo de outras conquistas. 
A marcha para Oeste tem destas surpresas líricas. 

Terreno propício, esse, do ouro e da fábula, para a mitogenese 
da bandeira; pra quem varava mato a procura de coisas fabulosas. 
Coisas fabulosas espica9am a alma, a ambi~áo aos "eldorado-ma
níacos" em geral. Aumentam-lhes a supersti9ao; agu9am-lhes o 
anseio da descoberta na alma desprevenida, fácil, aceitosa. 

8 

O papel da supersti9ao em quem quer adivinhar onde está o 
ouro, no sertao, nao é meno~ sugestivo. 

Quando se dá a apari9ao de um cometa, no ano de 1665, atri
buem-se a estrela de rabo tooas as dificuldades que acabrunham a 
popula~ao do Planalto.16 

Outro cometa, "visto ao nascente sobre a madrugada" aparece 
em Mato Grosso e nao se faz esperar o efeito. "Come9a a laborar 
a peste, com tosses e cursos de sangue, de que morreu muita gente"17 

Veja-se também aquilo que se verifica com as barras de ouro en
viadas a D. Joao V. Ao abrir-se o caixote, na Corte (bem-feito) 
o ouro se havia transformado em chumbo da pior espécie. Coisa 
incrível, pois o bruxo18 agira com espantosa habilidade de gatuno. 
"Foi castigo do céu contra os tiranos"19 e nao houve na vila quem 
nao ficasse de cabelo arrepiado, rezando, e fazendo o sinal-da-cruz 
pelos cantos da casa. 

Em Cuiabá, a preta Maria Eugenia "toma o arrojo de meter no 
fogo a imagem de Cristo"2º e foi um pereque de tanta coisa ruim 
por causa do sacrilégio. 

16. MACHADO DE OLIVEIRA, op. cít., p. 99. 
17. Crónica de Cuiabá, p . 133. 
18. Sebastiáo Fernandes do &ego, ga:tuno e devoto. 
19. MACHADO DE OLIVEIRA, ·op. cit., p . 133. 
20. Tal su perst ic;áo nunca deixou de exist ir , mesmo multo depois dessa época. 

Qui:tndo m orre o Padre Feijó, o ent erro realiza-se a n oite, com o de costunie 
(1843) . Acendem-se as t ochas, a principio, e o enorme acompanhamento desfila 
na última h omenagem ao grande vulto da unidad e n acion al. Mas urna nuvem 
de borboletas e besouros enxam eia ero torno d as tochas. Táo !or a do comum 
é o !ato que estas tiveram que ser apagadas e o en t&rro t eve que caminhar no 
escuro. "No dia seguinte, era táo grande a quant idade d e borboletas e besouros 
nas ruas por onde passou o cortejo fúnebre que se t ornou necessário r em ove-los 
em grandes balaios." (JOAO MORAIS, "Reminiscencias Históricas", 1n Rev. do 
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Coisa muito pior que "ouro inficionado" (que perdia os quilates, 
por arte do Demonio) . 

E nos dias de "caramoinhaga"? 
Aparece o feiticeiro com urna cab~a de porunga "toda orna

mentada a simular grosseiramente a figura humana". Correm as 
mulheres, "de duas em duas, pelas casas, dizendo publicamente as 
suas faltas ~ pedindo perdao aos maridos". 21 

Nao há o que estranhar em tal exagero de supersti9ao, que nao 
deixa de ter a sua fun9ao social tanto aqui como albures. Pois 
é Frazer quem explica, por ex., o respeito ao governo monárquico 
como resultado22 de pura supersti9ao em certas épocas e entre certas 
ra9as. o respeito a propriedade privada, a observancia de regras 
concementes a moral sexual (como no caso do "caramoinhaga") 
e o respeito a vida humana também tiveram, na supersti9ao, urna 
colaboradora irrecusável. 

Quanto ao bandeirismo, prova dessa fun9ao social da supersti9ao 
se verifica no instante em que as minas d'Oeste iam ficando deser
tas por causa da seca e outros infortúnios. Ao ser exposto, certo dia, 
o Santíssimo Sacramento, na matriz de Cuiabá, a custódia moveu-se 
tres vezes sem que alguém fosse visto tocá-la. o povo tomou isto 
como reprova9ao ao abandono das minas e deixou-se ficar23 pros
seguindo em sua obra civilizadora e crista. 

Há ainda o caso, notado por um viajante, de que muitos negros 
sao alforriados por supersti9ao dos senhores, quando estes, no leito 
da morte, se tomam capazes de um ato generoso e renunciam, 
en tao, o exercício de um poder man ti do pela f or9a, reconhecendo 
no seu próximo um ser saído, como ele, das maos do Criador. 2~ 
"Quanto aos meus índios, eu os deixo forros e livres, como sao de 
seu nascimento"-é a recomenda9ao <leste ou daquele bandeirante 
"in articulo mortis". 

Outro diz: "deixo-o isento (o índio) de modo a fazer de si o 
que muito gósto for seu".25 

Inst . Hist . e Geogr. de S. Paulo, vol. XI, p. 105.) As velbas de S. Paulo viram 
n1sso qualquer su speita de diabólico e nao falaram em outra coisa-dlzem os 
cronistas-durante muitos anos. 

21. ALCANTARA MACHADO, Vi da e Mort e do Bandeirante, p. 212. 

22. FRAZER, A Discourse Concerni ng the In/Luence o/ Su perstition on t he 
Growth o/ lnst itutions, p. 154. 

23. D ocumentos Interessantes, XXXII, 186. 

24. SAINT-HILAIRE, Viagem a Santa Cat arina, p . 161. 

25. ALCANTA:RA MACHADO, op. cit., p. 177. 
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A credulidade nao exclui a adivinha9ao, entretanto. 
Se o homem rude da · bandeira acredita va nos mitos, tinha ele, 

também, muito de instinto Qa sua procura. Se nao alcan9ou o ouro 
da fábula, conseguiu descobrir muito ouro que deu, de sobra, pra 
abarrotar as arcas do reino e influir poderosamente no próprio ca
pitalismo mundial. 

No encal90 desse ouro, entrevisto nos granulos amarelos e nas 
pintas, quanto de adivinha9ao e de sonho o terá guiado, numa terra 
trancada pelo mistério e pelo desconhecido. 

Descobrir ouro devia ter sido, a princípio, também um ato de · 
adivinha9ao. Miguel Sutil "sonhou" qrie havia ouro no "terceiro 
arraial" e o seu sonha26 dá certo. Os índios lhe trazem, mal clareou 
o día, os granulos amarelos que o nao tinham deixado pregar os 
olhos. Agostinho de Azeved.o~ escreve a el-rei, ero 1716, dizendo 
que os paulistas, andando a cata do gentio nas gerais, "pressen
tiram de noite um rumor que acontece haver nas paragens onde bá 
ouro", e era urna vez, está dito tudo; acharam o ouro de Guara~ 
piranga, que foi urna festa. 

Na zona do ouro, em Mato Grosso, o intrigante estrondo foi 
ouvido em pleno dia "sem mostras algumas de revolu9ao do tempo". 
Aterra "tremeu, dando uns balan9os compassados", parecendo que 
se tratava "de um estrondo subterraneo e nao na regiao aérea".27 

Mesmo o J araguá nao escapou a regra: nao só se viam chamas que 
saíam do morro, acompanhadas "de espésso e esbranqui9ado fumo", 
a semelhan9a de um vulcao, como também se ouviam néle "peque
nas detonag6es como pancadas em paredes de tábua". Con ta até 
um historiador que o fenómeno foi observado ainda em 1882. 2s 

Estava, as vezes, já sem esperan9a o fura-mato farejador do ouro. 
Nisto ouvia o estrondo da adivinha9ao e nao precisava de mais 
nada senao de procurar o filao maravilhoso. 
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Há muita fábula sem ouro, mas nao há ouro sem fábula. 
Aliás, o ouro está nas lendas do tesauro escondido nas paredes 

de taipa das "casas-grandes" e igrejas construídas pelos jesuítas; 

26. WASHINGTON LUtS, Capi tania de S. Paulo, p . 58. 
27. Crónica de Cuiabá, p. 104. 
28. PEDRO DIAS DE CAMPOS, "As Minas de Ouro do J araguá", in Bev. d-0 

lnst . Hist ., vol. XXVII, p. 64. 
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.está na "mae-do-ouro" que subia derramando ouro do céu a quem 
conseguisse ve-la sem contar a ninguém pra nao desfazer o en
cantamento. 

A "mae-do-ouro" saía do pico do Jaraguá, que era um amor. 
Subia mais um pouco e, em linba reta, ia pousar no Voturuna. 
Outras vezes tomava o rumo do litoral e lá se ia, derramando es
trelas pelo caminho, pousar no Botucavaru ou no Itapitangui.29 

A montanha de ouro do Botucavaru ficou na imaginac;ao de muita 
gente. Sabe-se, diz arguto pesquisador de tais coisas, que todo o 
.ouro empregado no douramento da igreja de M'Boi (Embu) foi 
trazido ali pelos indígenas que lhe sabiam o secreto caminho.30 

Um índio "doméstico e cristao" come~a, em Cananéia, a dizer 
que havia de aparecer muito ouro no Itapitangui: "ó tu, cabe~a de 
pedra, barriga de ouro; tempo virá em que serás destripado por 
causa do teu ouro". 81 

Conta-se ainda . a profecía do peregrino : "ó monte; ao teu ouro 
grande forne adiantará e ne la por se te anos es tendida pouca vida 
haverá; teu descobridor pobre será. Ai dele que, por premio, morte 
. terá".32 
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Nas gerais havia a supersti~ao de que "só negro descobria ouro".33 

Nao só ouro cor de prata, "por nao estar ainda formado" como 
também "ouro preto", porque escuro por fora mas (descrito por 
Antonil) "provado com o dente mostrava o amarelo vivo com tais 
reflexos que pareciam raios de sol". 

No Sul, os "zaoris", por terem nascido em sexta-feira santa, 
sabem onde está o ouro. 

Antes de partir cada bandeira, os mais supersticiosos nao se es
.quecem da ora~ao pra achar ouro, levando-a, possivelmente, tam
bém escrita, nos seus patuás: "Em nome de Deus padre, em nome 
de Deus filho, em nome do Espirito Santo, ar vivo, ar morto, ar 
.de estupor, ar de perlesía, ar excomungado, eu te arrenego em nome 
da Santíssima Trindade." 

Qual o boitatá ou minhocao capaz de resistir a esse escon jura
mento? 

29. Rev. do lnst. H istórico e Geogr., vol. XXVII, p. 64. 
30. PIO CORREIA, Município de Jguape, in R ev. citada, vol. XI, p . 149. 
31. PEDRO DIAS DE CAMPOS, op. cit., p. 83. 
32. Idem. 
33. Os minas adquirir am grande reputa{:áo (informa Luis Vaía Monteiro, 

o On{:a, em carta a el -rei ) por serem ~eiticeiros e os terem induzido o d iabo 
.que só éles descobrem ouro. Náo há mmeiro que possa viver sem uma n egra 
mina, d izendo que só com ela tem fortuna. (D ocs. lnteressantes, vol. 50, p. 60) . 
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Narra Robert Lowie o caso das palavras mágicas que, em Nova 
Zelandia, substituem as ora~oes e sao necessárias34 para o exito de 
qualquer ato ou iniciativa mais arriscada. O pescador nao consegue 
fisgar um só peixe, sem ~'recitar" prime ir o a sua fórmula. 

Cada fase do trabalho dos campos e mesmo da guerra só se inau
gura pela "récitation d'un charme" que deverá ser <lito sem erro. 
"Tout arret, toute faute était un présage d'échec ou de désastre." 

Ao mito, a religiosidade, ao anjo S. Gabriel, a "mae-do-ouro", 
o bandeirante junta o "eu te arrenego" da sua superstic;ao contra 
o "ar de estupor", contra o curupira, contra o caapora, contra 
todos os demonios. 

Afinal, o exorcismo lhe facilita a decisao de varar mato. 
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Alia-se a esta credulidade o "misticismo do século XVI", que 
contagiou os portugueses, Iévando-os a pensar desesperadamente 
naquelas "pedras verdes e azuis" a que se referem as crónicas . 

Alguns querem mesmo descobrir, na bandeira, uma conseqüencia 
do misticismo reinante em Portugal ao tempo do mais brasileiro 
dos nossos episódios históricos. 

O portugues dessa época, diz um historiador citado pelo autor 
de Paulística, era fragueiro, abstemio, de imagina~ao ardente, pro
penso ao misticismo.M Pura suposic;ao. As abusoes e miragens que 
Ievaram os paulistas mato adentro nao eram produtos desse misti
cismo mórbido e importado. Absolutamente. Nasceram do próprio 
mistério que os envolvía. f:les nao tinham lido W alter Raleigh, por 
exemplo. Nao conheciam, nem por ouvir falar, o mapa de Ruysch. 
Muito menos o latim da inscri~ao: "in sunt margaritaes atque auri 
maxima copia." 

Tudo se passa de modo muito diverso. 
Logo de início, Francisco Chaves é quem dá a Martim Afonso 

a noticia das minas fabulosas de onde voltaria coro "quatrocentos 
cargueiros de ouro e prata". O índio que "morre com o seu segre
do" e naturalmente outros índios bem informados é que levam o 
bandeirante a escarafunchar" ríos e socavoes, a procura da terrível 
incógnita. 

Em muitos, se nao em todos esses homens (os bandeirantes) in
fluí e antes de tudo, o ambiente ameríndio, criador e propagador 

' ' 
34. ROBERT LOWIE, AnthropoLogie Culturelle, p. 327 . 
35. PAULO PRADO, Paultstica, p . 17. 
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de lendas capazes de lhes animar o desejo de varar o desconhecido 
em busca da "terra sem males" e do ouro.36 

Em S. Paulo daquele tempo ( é urna observa9ao de Roquette
Pinto) a própria língua era a dos índios. Deles recebiarn os jovens, 
"nas histórias do ber90 e nas da puerícia, a infiltra9ao da curiosi
dade, que encontrou ótimo terreno no substrato sonhador da alma 
ibérica." 

Eram os mitos, mais do que as influencias místicas da época, 
que levavam o conquistador atrás das esmeraldas. Riqueza de pri
mitivismo exacerbada pela ambi9ao. Quando o fura-mato ve a ca
be9a de Cristo nos Martírios a sua situa9ao f oi a mesma do índio 
que viu, numa outra montanha (ltacolomi) onde havia urna pedra 
grande e outra pequena, a "mae agarrando o filho". 

Nada impede que o homem da bandeira se encontre com o pri
mitivo--como já ficou dito--nessa concep9ao animista. Pois S. 
Francisco de Assis nao é apontado como um "animista" amável? 
Se o homem mais civilizado "nao se liberta das estruturas (primi
tivas) indiferenciadas que vem até nós por muitas e variegadas 
formas de sobrevivencia"37 quanto mais aquele cujo analfabetismo 
e "falta de tratamento civil" queria dizer abundancia de alma des
prevenida, inocencia desabrochada para o temor. 

Se se fizer, portanto, uma distin~ao entre o "místico" (que acrer
dita no sobrenatural religioso) e o animista (que acredita nos 
mitos) o bandeirante tinha que ser muito mais animista do que 
místico.38 Disso resulta que a influencia dos mitos, no fenómeno 
bandeira, nada tem que ver com a do misticismo característico do 
século XVI. 

Mesmo o historiador pra quem "pas de_ documents pas d'histoire" 
tem que fazer, neste particular dos mitos, urna concessaozinha a 
história nao escrita. "La leyenda (sao palavras de George Finsier) 
e.s decir, la forma bajo la qual el pueblo se representa su historia, 
algo por su esencia al menos tan importante como la historia certi
ficada documentalmente." 

Nota Y ouri Semianov que o nome de Yermak39 com o advento 
da escola russa dos historiadores que desdenham a anedota deixou 

36. A marcha dos tupis náo obedeceu a fins guerreiros, nem ao recelo de 
outras trlbos rivais, nem mesmo a melhores condt<;óes de existéncla, mas "les 
indiens espérant qu'ils auraient atteint d'ici la le pays sans malheurs" (RAGNAR 
NUMELIN, op. cit., p. 274). 

37. ARTUR RAMOS, Psicología Social, p. 332. 
38. " Depuis EDW ARD B . TYLOR on appelle du nom animisme ce stage de 

l ' évolution religieuse. La mythologie coincide, done, d ' une fa9on générale, avec 
le stage animiste de l'évolution humaine." (ALEXANDRE KRAPPE, op. cit., p . 33). 

39. SEMIANOV, La Conquéte de la Sibér ie, p. 89. 
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de ser mencionado; entretanto, foi ele o "Pizarro russo" que subme
teu a Sibéria e a depos aos pés de lva, o Terrível. Ninguém 
evitará que ha ja sociedades criadoras de legendas ... Sao as de 
pouca densidade demográfica, a ter como certa a afirmativa de 
Carli quando estuda o volume e a densidade da popula9ao e sua 
influencia na religiao, no misticismo e no fetichismo de certos gru
pos humanos. 
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Nao se quer dizer que o cristianismo tivesse deixado de influir 
na realiza9ao da bandeira. 

n1e é urna condi9ao necessária. o bandeirante, muitas vezes, teria . 
f eito promessa pra N ossa Senhora: se · encontrasse o uro, daría os 
primeiros granulas amarelos pra algum enfeite destinado ao vestido 
azul da santa. 

Nossa Senhora do Pilar de Sorocaba ganha ofertas mais graciosas. 
Um homem da plebe se faz handeirante (Manuel Correia) e o seu 
primeiro achado de ouro se destina a urna "coroa para a mesma 
santa a quem, com raza o, se deviam of erecer as prime iras desco
bertas de tao precioso metal"~· 

Daí a razao por que Nossa Senhora é o nome de todas as povoa-
96es que se fundam. 

Conta um curioso Manuel Furtado certos milagres operados pela 
Divina Providencia em favor de dois obscuros bandeirantes que 
andavam sofrendo horrores pela regiao das minas. Quando eles 
perderam o rumo, urna on9a lhes ensina o caminho certo; quando 
se viram quase mortos de sede, um tatu lhes mostra um buraco 
onde havia água; estando a morrer de fome os dois, certa on9a 
mata urna capivara e traz para eles, indo-se embora; quebrando 
um deles o bra90, bota cera de abelha em cima, atada com urnas 
embiras, e pronto. Depois de embarcados numa canoa "que fabri
caram, navegando o Paraguai, sem terem cocos, nem frutas, nem 
instrumentos com que pescarem peixe, acbam no barranco do rio 
urna linha larga de pescar, com o seu anzol40 com que pescaram 
peixe até o fim da viagem". 

De repente, corpos no pantanal; porretadas e brigas na lama. Uns 
e outros morrendo atravessados por larn;as. Em meio disto tud.o 
urna imagem de Santo Antonio com a cabe9a dividida do corpo, 
gritando "para que vissem aquele lastimoso espetáculo".41 

40. Narrativa de MANUEL FURTADO, in Rev. do Instituto Hist. e Geogr. ele 
S. Paulo, vol. IV, p. 70. 

41. Idem, p. 68. 
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Mas a religiao católica apenas faculta, nao instiga o ímpeto ban
deirante com a for~a "motriz" do mito. Falta-lbe, para isso, a fas
cina~ao do cristianismo medieval, "enriquecido pela fusao do mis
ticismo céltico e do mitologismo alemao", como <liria Azevedo 
Amaral. Quanto mais provida de seiva mítica ou do colorido mítico 
e mitológico, tanto melhor para o caso da bandeira. 

Aliás, urna religiao racional é urna impossibilidade científica, na 
observa~ao de Kidd. 

E o padre, esse quase impossibilita, durante largo período, as 
entradas no sertao, nao obstante Anchieta bandeirante e Nóbrega 
adepto de varar sertao até ao Paraguai; e isso por ter tomado conta 
dos índios sem os quais a bandeira nao poderia ter existido. 

Os mitos conduzem, instigam a marcha; os santos se limitara a 
acompanhá-la. "Pe~o ao Anjo S. Gabriel e ao santo do meu nome 
e ao anjo de minha guarda me queiram acompanhar e livrar dos 
demonios." 

Mitos a frente, santos atrás--e lá se vai a bandeira ... 
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De tais mitos, uns trancavam a porta ao desbravador: "por aqui 
voce nao passa". Sao o curupira, a "mae-d'água",42 o "boitatá", o 
jurupari, nao se falando no "hupupiara" que fez muita gente morrer 
de susto, por ser o mais cabeludo dos monstros que cercavam ~ 
costa ao país de ouro. _ 

(Nota-se, a título de curiosidade, que o Prof. Krappe43 se refere 
ao nosso curupira e ao "hupupiara" e o faz dizendo que "les forets 
vierges du Brésil sont hantées par Gurupira et par I pupiara." O curu
pira, para ele, se chama Gurupira, e o "hupupiara" vive no sertao,., 
e nao na orla marítima.) 

Outros mitos puxavam o conquistador, a qualquer pre~o: "venba 
e voce terá o que procura." 

Sao o "sol da Terra", a "serra das esmeraldas", a "montanha 
reluzente" que o ingles Knivet viu com os seus próprios olhos. 

A mais expressiva prova, porém, de urn mito "inibidor", "obs
trucionista", em confronto com outro, "benévolo", "instigador", 

42. " ... outro lembrava o caso das "máes-d 'água" (no Tiete ) mon str os terr íveis 
cuja vista aterra." (WASHINGTON LUíS, Capitani a de S. Paulo, p. 224). As " máes
d'á~ua" do Tlete suger em bistórias de assustar os m ais des temidos, em cuja alma 
os mitos d a- selva encontravam funda r epercussáo. As "canoas sem remo" des
cendo as águas levavam almas penadas dos antigos sertanistas ai perecidos. 

43. KRAPPE, ob, cit., p. 63. 
Segundo GANDAVO, em 1564 Baltazar Ferreira matou um Ipupiara na praia de 

s. Vicente. 
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está na "mae-d'água" e na "mae-do-ouro", respectivamente; a pri
meira amea9ando com "naufrágio e perdi9ao de mantimentos" as 
canoas dos sertanistas afoitos, a segunda acenando-lhes com a for
tuna e convidando-os a que a seguissem; urna criando o óbice, outra 
instigando a caminhada. 

Ao foco de propulsao (S. Paulo) e ao foco de atra9ao (o local 
indicado pela "mae-do-ouro") alia-se agora o da "repulsao" -o 
em que a "mae-d'água" realiza os seus monstruosos sortilégios. · 

Seria inútil discutir aqui se a "mae-d'água" é a "uiara", ou 
"iara"--dos indígenas- mito "benévolo", que encanta ao invés de · 
inspirar medo, e que seria urna espécie de sereia fluvial nossa. 
Mesmo porque os documentos bandeirantes nao se referem a "iara",. 
senao exclusivamente a "mae-d'água". Aliás, em mitología, "tout 
lac, toute riviere, tout etang a un cóté trditre, franchement hostile 
a l' homme; de, la le caractere généralement malveillant des nixes 
et des ondines du folklore universel", observa Sébillot. 

Também é certo que existem outros mitos fluviais na história do 
bandeirismo: o mito de "Anchieta rezando debaixo d'água"; o mito 
das "canoas sem remo" que levam as almas dos bandeirantes de
funtos, rio abaixo; mas o que tem fun~ao, o que conta, é a "mae
d'água"44 que por sinal passou pra um poema de Gon~alves Dias, 
dando margem ( náiade moderna) . a suposi9ao de que houvesse o 
nosso poeta se inspirado em "Lorelei" da lenda germanica•5 quan
do se trata de um monstro fluvial nosso, dos que tentara obstar a 
bandeira. Lacerda e Almeida reproduz aquela história do proeiro 
a propósito das "maes-d'água", "monstros mais horrendos do que 
aqueles que nos pinta Horácio". 

O Padre Pero Lozano, em Conquista do Río da Prata conta que 
o Rio Paraná estava também povoado de lendas terríveis, e recorre 
a urna fábula-a de Alfeu que se enfiou por baixo da terra em 
busca de Aretusa-pra figurar o trecho em que a natureza ( coisa 
espantosa) encobre o rio, que só adiante reaparece, furioso, como 
urna torrente de prata. Fala de peixes gigantescos; e afirma que um 
deles engoliu um índio e o vomitou depois na praia. 

Os "surnidouros" dao margem a muita lenda. 
"Lendas misteriosas de coisas extraordinárias", a que já se refe

ría Simao de Vasconcelos, povoam, também, o Rio S. Francisco,. 
como as que ainda em 1879 ouviu o sábio Teodoro Sampaio (na 
barra do Paracatu) quando de urna expedi9ao científica em que 

44. LúCIA MIGUEL PEREIRA. A Vida de Goncalves Dias, p. 196. 
45. FRANCISCO S. G. SHADEN, "indios e Caboclos'', in Rev. do Arquivo Mu

nicipai de S. Paulo, vol. O.XXV. 
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tomou parte. Também as águas do Paraguai "convertem em pedras 
as árvores ribeirinhas". 

Nessa luta de mitos, em que uns trancavam o acesso ao fura
sertao, outros o chamavam para as entradas, saem vencedores os 
segundos. E os mitos vencedores deram o seu resultado pragmá
tico. Nao fossem esses mitos, como os da serra verde, da lagoa 
dourada, etc., e o Brasil nao seria o que é hoje, em sua grandeza 
geográfica. 
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Nao cabero aqui, evidentemente, os mitos criados pelos historia
dores (a posteriori) e até por cientistas, em virtude das chamadas 
"leis épicas". 

Compreende-se. 
O próprio bandeirante suscita mitos, quando a sua fa9anha, por 

escapar as hipóteses normais do humano, só pode ser compreen
dida "mitologicamente". Nao obstante a sua declara9ao formal de 
que nao queria ser julgado "fabuloso" ao dizer: "com um bom 
caudilho, esta gente passa por terra ao Peru, e isto nao é fábula/' 

Assim, quando Saint-Hilaire lhe explica o feito prodigioso como 
o de urna "ra9a de gigantes", nao está fazendo outra coisa que 
recorrer a um mito por indu9ao ( inf erential myth) como diría Char
les Squire (The M ythology of the British lsland). É o que acontece 
toda vez, como se sabe, que os fatos humanos nao cabem no coti
diano das nossas a96es, ou exorbitam da realidade que estamos 
acostumados a admitir ou admirar.46 

É o que levou muito mitólogo moderno a teoria evemérica na 
interpreta9ao dos mitos. Na sua origem, o mito tem, sempre, um 
fundamento histórico ou, pelo menos, urna sensível porcentagem 
histórica. 

Citam-se a propósito as "pedras de Gargantua", a constru9ao das 
piramides que os fellahim atribuem aos jinn47 e justamente a "ra9a 
de gigantes" com que Charles Squire (op. cit.) procurou explicar 
os feítos dos primeiros habitantes da Islandia e da Escandinávia. 

46. S1:BILLOT, L e Folklore de France, 1, p . 213. 
Trata -se de urnas p edras en ormes, j ogadas em certa p ar te da Europa setentrio

nal. Na impooslb111dade de admit ir tenham s id o levadas all p ela máo d o h omem, 
os camponeses acr editam o t enha feíto uma "ra~a de gigan tes". Outro exemplo, 
ci tado pelos mitólogos: hou ve anima.is pré-históricos, de fabulosa ossatura, como 
se ve n os m useus e álbuns de paleontologia . Só urna "ra~a de gigan t es" os 
p od erla ter destruido. Já. qu e ná.o se sa·be por que desapareceram. Tudo o que o 
h ornero p arece p equeno pra fazer se diz que algum gigan te o fez .. . 

47. ALEX. KRAPPE, op. ci t ., p. 329. 
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No Brasil, os "corinqueas" e os "goiazis", referidos por Simao de 
Vasconcelos e Gabriel Soares, sao "gigantes", também, mas da 
fábula indígena; nao se confundem com os mitos histórico .. s. Talv~z 
as nossas montanhas mais vizinhas do mar tenham tambem susci
tado "o gigante de pedra" e outros "gigantes armados, de te~e
rosíssima grandeza" como aqueles de que nos fala D. Francisco 
Manuel de Melo. 

Aliás, na cria9ao dos mitos bandeirantes seria bastante.º .ca~o 
daquele cavalo cuja patada fez brotar ouro. . . O da mitolog1a 
grega faz nascer a fonte da inspira~ao; o do bandeirante ia pelo 
caminho de Mato Grosso para o novo descobrimento e lá a urna 
certa altura trop~a, joga o bandeirante ao chao e qual nao é o . 
susto <leste quando verificou que "o formoso bruto havia posto o 
casco de urna mao em ciµia de urna folheta de ouro, que estava 
bem na superficie da terra". Na tarde do mesmo dia já se extraíam 
arrobas e mais arrobas do metal amarelo, desse local. 

Por muito menos, houve grandes poetas e grandes mitos. Cita-se 
o caso do mito da "Serra Dourada" . criado pelo "Diabo Velho". 
As aventuras de Fernao Dias Pais, diz Artur Orlando, sao com
paradas as de Ulisses, na Odisséia. Argonautas e bandeirantes se 
assemelham nos feitos heróicos, nas a9oes temerárias, nas lendas 
fantasiosas, nos encantamentos. 48 

Como o Rei de ttaca, Raposo, ao retomar a Quitaúna, nao é 
reconhecido pela familia mas a sua viagem púe a de Ulisses num 
chinela. E o mais belo e mais trágico desse cenário de legenda, 
observa muito bem Menotti Del Picchia, "é que nao existiu um 
Mime pra forjar o faca.o mateiro de Raposo ou de Borba Gato. O 
Caapora nao deu, como Fafner, um anel mágico ao Anhangüera". 

Nada mais significativo, portanto, do que o historiador recorrer 
a linguagem da fábula pra definir os bandeirantes. Artur Orlando 
os compara a "argonautas". Taunay os chama de "homeríadas". 
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Luta igualmente curiosa, a que se teria travado entre os mitos 
da floresta e os santos empregados na conversao do gentío. 

Anchieta refere-se expressamente, e com certa zanga, ao curu
pira, numa das suas cartas. O boitatá, o caapora, o anhangá e 
outros demonios indígenas deram o que fazer aos padres, natu-

• 
48. ARTUR ORLANDO, " Os Bandeirantes", in R ev . d o Inst . Hist. e G eográfico 

d e S. Paulo, vol. XIX, p . 134. 
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ralmente. Eram "manifesta96es do espírito mau49 e nao deviam 
ser conservados". 

Mas há contactos-sem atritos-dos mitos do catolicismo com 
os do nosso índio, como o do Dilúvio, em que Tamandaré é Noé, 
e o da Cobra Grande, que guardava a Noite num fruto de tucuma; 
(Cobra Grande substituindo a Serpente bíblica e fruto de tucuma 
em lugar de fruto proibido, por sinal que também proibido) nao 
faltando o desconhecimento da Noite, inexistente tanto no Paraíso 
como na terra "onde tudo era sol e mais nada".5º 

Refere Nimuendaju-Unkel o caso das migra96es tupis do século 
XIX para leste, a busca do "paraíso terrestre" e o fato é atribuído 
ao contacto que tiveram com os jesuítas, no século XVI e XVII. 
Nao foi por quererem fugir aos guaicurus, já entao vencidos, nem 
pra procurar melhores condi96es de subsistencia na costa, mas por 
motivo religioso; nao por motivo de "expansao" mas por um mo
tivo "bíblico" que · calhou bem no cora9áo andejo do bugre. 

A mistura de santos com fetiches foi, como ninguém ignora, um 
dos aspectos mais originais da catequese, em que mitos e cren9as 
fizeram concess6es recíprocas, uns invadindo o domínio dos outros. 
Tudo se resume, quer-se crer, em situar a alma que o selvageJ.ll 
situa em redor de si e concretamente, ao passo que o católico a 
situa em plano superior e abstratamente. 

Crer, para o selvagem, deve ser o mesmo que ficar encantado, 
mais do que temer (nao obstante o temor dos trovoes); crer, para 
o civilizado, será mais temer do que ficar encantado (primus in 
orbe Deos fecit timor). 

Diferen9a necessária entre o mundo mágico e o católico. 

Neste ponto, bandeirante e capeláo da bandeira hao de ter o 
mesmo comportamento, nos entretons de camaradagem entre o ca
tolicismo e o sertao. Entre os demonios da Bíblia e os da floresta. 

Mas o caso mais curioso de sincretismo bíblico é o bandeirante 
mesmo que fornece. Segundo Pastells, Cristóvao de Mendon9a in
forma que Rapóso lhe bavia di to estar em guerra "por el titulo 
que Dios lhe daba en ~l libro de Moises de debelar las gentes", 
atribuindo-se o destino de "procurar urna nova Canaa". 

49. COUTO DE MAGALHAES, O Selvagem, p . 322. 
50. BARING GOULD (Legende, p. 51) lembra que a noite era um fenómeno 

desconhecido no Paraiso; ela vem depois do encontro de Ada.o com a Serpente. 
O caso do "part\'iso terrestre" dos tupis é registrado por NIMUENDAJU-UNKEL, 

como se vé em Les Migrations Humaines, de RAGNAR NUMELIN (p. 274). 
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Pouco se nos dá que o mito tenha ou nao tenha a importancia 
que lhe atribuem Ribot, Freud e tantos outros investigadores mo
dernos. 

Pra nós, no dinamismo da bandeira, ele é a vis propulsiva por 
excelencia, aliado ao fator económico que chama o grupo social, 
irresistlvelmente, para o foco de atra9áo, que está no sertao ."mais 
ínvio do mundo". 

Decerto que nao é só a an1bic;ao a fór9a que impele o grupo 
sertao adentro. Os documentos relativos ao bandeirismo aludem, 
algumas vezes, a necessidade do homem do Planalto de Piratininga 
ir procurar "remédio pra sua pobreza". Muitos tomam parte nos 
grupos desbravadores, sem dúvida, movidos por insólitas imposi96es 
da vida material e nao apenas por acreditar nos tesouros da fábula. 
Vao cativar índios, por mandato do agricultor ou por precisao de 
sustento pra suas lavouras.· ~ 

Sao, porém, e.m última análise, os .mitos do ouro, da prata e das 
esmeraldas (o "económico" e a "imagina9ao") que arrastam o 
grupo para os confins da mataria, para o outro lado do continente. 

f:sses é que nao só antecedem os ciclos da ca9a ao bugre e do 
ouro (já descoberto) como .os entremeiam, e até sobrevivem, com 
extraordinária constancia. 

A "serra muí formosa e resplandecen te", que os índios chamavam 
"itaverava-uc;u" e que os bandeirantes abrasileiraram pra "saba
rabo9u" "é alvo das mais arrojadas expedi96es sertanejas condu
zidas de S. Paulo em dire~ao ao Vale do S. Francisco", no dizer 
do historiador encantado. 

O "eldorado" e a "serra resplandecente" sao os mitos da prata. 
Desde 1601 (pra !Ilencionar tao-somente alguns nomes de S. Pau
lo) André de Leao e Glimmer estao no seu encal90. Amaro Fer
nandes, Diogo de Almeida Lara, Gaspar de Godói Cola90, o da 
jornada a Vacaría, e Borba Gato, o da "sabarabo9u"-informa Ba
silio de Magalhaes-visam exclusivamente o descobrimento das 
minas de prata (1697-98). A bandeira de García Rodrigues, em 
1 702, tem por alvo o mesmo mito. Atrás da "lagoa dourada" par
tem impávidas bandeiras ·em dir~ao ao cora9ao do continente, 
Goiás. A de André Femandes, por exemplo. 

O Anhangüera I, em 1673, cria o mito dos Martírios, no "recesso 
do sertao goiano", entre o Tapajós e o Parftupava, e o faz com o 
testemunho de Manuel de Campos Bicudo, outro bandeirante de 
prol que por lá andou. 
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Em 1726, já está sendo esse mito buscado afoitamente pelo P~i 
Pirá, e logo alguns anos depois pelo Anhangüera ~I, que re~etiu 
a busca, conseguindo fazer-se reconhecer como filho do D1abo 
Velho pelos bugres e assim achar o tesouro, sem, contudo, desfazer 
a cren9a de que a miragem continua va a existir, além da realidade. 

O mito das pedras verdes, sobre o qual já se falou, assinala, 
desde 1596, numerosas surtidas do Espírito Santo, até 167 4, quan
do Fernáo Días Pais realiza a sua "jornada esmeraldina dos oito 
anos", já entáo de conseqüencias notáveis na forma9áo do país.51 

Quanta vez nao viram os sertanistas, ao longe, acicatados pela 
miragem da riqueza, a serra de ouro, a montanha das esmeraldas, 
e nao caminharam atrás delas, num f ormidável brinquedo de escon
de-esconde em que as palavras "onde" e "quando" nunca estiveram 
de acórdo?152 

Nem mesmo a fome e o impenetrável dos sertoes lhes atenuam, 
no espírito, o fai~camento de tais miragens. Pouco importa que a 
tropa vencida pelo cansa90, pelas priva96es, pelas distancias, por 
aquele "quando" e aquele "onde" de que nos falam os documentos 
-palavras de um estribilho trágico, dantesco-ficasse reduzida a 
um farrapo humano. Sobre esse farrapo de resistencia descem, de
pois, as noites estreladas dos acampamentos. 

De dentro de algum rancho, contudo, um deles ve de novo a 
"mae-do-ouro" subir do morro mais próximo e ir pousar, bonita 
como sempre, num morro mais distante. Pois basta isso para que, 
no día seguinte, aquele resto de gente se recomponha e parta, de 
novo, em dire9áo ao caminho agora indicado pela visao fabulosa. 

Se o índio, sob o comando do chef e de bandeira, representa a 
fantástica mobilidade desta num sentido passivo (o "horno primi
tivus migratorius" comandado pelo "homo economicus") a mobi
lidade ativa do grupo em marcha provém dos mitos, principalmente 
dos mitos de fundo económico. A bandeira revela, assim, 53 um 
fundamento económico na genese dos mitos. 

51. As esmeraldas, aflnal, só !oram descobertas no século XX (Nota. de 
BAStLIO DE MAGALHAES, a História do Brasil, de HANDELMANN, ed. da R evista 
do I nst. Histórico e Geográfico Brasileiro, t . 108, vol. 162, p . 617). 

Lembrou-se Sabará como prova de que Sabarab~u estivesse por ali; mas a 
hlpótese é con testada. Por ali n~o havia serra com esse nome, tendo uro conhe
cedor do assunto (SALOMAO DE VASCONCELOS, Bandeirismo, p. 112) sugerido 
Itabirac;aba ou Itamarandiba , com base em motivos plausiveis, como o tratar-se 
de r eglA.o fran camen te argen t ifera, possivelmente o local, também, das minas 
de prata que foram o segrédo de Belchlor e Robério Dias, e que PEDRO CAL
MON tA.o bem estudou em o Segr edo das Minas de Prata. 

52. Perguntavam os mlseráveis quando? Respondtam-lhes nestes dias; e permi
tia Deus que chegássemos, e tudo se achava certo (Narrativa de URBANO DO 
COUTO, Anais do Museu Paulista, vol. VI, p. 375). 

53. RAGNAR NUMELIN cita o caso de expedic;óes empreendidas por povos da 
Antlguldade A procura de ouro e pedras preciosas (p. 277) mas nA.o alude a 
mitos que as tivessem motivado. 
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Alguém objetará que a chuva de omo de Danae já seria o di
nheiro com que os seus guardas foram subornados (segundo os 
evemeristas) e que também pode ser económica essa interpreta9ao 
do mito. Lem bra ainda Tylor o mito de Perseu como alegoria do 
comércio: Perseu representava o trabalho e Andrómeda, que ele 
encontra, seria o lucro acorrentado, ao ponto de ser devorado pelo 
capital. Perseu consegue libertá-la e levá-la em triunfo. 

Trata-se, como se ve, num e no outro caso, de urna "interpre
ta9ao" económica de mitos preexistentes; nao de urna "genese eco
nómiqa" para os mitos, como no caso dos mitos bandeirantes. · 

Claro que só se alude aqui aos mitos-repita-se-que nasceram 
da idéia de riqueza. O próprio bandeirante cria ou aceita esses 
initos e ele mesmo os situa bem lorige. Depois de situá-los, ·ele 
mesmo organiza a tropa e vai conquistá-los, a qualquer pre90, im
pelido pela imagina9áo. 

Nada mais necessário qq~. a distancia, a demora em alcan9á-los 
e as dificuldades para a obten9ao do seu objetivo. A distancia cria
da na imagina9ao do bandeirante pássa a ser realidade e é a área 
geográfica da caminhada. . 

Compreende-se que assim fósse. Ambi9áo e imagina9ao, cheias 
de fór9a sensorial e ligadas, por assim dizer, a conceP9ªº "espa
cial" da vida, estao sempre pron·tas a deflagrar em formas expan
sionistas de movimento. 

Os mitos levam o bandeirante sertáo adentro. 
Quando o bandeirante pára, nasceu a fronteira. 
Se o mito nao tivesse i:azao de ser em nenhum outro país do 

mundo, a teria no Brasil e da maneira mais irretorquível. O Brasil 
é o país onde os mitos atingem a sua mais alta "porcentagem 
histórica". 

Cessam as descobertas, esgotam-se as minas de ouro. Mas os 
mitos sobrevivem. Provas dessa sobrevivencia: 

Em 181 O ainda se procura a "Iagoa dourada", formulando-se 
"instru96es" para a bandeira que havia de seguir pelo Jequiti
nhonha, até ao seu paradeiro. 54 

O mito dos Martírios, co~o se pode ver em Expansiio Geográfica, 
de Basilio de Magalbaes (p. 201) , está bem vivo em 1820, dando 

54. Rev. do Arquivo Público Mineiro, ano II, !ase. I, p . 35. 
JAIME CORTESAO afirma que os bandelrantes destrufram o mito da "lagoa 

dourada", que se supunha em Goiás, em meados d fi> século XVII. Ou melh or, 
passou depois pra Mato Grosso, ésse mito, mas ai também desapareceu , em 1718, 
a.o achar-se o ouro de Cuiabá. Os documentos provam o contrário: o mito con
tinuou a existir , pelo menos, por mals um século. Ass1m, em 1810 se apresta·va 
ainda urna bande1ra cujo objetivo serta a lagoa dourada. 
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causa a bandeira de Francisco Lopes de Sá, ao "viaje pintoresco" 
de Bartolomeu Bossi, em 1862; e a expedi9áo de 1897, sob os 
auspícios do governo federal. 

E urna das explora9óes mais recentes-a de Fawcett, que Char
les Key incluiu em As Grandes Expedi~oes Científicas do Século 
XX, liga-se55 ao mito criado pelo Anhangüera. 

18 

Mas--recapitulando-se o que foi <lito até aqui-como nascem 
esses mitos? 

A imagina9ao rústica do homem do Planalto, rica de elementos 
emocionais e psicomotorcs, mais comprometida com o sangue do 
que com a razáo, associa-se a "ambitio", de "ambire", no sentido 
de desejar ardentemente, brigar por isso. 

Mas, por sua vez, a "ambitio", no caso, está ligada ao ouro e 
as pedras verdes; mas, por sua vez, pedras verdes e ouro estáo es
condidos, guardados pelo sertáo bruto, para que assim ~ais agucem 
a decisáo de ir buscá-los, lá onde estejam, quaisquer que sejam os 
obstáculos a transpor. 

De duas fór~as, portanto, a "cobi9a da riqueza" e o "maravilho
so" (vis ab intra), ambas levadas a extremos pela imagina9áo de 
quem vivia "bebendo o leite da ignorancia", nascem os mitos ban
deirantes (vis ab extra) . 

Bandeirantes por que? 
Porque exigem um foco de propulsao (S. Paulo) a cavaleiro do 

sertao; outro de. atra9áo-o sertáo já por si ferozmente atraidor e 
fabuloso; porque exigem, ainda, para o seu "funcionamento" um 
espa90 geográfico imenso, entre um ponto e outro; entre o foco 
de propulsáo e o de atra9ao. 

Espa90 geográfico que está na distancia que vai de S. Paulo (por 
ex.) ao Peru, ao S. Francisco, ao Tocantins, ao Grao-Pará, ao 
Tibaji, aos extremos que a imagina9áo povoa de ouro faiscante e 
que, de futuro, se incluirao no mapa do Brasil. 

E assim como nascem, como funcionam esses mitos? 
O índio conta que viu a "itaverava-u9u" (porque o seu mundo 

é mágico); o portugues acredita (porque é crédulo e lírico); o 
espanhol aumenta, com sua voca9áo fabulosa, o que o índio contou 
(porque é épico) e o mito está formado. 

55. CHARLES KEY. op. ci t., Cap. I ; BAS tLIO DE MAOALHAES. Expans4o 
Geográfica, p . 201. 
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O bandeirante-mameluco-soma dos tres, ou em companhia 
dos tres, que se tornam cúmplices do mito, vai procurá-lo sertáo 
adentro; e "achará o que procura, ou morrerá na empresa". 

O índio lhe empresta; entáo, as pernas pra caminhar; o preto os 
bra9os pra minerar, quando o mito se realiza; quando o mito passa 
da "realidade" que é provisória, e que levou a bandeira ao sertao 
antes jamais trilhado pelo branco, para a outra "realidade"-a rea
lidade concreta do ouro, nas faisqueiras, ou das esmeraldas, nos 
socavóes da serra. 

N asceu o mito bandeirante mas nao como nascem os outros mitos; 
antes, é o mito que a ambi9ao cria, que a auri sacra fames alimenta; 
é o mito resultante do económico mancomunado com o mágico. 

O "mito da ilha Brasil", que o governo portugues erige em razáo 
cultural de Estado, pra sua política consciente--como nos ensina 
Jaime Cortesao-de expansao para o Oeste, terá justificado a epo
péia marítima; os mitos do. ,bandeirante só sao geográficos em sua 
toponímia; funcionam sertao· adentro, rumo aos pontos onde estao, 
escondidos, os focos de atra~ao para os quais o foco de propulsao 
(S. Paulo) empurra as band_eiras. 

Funciona o mito, portanto, como um fato, no comportamento do 
bandeirante, nos hábitos de vida da sociedade a que ele pertence. 
Aliás, um mito fantasista, apenas fantasista, nao existe-dizem os 
mitólogos. Todo mito é algo de verdadeiro, funciona como se verda
deiro fósse o seu conteúdo mágico; é um fato exagerado pela ima
gina~ao; entao o mito do ouro seria apenas urna representa9ao má
gica, fabuladora, do ouro que, afinal, o bandeirante descobriu, e 
era ouro mesmo, venham ver. 

O mito, enfim, foi urna resposta provisória a sua ambi9ao, a sua 
necessidade. Nao, como os outros mitos, a curiosidade em torno de 
um fato ou coisa que ele nao pode explicar' como tal vez o f osse, 
já em plena selva, o ouro dos Martírios, com algo de antropo
mórfico. 

"ll y a toujours (leia-se Krappe, já tantas vezes citado) quelque 
f ait exageré grotesquement, sans doute, pres que toujours mal inter
preté, mais en somme un f ~it''. 

Consultem-se os mais antigos documentos: 
"Havia um grande rio além do qual urna serra que resprandecia 

e era muito amarela. Por causa do seu resprendor a chamavam Sol 
da Terra" (Filipe de Guilhem). , 

"A montanha de prata, vista de longe, parecía as serras da Es
panha quando cobertas de neve" (Gabriel Soares). 
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"A pedreyra é verde. O ryo que sae da pedreyra tem a agua 
verde. As hervas que dentro dele se criam sao verdes. Até o peixe 
ally é verde" ( Gandavo). 

Nenhum historiador, por mais sisudo que seja, poderá tocar nes
ses papéis antigos sem sujar as maos de poesía. Refletem eles, no 
entanto, a atmosfera mítica da época, e nao é outra a linguagem 
que, necessariamente, Taunay emprega quando chama D. Francisco 
de Sousa de "eldoradomaníaco". Nao será outra a que falou Fernao 
Días Pais, o governador das esmeraldas; ou a do primeiro que saiu 
a procura delas, Alvaro Rodrigues do Prado ( 1653). Outra tam
bém nao é, como ao início já se fez ver, a do Anhangüera II, a 
respeito de quem ainda se dirá alguma coisa, logo adiante. 

Por certo que o "cal~ao de couro" tanto cria o mito (o da Serra 
Dourada, por ex.) como também se serve dos mitos já existentes. 
O selvagem, porém, nao terá dado urna significa~ao económica aos 
mitos do ouro, da .prata e das esmeraldas, pois nao tinha ele n~ao 
nem de valor nem de fortuna. 

Os índios-já explicava Frei Agostinho de Santa Maria-nao 
fazem conta de ouro nem de prata; só tratam do sustento para a 
vida. 

Em resumo, os mitos bandeirantes nascem da imagina~ao que 
sonha a riqueza e que, pra faze-los funcionar, os situa no sertao, 
já por si terrivelmente misterioso, enigmático. 

19 

Em pleno século XIX, o Instituto Histórico quer saber, por ini
ciativa de D. Pedro II, se as amazonas existiram, ou nao. E formula 
a pergunta: existiram amazonas no Brasil? 

Se existiram, quais as testemunhas da sua existencia? Asseme
lhavam-se elas, ou indicavam originarem-se das amazonas da Cítia 
e da Líbia? 

Se nao existiram, indaga ainda o conspícuo Instituto, que motivos 
tiveram Orellana e Cristóvao da Cunha, seu fiador, pra nos asseve
rarem a sua existencia? 

O questionário dá como certa ou, pelo menos, presumível, a 
existencia das amazonas da Cítia e da Líbia. Ainda mais: parece 
que admite a possibilidade de terem vindo de países tao remotos 
implantar na Aµiérica seus costumes, usos e forma de govemo. 

Coube, como é sabido, a Gon~alves Dias a tarefa de responder 
a indaga~áo do Instituto; coube a um poeta dizer que nao, basean
do-se em argumentos de ordem histórica, sociológica e até biológica. 
402 c. r. 
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O cálculo estatístico que o vate maranhense realizou ( diz Ro

quette-Pinto) pra provar a impossibilidade da subsistencia de urna 
n~áo só de mulheres é interessantíssimo. O argumento biológico é 
decisivo, a gestaºªº· 

Pois dois séculos antes-e aqui surge um caso em que o ban
deirante, ao contrário do que se poderia esperar, repele o mito-
Domingos Jorge Velho afirmava: "das negras nao há que temer 
faºam guerra armíf era, que o tempo das amazonas, se é verdade 
que as houve, já passou".56 O fato é deveras surpreendente por 
mostrar que o bandeirante, criador de mitos, nao deixa de ser um 
realista, para quem os mitos valem quando e enquanto "funcio
nam". Enquanto se entrosam em seu sistema de vida. 

Acredita ele na "mae-d'água" porque ela simboliza os tremendos 
obstáculos do sertáo com que luta, e nos mitos da riqueza -porque 
nao é outra coisa o que ele busca; mas nao ere nos mitos sem 
funº áo, desprovidos de qualquer interesse pró ou contra o seu ofi
cio e, portanto, incapazes de influir, direta ou indiretamente, em 
sua conduta. 

Assim, pra ele, bandeirante, as amazonas nao existiram (se é 
que as houve) ; em qualquer hipótese, o tempo delas já havia pas
sado. Para o Instituto, urna alta instituiºªº de cultura, em pleno 
século XIX, era possível que tivessem existido e, pelo menos, o 
tempo pra saber disso ainda era hábil ... 

Mais realista que Southey, que acreditou nelas, menos crédulo 
que o conspícuo Instituto Histórico que, sob a presidencia de Pedro 
II, admitiu a existencia, pelo menos, das da Cítia e da Líbia, o 
rude devassador do sertáo piauiense ( 1694) antecipou, em muito, 
( 184 7) o poeta de Os Timbiras. 

Coisa curiosa, também, é que outro mito, o do "bom selvagem" 
estava no auge, suscitando, na Europa, justamente nos séculas XVII 
e XVIII, um extraordinário movimento de idéias, motivado pelo 
nosso índio. 

Pois, sem o saber, Domingos Jorge Velho, um tanto despacha
damente, opunha a Rousseau a sua experiencia no trato com o 
tapuia: "enganam-se os que o querem fazer anjo antes de o fazer 
homem." 

Quer isto dizer que o bandeirante tinha um comportamento "mí
tico" especial, e que pode ser resumido assim: 

56. Carta d e Domingos Jorge Velho, in As Guerras nos Pal mares, de ERNESTO 
ENNES, p . 217. ' 

O Padre Manuel da Nóbrega já registrava " as amazonas mui guerreiras", a 
cujos costumes se refere expressamente. (SERAFIM LEITE, Monumenta Brasiliae, 
1, p. 505). 
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a) acreditou, pelo menos, em dois mitos populares, o da "niae
d'água" e o da "mae-do-ouro"; se é que este último nao é de sua 
própria cria~áo; 

b) criou vários mitos, entre os quais o dos Martírios, que vero 
até nossos dias; 

c) transf ormou a narrativa do índio em mitos, como e da "ita
verava-u9u" ( abrasileirado pra "itaberabo~u"), o da lagoa dou
rada, etc. 

d) suscitou mitos (inferential myths) como o da "ra~a de gi
gantes" com que Saint-Hilaire quis explicar sua prodigiosa fa~anha, 
inconcebível dentro da lógica pedestre; 

e) só o interessaram, porém, os mitos de origem económica, 
ligados ao seu estilo de vida, ao seu ofício, e em "fun~ao" dos 
quais bandeirou; 

f) Tanto que repeliu o das amazonas, conscientemente e-sem 
o saber--o do "bom selvagem". 

20 

Fez-se referencia, linhas atrás, a linguagem mítica do Anhan
güera 1 e do II, o primeiro amea~ando os bugres de botar fogo na 
água do rio, e o II dizendo que só a fantasía, nao a memória, o 
guiava na procura da serra que, já se iam quarenta anos, tinha 
visto em menino. 

Mas nao só a fala do Anhangüera 1 é eminentemente "fabulosa" 
metafórica, mitogenética, como cría ele, na realidade, mais um mito 
( além do dos Martírios) digno de figurar entre os que Sir George 
James Frazer reuniu em seus M yths of the Origin of Fire-o do 
rio virar fogo. E dá origem, em conseqüencia, ao mito do "Diabo 
Velho" com que os selvagens, maravilhados ( ou atemorizados) 
fazem Anhangá, na sua pessoa, virar Anhangüera. 

O homem da bandeira lan9a mao de um recurso francamente 
pré-lógico ou extralógico pra convencer bugre no mato e a rea9áo 
<leste foi recorrer a concep~ao de um Demonio em forma de homem 
e mais sagaz que Anhangá pra explicar tamanho sortilégio. 

Naquele momento Anhangüera desbancou Anhangá e talvez a 
figura do bandeirante, que tinha um ólho vazado, com algo de 
grotesco, també~ houvesse contribuído "fisicamente" para isso. Pelo 
menos, o mito do Anhangá adquiría nova dimensao. 

O caso é que o mito pegou e o Anhangüera 11 herda do 1 o ape
lido, e com ele pass a para a história ( ou para a legenda) até boje. 
Nao contou o nosso Jasao mateiro com a ajuda de Circe nem com 
a do anel de Fafner; valeu-se da sua própria imagina~ao botando 
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fogo em álcool pra dar aos bugres urna prova de que podía faz~r 
o mesmo, se o quisesse, na água do rio, transformando cada no 
num imenso boitatá. 

Anhangá vira Anhangüera-há que notar ainda-do mesmo 
modo, e mediante o mesmo processo mágico de "trans~e!encia'º 
pelo qual o I~aroqui da lenda passa a encarnar o tapu1tmga, o 
inimigo branca. 

21 

Na mitogenese do bandeirismo talvez esteja a mais edüicante 
verifica~ao de que, em assunto de mitología ( ou daquelas estru
turas primitivas indiferenciadas a que alude Artur Ramos) o ho
mem se encontra consigo mesmo através de todos os disparates de 
tempo e lugar; isto é, a fábula grega tanto está no Hélicon como 
está em Goiás. 

O "Tosao de Ouro" dos tempos homéricos é o alvo dos nossos 
batedores de sertao, nos séculos XVI, XVII e XVIII. 

Jasao disse: "volte quem quiser que eu, ou nao tornarei a Grécia 
ou levarei comigo o Tosao de Ouro"-como conta Apolónio Rho
dio, n'Os Argonautas. 

Anhangüera diz a mesma coisa, e quase com as mesmas palavras: 
"ou acharei o que procuro, ou morrerei na empresa". Morrerei na 
empresa, o que vale dizer: nao tornarei a S. Paulo. 

Mas o que se quer frisar é que, embora ligado a conquista do 
fulvo metal, o mito do Diabo Velho "botando fogo na água do 
rio" nao é, em sua origem, produto do "económico" mancomunado 
com o "maravilhoso", como o da "itaberab~u" ou da lagoa dou
rada; serve, antes, de estratagema, tem urna fun~ao de sortilégio 
como os expedientes de que se lan~a mao na mitología grega, pra 
alcan9ar o "velocino de ouro". 

Abre caminho, nao tem dúvida, mas nao está, como os outros, 
como o dos Martírios, situado previamente num foco de atra~ao. 

22 

Menciona-se um outro mito, que "foi, sem dúvida, obra dos 
antigos bandeirantes", no Piauí--o mito da "cidade abandonada"57 

que é também assinalado no interior da Babia. 

57. JOAQUIM RIBEIRO, O Folclore dos Bandeirantes, p . 37. 
As "7 cidades fenicias" , no Plaui, terll.o sido outro mito? NA.o. A resposta está 

em O Ptauí, a Terra, o Homem, o Meio, de RENATO q AsTELO BRANC~ (p. 161) 
e as ruinas lá se encontram. 

ANTONIO CALADO, em O Esqueleto na Lagoa Verde (um ensai? sObre a vida 
e o sumi~o do Coronel Fawcett ) liga o caso do explorador ingles ao mito da 
"cldade abandonada". 
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Nao teve esse mito, porém, nenhuma fun~ao a nao ser a de ter 
levado, posteriormente, por incumbencia, também, do Instituto His
tórico Brasileiro, o Cenego José de Carvalho e Cunha a procurá-lo. 
Por ter sido urna reminiscencia do bandeirismo e nao, como os 
outros, um objetivo desta ou daquela bandeira. 

O jesuíta podía amea~ar os chefes de bandeira com o "vale dos 
ímpios" que devia existir entre o Brasil e o Pero ( ao qual faz refe
rencia J oaquim Ribeiro, citando Basilio da Gama) mas quando 
foi58 que isso constituiu óbice a penetra~ao dos "sam-paulistas" 
transformados em "peruleiros"? 

Outro mito que se formou como "conseqiiencia" e nao como 
"causa" do bandeirismo é o do "batatal de ouro", em que aparece 
a patada do Pégaso crioulo, porque só aparece depois que o cavalo 
do bandeirante trope~ou numa pedra e dela saíram aquelas fagu
lhas douradas a que se aludiu atrás. 

Aquela "ilha de S. Paulo", em busca da qual parte do Pará a 
expedi~ao do Padre Antonio Raposo talvez tenha sido um outro 
mito geográfico. Mas esse "funcionou", levando o padre sertanista 
até ao Tocantins. O "teiú-iaguá" que Teschauer registra nas Mis
soes ajuda a descobrir ouro e mora na salamanca do Jarau. 

Quanto a fun~ao dos mitos: 
a) Uns impedem a marcha ou tentam impedí-la: a mae-d'água, 

o Curupira, o vale dos ímpios, o "sumidouro", o Caapora. 
b) Outros, ao contrário, provocam as grandes bandeiras para 

o sertao: a itaberab~u resplandecente, a serra do ouro (sol da 
Terra) o ouro dos Martírios, a lagoa onde se diz ha ver pérolas, e 
que levou o Apu~á e Bocarro 11 ao Maranhao e ao Ceará. 

e) Outros mudam de sede, tornando móvel o foco de atra~ao, 
como a lagoa dourada que a princípio estaría nas cabeceiras do S. 
Francisco, depois em Goiás (no ponto onde boje se construiu a 
nova cap~tal do país) depois em Mato Grosso, tendo sido locali
zada, também, no Espírito Santo, em 1809. 59 

Como a lagoa dourada, a sabarabo~u é "móvel": ora é locali
zada junto ao Río Paraná, ora é removida para o Rio Doce ou 
para o Jequitinhonha, ora para o Alto S. Francisco. 

(Nao será escusado fazer-se aqui urna distin~ao: 
O mito da "lagoa dourada" (mito móvel) e o da "mae-do-ouro" 

(mito volante) tem a sua eficácia em funcionarem "espacialmente", 

58. Idem, p . 51. 
59. Já se cit ou o d ocumento pelo qual se vé que ainda. em 1810 se organiza 

uma bandeira que d eve seguir pelo Jequit inbonha em busca da lagoe. dourada. 
JOAQUIM RIBEIRO cita um outro, que dá o m ito como sit uado n o Espirito 
Santo (p. 50) , 
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mudando de lugar. Exemplo de mito móvel: a mesma lagoa dourada, 
que ora estava no Espírito Santo, ora no planalto de Goiás, ora 
em Mato Grosso, dando causa a várias bandeiras cada urna para 
a dire~ao em que o mito devia estar situado. Exemplo de mito 
imóvel: os Martírios. "É a coroa de Cristo, venham ver." Mais 
eficaz num sentido de dura~ao, de sobrevivencia, pela insistencia 
de bandeiras que se dirigem para o mesmo local, com o mesmo 
objetivo, desde o século XVII até o XX.) 

d) Outros conduzem, orientam a bandeira; sao sinais de que 
há ouro, aqui e ali: a "mae-do-ouro", por exemplo; o do estrondo 
onde se diz haver ouro, o do cavalo que trope~ou na pedra da 
qual saíram fagulhas ( ou folhetas) de ouro. 

e) Outros sao conseq iiencias do bandeirismo e do clima psicos
social em que ele funciona; nao tem, contudo, fun~ao alguma, quer 
obstrutiva, quer espica~adora: o da "cidade abandonada", o da 
casa branca de M'Bororé, sem portas nem janelas mas com ouro 
dentro. · ~ 

O "tacho de ouro" do "Morro Encantado", no Tocantins60 e 
outras lendas que ainda boje existem, sobre ouro, em várias regioes 
do país, sao reminiscencias do bandeirismo. 

f) Outros nascem das "leis épicas": a "ra~a de gigantes" de 
Saint-Hilaire; ou da "fama" (a que já se aludiu, como valor social, 
no § 14 do cap. XII) e que é, também, causadora de muita fábula 
ou mito.61 

Fama que terá levado os jesuítas espanhóis a criarem o bandei
rante-demonio, como naquela imagem existente em S. Gabriel, no 
Rio Grande do Sul. 

g) Alguns historiadores, mais amigos dos jesuítas do que da 
verdade, também acreditam no mito do bandeirante "bandido"62 

da "lenda negra": Afranio Peixoto, entre nós, Courteville, em 
Fran~a, etc. 

Ao lado do bandeirante "bandido" ou dos mitos de que o ban
deirante foi e ainda é vítima, nao convém esquecer o do bandeirante 
"nababo", o Creso das cem bacias da prata. O que se sabe, porém, 
o que os documentos provam é que o ouro, na sua dialética, reali-

60. LYSIAS RODRIGUES, Roteiro do Tocantin s, p. 65. 
61. JOAQUIM RIBEIRO classifica os mitos, em seu O Folclore dos Bandeiran

tes, por um crit ério t emático, em cinco ciclos: o d os mitos geográficos, o dos 
m itos minera-is, o d os mitos sóbre vegetais, dos mitos sobre animais e o relativo 
a heróls ou episódios h istóricos. A classiflcac;A.o que a qui se propóe é "funcional ": 
obedece a urna questi.o, apen as, de m étodo. , 

62. Em sua I ntrodu.940 a Históría das Bandeiras, JAIME CORTESAO reduz a 
"lenda negra." a simples invenc;io dos jesuitas espanhóis. (Ver n ota a respeit o, 
n o cap . IX, referen te a "Crueldade do Ba.ndeirante"). 
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zou a profecia do peregrino de Cananéia: "quem te descobrir, pobre 
será". 

23 

O "amor ao fabuloso" estava em acreditar nos mitos, mas esses 
mitos eram "realidades", como já se frisou, comuns dentro do sis
tema de vida e economia da gente de S. Paulo, durante os tres 
séculos do bandeirismo histórico. 

Ca9ar esmeraldas, ou sair em busca de urna botucavaru, ou de 
urna itaberabo9u, se afigura tao natural para o bandeirante, ou para 
a sociedade espica9ada pela idéia de encontrar remédio pra sua 
pobreza, como natural, para o nordestino, seria cultivar canaviais, 
moer cana nos engenhos ou criar gado. 

Urna coisa, no entanto, era acreditar em mitos, criar mitos de 
origem económica, sair atrás deles; outra era parecer "fabuloso" 
-isso nao. 

Fugia ele as "leis épicas" ou a mitologia como obra exclusiva
mente dos poetas épicos-sans épopée point de mythologie. Antes, 
queria o bandeirante ser urna criatura igual as outras, em carne e 
os so. 

Gente que passava a pé "por terra de S. Paulo ao Peru-e isto 
nao é fábula". Como quem avisa a posteridade; por mais que esta 
proeza pare9a um mito, nao é. 

Nao apelam os intrépidos sertanistas pra "urna ra9a gigantes" a 
fim de explicar o que fizeram, simples e pedestremente. 

Nao nos calcem botas sete-léguas. 
As botas que cal9amos sao as mesmas que voces cal9am. 

24 

Em conclusáo: 
O mito da Ilha Brasil-como quer Jaime Cortesao-terá justi

ficado urna razáo de Estado, cultural, marítima, de consciente ex
pansao para Oeste. O "eldorado" (capital: Manca) explica o a90-
damento com que holandeses, ingleses e franceses invadiram a re
giáo compreendida entre o Orinoco e o Amazonas, dando o que 
fazer aos portugueses. O "lago de ouro", o "Eupana", é mencio
nado pelos cartógrafos do século XVI, também numa certa regiao 
do Norte. 

Nenhum desses mitos, porém, tem a fun9ao que tiveram os mitos 
bandeirantes (letras b, e ~ d, § 21 ) , em nossa expansáo geográfica. 

408 c. r. 

Enquanto nao se encontrava o ouro das minas, foram eles que ali
mentaram o élan das caminhadas. 

Houvesse sido encontrado o ouro de pronto nas imedia96es da 
vila de S. Paulo, em grande quantidade, e o expansionismo se dete
ria aí. Por certo que se encontrou ouro no Jaraguá e bouve até 
minera9áo, mas em reduzida escala. Capistrano tem razao quando 
diz : "se o o uro do J araguá f ósse abundante a popula9ao teria aí 
afluído aos bandos e o paulista nao levaria tanto tempo vida de 
bandeirante". 

E o que significa "nao ter levado tanto tempo vida de bandeiran~ 
te"? Quer dizer ter ficado no J araguá ou, quando muito, nas gerais. 

Nao ter levado tanto tempo vida de bandeirante quer dizer: ter 
parado no século XVI ou XVII; ter deixado de descobrir Goiás e 
Mato Grosso. A demora em achar os grandes placers auríferos e 
a distancia em que afinal f oram encontrados--entao a Coro a cai 
em _ c~a como um abutre-é que traduzem a extensao geográfica 
que hoJe pertence ao Brasil .. ~ 

O Brasil representa, geograficamente, a soma das distancias que 
v_ao de S. Paulo, foco de propulsao, aos diferentes focos de atra9ao 
situados nos extremos para onde se dirigem as bandeiras desco
bridoras. A "mae-do-ouro" foi levando os "cal96es de couro" cada 
vez pra mais longe. 
, ~ao se pode _ne~~.ª Si~ao dé yasconcelos alguma razao pro

fetica quan?o d1z: minas ~mda nao achadas, guardando o tempo 
do descobnmento dessas riquezas para quando o sábio autor da 
natureza que as criou" (acrescente-se) achar que é hora. 

25 

A geografia fabulosa e os erros de cartografia do século XVI nao 
exerce~, P.elo _menos quanto a gente de S. Paulo, a influencia que 
lhes atnbu1 J alllle Cortesao: 

Nao serviram de pretexto a expansao; ao contrário nao houve a . / . ' 
~ais mmlllla preocupa~áo com eles. Nao foram os mitos geográ-
ficos, enquanto apenas geográficos, que influíram, e sim os do ouro. 
Quando o mameluco sai atrás da Lagoa Dourada nao será por se 
tratar de urna lagoa mas por ser "dourada"; quando vai a procura 
da, ~erra das Esmeraldas nao será por causa da serra (mito geo ... 
gráfico) mas das "esmeraldas" (mito da riqueza). 

O ouro dos mitos significa a conquista, a travessia do continente 
ª. pé e a conseqüente posse; o dos descobertos o povoamento inten
sivo. O primeiro leva o paulista a percorrer o Brasil todo; o segun-
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do traz o emboaba. O primeiro funciona num sentido de unidade 
do território, ou de território contínuo; o segundo obriga a divisao 
administrativa do território conquistado em várias capitanías ar
rancadas a de S. Paulo. 

Quando a febre da minera~ao passa, o prestígio dos mitos ainda 
nao passa; antes, se toma maior. Se havia ouro de verdade aqui, 
por que nao o haveria mais adiante? 

Os mitos, portanto-conclui-se-preenchem urna fun~ao que as 
grandes minas, por si mesmas, se achadas de súbito, jamais teriam 
preenchido, em nossa grandeza territorial. 

Ou melhor: se o Brasil adquiriu a grandeza geográfica que boje 
possui foi, em linguagem mítica, porque a "mae-do-ouro" venceu 
a "mae-d' água". 

"E isto nao é fábula". 
26 

1780-0 Alferes Inácio de Morais parte em busca da miragem 
da Botucavaru. 

1782-0 lvocucavaru ainda está em moda; é alvo de nova expe
di~ao--a de Joao Vitoriano, num sertao "onde tantas pessoas se 
tem perdido e perecido de forne, sem que em tantos e dilatados 
anos algum ter pósto o pé no lugar onde já chegou o suplicante com 
a sua comitiva". 

1810-A "lagoa dourada" ainda é alvo de urna expedi~ao que 
entraria pelo J equitinhonha. 

1812-Francisco Lopes de Sá reedita a expedi~ao de 1798, rea
lizada por José Manuel de Siqueira, em demanda da Serra Dourada. 

1862-Bartolomeu Bossi realiza outra bandeira para o mesmo 
fim (a que se aludiu no capítulo "O Neobandeirismo do Século 
XIX"). 

J á no século XX Silva Pontes-um dos bandeirantes da demar
ca~ao-"se distrai com as suas filosofías e o proeiro lhe narra o 
caso das 'maes-d'água', monstros tao horrendos como aqueles de 
que fala Horácio". 
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CAPITULO XV 

O ELEMENTO ESPANHOL NA INTERPRETA<;A.O 
PSICOSSOCIAL DA BANDEIRA 

A aclamafáo de Amador Bueno e seu colorido espa
nhol O verbo espanhol banderisar aliado ao costume de 
bandeirar, que é indígena. O ·"Tigre", os Anhangüeras 
e o seu quixotismo. Um fura-mato amigo de Cervantes. 
Os Lusíadas e D. Quixote. "La patetica del unico". Por 
que o bandeirante f oi menos cruel que o conquistador 

espanhol. 

. ~ 1 

Ü grupo inicial de Sao Vicente era constituído por elementos 
de várias procedencias e nacionalidades. 

Nao é só em Piratininga que se encontram tais elementos, como 
o italiano, o cristao-novo e o velh_o, 1 além do frances, do portugues, . 
do espanhol. O povoamento mesclado tanto nos lugarejos de beira
mar, como no Planalto, antecipava--diga-se-o que viria a ser a 
sociedade nascente, já sem preconceito nem preocupa9ao de casta 
e fidalguia. Quanto a presen9a dos judeus no burgo de J oao Rama
lho (alguns até o admitem como judeu)2 nao é motivo de inquie
ta9ao nem perspectiva de Santo Ofício. 

Os que poderiam suscitar r:ixas sao os pequenos grupos de espa
nhóis que também tentam estabelecer-se em Iguape, por exemplo, 
junto a Sao Vicente, e que saqúearam em 1534. · 

Tinham vindo nas expedi96es do río da Prata anteriores a Martim 
Afonso. ~ste, ao voltar a Sao Vicente (costa do ouro e da prata) 
encontrou fundada a vila. Outros a fundaram, nao ele, que nao 
tinha autoriza9ao pra isso, pois ainda nao era donatário. 

O que lhe aconteceu foi encontrar aí já um espanhol-um Duarte 
Perez-além de outros. 3 O chef e da espanholada, Rui Mosquera, 

l. Ata de 31 de dezembro de 1623. 
· ·-· os averia de botar a todos os que lhe paresese quer tossem xpAos velhos quer 
nao ao que ele treo Jorge procurador deste povo lhe pa.reseo multo mal e prejuizo 
da repubrica pela qua! razáo requereo camara aos oficiais dela" (Ata de 16 de 
fevereiro de 1614). ' 

2. WASHINGTON LUfS, citando HORACIO DE CARVALHO, 1n Na Oapitania 
de SU.o Vicente, p. 123. 

3. MACHADO DE OLIVEmA, Quadro Histórico da Provincia de s. Paulo, p. 41. 
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nao sairia dali ( declarou aos portugueses) enquanto assim o enten
desse, pois estava en1 possessoes do rei de Castela. 

De modo que a situa9ao é esta: Joao Ramalho, portugues, ini
ciando o seu- bandeirismo com mamelucos, seus descendentes; e 
Aleixo Garcia, espanhol, bem como os correligionários de Mos
quera, ensaiando ( quem sabe lá?) futuras bandeiras constituídas 
por tupis e hispano-descendentes. Nascida entre portugueses e es
panhóis, tinha a bandeira que continuar contaminada por esse cará
ter. A nao ser que uns se separassem dos outros, de pronto. A 
luta dos paulistas com os espanhóis, entretanto, nao excluiu o ele
mento espanhol que ficará no Planalto, de mistura com os portu
gueses. Anchieta (espanhol de origem) é quem funda Sao Paulo 
e narra, em espanhol, os primórdios da nossa f orma~ao social. 
Tornam-se freqüentes "as rela~oes entre espanhóis e portugueses 
de Sao Vicente". 4 Em cartas que escreve, Pero Correia ( 15 54) 
fala, mais de urna vez, a respeito de espanhóis procedentes de 
Guairá. Nóbrega, por seu turno, dá conta de "escandalos que os 
castelhanos tem coro os portugueses". Rui Diaz de Guzman, na 
sua Argentina, proclama como habitual o trato de espanhóis com 
os "de San Pablo". Groussac, baseado no dito Guzman, chega a 
localizar os espanhóis numa "/amos a pelea en un peligroso paso 
de.l río que llaman de A vanandaba". 

Nao tarda e figura o sevilhano Christovam Caldereiro entre os 
principais chefes de bandeiras vicentinas no Guairá. Na luta dos 
paulistas com os carijós apareceram Antonio de Saavedra e Diogo 
de Uñate. Na recomenda~ao de Duarte da Costa ao capitao-mor 
de Sao Vicente (1558) há este trecho: "nao consentireis que ne
nhum portugues nem castelhano vao para o Paraguai, pelo campo,, 
--e aí está a prova de que eram numerosos os castelbanos, no Pla
nalto. Nao deviam, entretanto, os castelhanos de cá ter convivencia 
com os de lá. Se vier algum castelhano de alguma de suas povoa
~oes "vós o fareis embarcar no primeiro navio que daí for para 
qualquer parte" . 

2 

Em 1603, as atas da Camara registram a presen9a de soldados 
vila-riquenhos pedindo auxilio de Piratininga, em nome de Añasco: 
estavam em S. Paulo J oao Benitez de la Cruz, Pero Caminha, Pero 
Gonzales e Sebastiao de Peralta, vindos do Paraguai. J á o gover
nador Saavedra das províncias cisplatinas (seria algum parente do 

4 . SERAFIM LEITE, Monumenta Brasiliae, vol. I, p . 485. 
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no~so,, ~ntonio _ Saavedra da luta contra os carijós?) manda seus 
e~1ssanos a. Sa~, Paulo, pr?metendo "o intercambio das rela~oes 
h1spa~o-pauhs~as . C~rto dia ( quando ainda se achava Filipe II 
em ~1sbo~) D1og~ ,,Flore~ de Valdés vem com a sua armada ( 1583) 
e fo1 aquilo que Jª se sabe. Os navios dessa expedi9ao tiveram a 
mesma sorte que os de outras. Perderam muita gente no Rio (Pedro 
Sarmiento e Diego de Rivera) e em Santos. Deu-se a debandada 
dos espanhóis, vindos nessa expedi9ao, pro interior da capitanía, 
como nos faz ver Carvalho Franco e pronto. Entre os desertores 
figuram os de apelid? Madeira, Barregao, Ortiz, Ribeira e mais 
uns quantos que sub!fam o Planalto e constituíram o tronco de 
várias familias ,,bandeirantes. Bartolomeu Bueno, carpinteiro da ar
mada de Valdes, vem com seu pai Francisco Ramires de Porros 
e também sobe a serra. Mal sabia do papel que iria repre;sentar, 
como tronco dos futuros Anhangüeras. J useppe de Camargo faz 
pa~~e dos remanescentes.,, ~ outro que ~~a pra dar origem a muita 
co1sa espantosa no dom1n10. do bande1f1smo. Pouco depois, chega 
a " armada d~ Teles Barreto trazendo instru96es pra campear de 
novo a Serra das E,,s~ .. eraldas, de q~e · Adorno era sabedor. 5 Agora 
quem nos procura e Ja Dom Francisco de Sousa, representante di
:e~o do gov~rno espanhol. Notam os historiadores o quanto foi 
util a sua v1nda. Deu ele organiza~ao mais regular as bandeiras 
botando André de Leao e Nicolau Barreto no mato com as suas 
expedi~oe.s em que já figuram "mineiros espanhóis". 'Con ta-se que' 
D. Francisco chegou a empregar engenheiros nas suas bandeiras 
como Baccio de Filicaia e William Joosten Glimmer. O Vale d~ 
Paraíba foi todo devassado, entao, pelos nossos bandeirantes ser
vind? de caminho pro centro mineiro. Coma volta de D. Fran~isco, 
cont1?uam as expedi96es paulistas, sendo que o espanhol Martim 
Rodnguez Tenório de Aguilar é o grande chefe da bandeira que 
atacou bilreiros e caiapós, em 1608. 

Em 1630-1634 emigram pra Sao Paulo numerosas familias espa
~olas _do Guairá, como informa Taques, dando lugar esta trans
m1gra~ao a que se desconfiasse f os se motivada "por algum crime 
de lesa-majestade". Eram os Ponce de Leon Torales Contreras 
Zuñegas . . . ' ' ' 

Pelos documentos, sabe-·se que a essa altura os espanhóis já 
eram urna grande parte da popula~ao piratiningana. Citam-se Bar
tolo1!1eu Bueno da Ribeira, J useppe de Camargo, Francisco Martins 
Bonilha e sua mulher, Antonio Gon9alves, Bernardo de Quadros, 

• 
d 5.S R APARAZ, " O Brasil n o Império Espanbol", in R ev. do I n st. H i st e G eogr 

e . Paulo, XX, p. 103. · · 
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Pedro Fernandes Aragonez, Jorge Moreira, Antonio del ~ampo, 
J oao Martins de Aguirre, Pedro Matheus Rendon, Francisco de 
Rendon, José e J oao Matheus de Rendon, Diogo de ~ara Y Ordo
nez Pero de Carassa, Domingos de Amorez, Gabriel Ponce de 
Leio, Bartolomeu de Torales, André de Zuñega, Bartolo?1eu de 
Contreras, Juan Es pin ola y Gusman, Juan de Santa . Mana, B~l
tazar de Godói, Martim Rodrigues Tenório de Aguilar,. Martnn 
Fernandes, Francisco de Saavedra, Simao de Toledo Piza, B~r
nabé de Contreras y Leon, Manuel Juan de Morales, Paulo Anha1a, 
Alonso Peres Calhamares, Jaques Félix. 

Com o domínio espanhol, o contingente povoador tinha, por 
for~a, que se tornar muito mais numeroso. . 

Como se ve, os espanhóis que tomaram parte ~~ forma9ao ~oc1al 
do Planalto procedem: a) de expedi96es mant.~as ao Rio d.a 
Prata anteriores a Martim Afonso; b) de exped19oes mal sucedi
das e' coro o mesmo destino, porém já depois de M~r~im Afonso; 
c) da transmigra~áo de familias castelhanas do Guarra e do con
tacto coro os espanhóis do Paraguai; d) do elemento povoador 
trazido no período em que Portugal esteve subjugado pela Espanha, 
ainda na vigencia do colonato. 

o escupil e o poncho -sao de uso espanhol e come~am, talvez, a 
ser adotados entre 1580 e 1640. 

Na segunda metade do século XVIII ainda se nota que as,.. se
nhoras, ero S. Paulo, traziam, "fincados nos negros cabelos, flores 
e pentes lavrados, a espanhola". 

Ero 1817 as casas tinham, e assim foram vistas por Spix e Mar
tius, um aspecto um tanto espanhol6 pela abundancia dos balc6es 
engradados. 

3 

No § anterior estao enumerados os principais nomes de espanhóis 
que compüem grande parte das familias em S. Paulo, ao tempo do 
mais intenso bandeirismo. 

O elemento castelhano teria que exercer, portant<;>, como e.x~rceu, 
grande papel no bandeirismo, característico do Brasil sul mend1onal. 

o fato nao passou despercebido a um dos nossos escritores m~ 
lúcidos-Vicente Licínio Cardoso. Em pe~etrant~ es~udo, publi
cado no A Margem da História1 entende esse historiador que a 

6. Apud PAULO PRADO, Paulistica, p. 101. 
7' VICENTE LIC1NIO CARDOSO, obra cit., p. 94. 
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anexa~áo de Portugal a Espanha foi útil, do ponto de vista ban
deirante. J á o paulista "nao tinha mais receio de invadir o alheio". 

No Norte, "o auxilio espanhol na pesquisa do ouro, durante as 
primeiras investidas pelo- sertáo baiano, havia sido notável: a expe
di9ao de Espinosa talvez tenha atingido, depois de seguir o Rio 
Jequitinhonha, o próprio Vale do S. Francisco".8 Castejon brilha, 
coro os seus cento e dez borneos, em Paraíba do Norte. Diogo 
Soares e Robério Dias, instigados por Filipe 11 e Filipe 111; res
pectivamente, povoam de investiga~6es expedicionárias, trepidantes, 
grande parte da nossa hinterlandia . . As ruas de Madri correm o 
risco de serem cal~adas de prata. . . No Sul, porém,-os histo
riadores sao acordes neste ponto-a influencia castelhana se tornou 
muito mais séria. Cita-se o caso do "contacto interessantíssimo entre 
Céspedes e os bandeirantes paulistas",9 aos quais terá ele dado, a 
hora exata, o sinal "para que avan~assem", na destrui~áo das mis
s6es jesuíticas do Guairá. Sobre a viagem feíta por esse governador 
espanhol pelo Tiete existem mesmo . as referencias já lembradas 
num dos capítulos anteriores. Além de cheia de dificuldades, tal 
excursáo parece ter sido, pelas circunstancias de que se revestiu, 
mais urna prova de que o homem estava, de fato, "conluiado com 
ca~adores de escravos". Se assim o entendem os jesuítas espanhóis, 
nao é outra a conclusao a que chegam os nossos historiadores, entre 
os quais Calógeras e Basilio de Magalháes. 

Mas "que melhor argumento global poderia haver-pergunta 
Licínio Cardoso--do que esse, relativo a afirma~áo de que a his
tória das bandeiras paulistas do Sul f oi arquivada em documentos 
espanhóis, vazios que ficaram sobre o assunto os arquivos por
tugueses"? 

4 

Dois pontos, contudo, devem ficar bem claros: o bandeirante 
do Planalto nunca teve receio de invadir o "alheio", isto é, as terras 
de além-Tordesilhas (como supüe o autor citado) ; e nunca deixou 
de fazer distin~ao entre os espanhóis de cá e os de lá;-. mesmo 
quando Portugal estava subjugado pela Espanha. Tanto assim que, 
em 1630, reclama-se contra o fato de ser castelhano o alcaide da 

8. Idem, p. 95. 
9. Lembra. CALOOERAS (na sua A Política Exterior do lmpério, p. 82) que 

um govemador do Pa.ra.gua.i foi cúmplice dos paullstas nos ataques ao Guairá: 
D. Luís de Céspedes terta casado com urna portuguésa. da fa-milla Correia. de Sá. 

Don Luís de Césped.es se alegraba todas las veces que vía que los bandeirantes 
atacaban a los 1esuttas"- 1n!orma ENRIQUE DE GANDIA (Las Misiones Jesuiticas 
Y los Bandeirantes Paulistas, 1936). 
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vila, sob o fundamento de que os cargos públicos nao podiam ser 
desempenhados por estrangeiros. Os espanhóis estao invadindo 
"terras pertencentes a Coroa de Portugal, com grande prejuízo desta 
capitania", gritam os maiorais da governan9a, em pleno domínio 
espanhol. "Mi padre procurador, en que tierra estamos?"-pergunta 
o jesuíta que acompanhou Raposo até S. Paulo--"como podem 
vassalos da majestade católica fazer guerra a vassalos da mesma 
majestade?" Esta pergunta dep6e, em definitivo, contra a tese de 
Vicente Licínio Cardoso. E está escrita (de modo que é irretor
quível) a p. 261, da separata do t. 11 dos Anais do Museu Paulista 
( Arquivo Geral das Indias em Sevilha) . 

A resposta de D. Francisco Rendon de Quebedo ( espanhol já 
paulista) aos jesuítas, dizendo-lhes que os paulistas estavam e~ 
campanha por mandado d' el-rei que tenian en el Brasil (como po
diam os paulistas ter outro rei no momento em que Filipe IV era 
rei de todas as Indias?) ; a exigencia dos de S. Paulo a Luís de 
Céspedes, entao em transito pela vila, rumo ao Paraguai, pra que 
exibisse a ordem de passar por este caminho; a objurgatória do 
govemador paraguaio a princípio "conluiado" mas pedindo depois 
a el-rei ( 1628) que castigasse exemplarmente os "detestáveis vassa
los paulistas"; tudo isso confirma a insubmissao de "San Pablo del 
Ce_rton" ao jugo castelhano. 

5 

Feitos estes dois reparos, nao há dúvida quanto ao decisivo con
curso do espanhol e do mameluco hispano-descendente, na bandeira. 

Ao lado de Martim Tenório de Aguilar irrompem grandes nomes 
de bandeirantes, como Jaques Félix, seu sócio, e pai de outro Ja
ques Félix que andou pela Mantiqueira no enca190 das minas de 
ouro. Juan de Peralta e o "monjolo", Juan Mongei Garcez, acom
panham Francisco Pedroso Xavier no ataque as fór9as espanholas 
do Maracaju. 

Francisco Rendon d~ Quebedo é quem comanda um socorro 
paulista pra restaura9ao de Pernambuco. 

O maior companheiro de Pascoal Moreira, na conquista de Mato 
Grosso, é André de Zuñega y Leon. 

Em certas bandeiras, vai o elemento espanhol em grande número. 
No assalto a ltatim, dizem os jesuítas, iam entre os paulistas vários 
espanhóis que conheciam bem a regiao-"españoles de la vila ave
cinados en San Pablo, que saben bien toda la tierra". 

Duas familias, a dos Buenos e a dos Camargos, escrevem dois 
fonnidáveis capítulos do bandeirismo. Bartolomeu Bueno de Ri-
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,beira relampeja na conquista de Minas Gerais. Francisco Bueno 
f~~ um bonito na expansao do Sul e os tres Anhangüeras se nota
~1hzam _ na posse do Oeste. O Anhangüera pai e o Anhangüera 
f~lho sao os autores da penetra9ao goiana; o Anhangüera neto 
figura, valoroso, na tremenda luta contra os caiapós, na conquista 
~e Mato Gr?sso, ao Ia?o_ do Pai Pirá. Domingos da Silva Buena 
e quem chefia as exped19oes paulistas contra os franceses, urna em 
Santos e outra no Rio. Fernando de Camargo, "o Tigre", nao é 
apenas o cabe9a da luta contra os Pires· é também o famoso ban
deirante que conquista a regiao do Tap~, em 1635. Seu filho, Fer
nando de Camargo Ortiz, vai dar coro os costados no sertao baiano 
ao lado de Domingos Barbosa Calheiros · recebe de el-rei a em~ 
preita de ajudar Agostinho Barbalho de Bezerra na descoberta das 
esmeraldas e é solicitado como "Perna-de-Pau" (Jerónimo ·Bueno) 
pra. combat,.er os~ índios anaió~ no S. Francisco. José de Camargo 
Ortiz, o mo90, e um dos ma1ores nomes do bandeirismo na Iuta 
contra ?s. araxas~ no Rio Grande do Sul, fazendo parte 'da tropa 
de Antonio Raposo Tavares na destrui9ao das redu~6es jesuíticas 
do Tape.10 Antonio R~drigues de Arzao, filho de um Camargo e 
neto de um flamengo e outro fura-mato genuíno. Amaro FernaÍl
des Gauto, espanhol residente em ltu, é chefe de urna bandeira ou 
destacado participante dela, na Vacaria. ' 

Entrela9am-se as duas familias: José Ortiz de Camargo casa-se 
com a filha de Jerónimo Bueno, o "Pema-de-Pau"· Jerónimo de 
Camargo,. quinto filho de J useppe de Camargo, casa-~e com a filha 
de Francisco Bueno, que era filho de Bartolomeu Bueno, o sevi
lhan?, ~ que se torn?u notável na conquista do Sul e no ataque a 
provmcia do Urugua1. Bartolomeu de Ribeira, outro filho do sevi
lhano, casa-se com Mariana de Camargo, dando origem aos Buenos 
de Camargo, entre os quais Bartolomeu Bueno Cacunda. 

. A biografía <leste Cacunda nos conta que ele foi "grande serta
n1sta, tendo realizado urna vigorosa incursao ao norte do Rio Pa
raíba, ~a qual tomaram parte Bartolomeu Bueno de Siqueira, Ma
nuel Prres Salvago, Clemente Portes d'El Rey, Jerónimo Bicudo 
Cór~es e muitos outros mamelucos hispano-descendentes" . 
~m1, sao eles hispano-descendentes, porém, mamelucos. Pois é 

sabido que Bartolomeu Bueno, o sevilhano, casou com a mameluca 
Maria Pires e J useppe de Camargo, o outro sevilhano, se caso u com 
Leonor Rodrigues, descendente de Tibiri9á. 

André de Zuñega y Leon, companheiro de Pascoal Moreira, é 
quarto neto de Tibiri9á. ' 

10, CARVALHO FRANCO, Os Cam argos de S. Paulo, p . 66. 
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J á o fundador de S. Paulo é espanhol-Anchieta-o santo ca
narino. 

Se o costume de bandeirar é indígena, mais surpreendente é a 
coincidencia de "bandeira" provir do espanhol banderisar, distri
buir gente em bando, ou de bandera que quer dizer la partida des
tinada a hacer recrutas. 

Nao terá sido por mero acaso que a primeira vez (numa refe
rencia aos paulistas) que se fala em "bandeira" é num documento 
espanhol, datado de 1628: o de D. Luís de Céspedes y Xeria. 

A linguagem dos inventários bandeirantes está ingada de espa
nholismos.11 Na zona paulista do Vale do Paraíba do Sul é de uso 
proverbial a frase: quien no e_s Bueno es malo. Na luta entre os 
Pires e Camargos, ao lado <lestes, figuram Bernardo Sanches de 
Aguillar, Femao Muñoz, Domingos Barbosa Calheiros e todos os 
Buenos. Indaga~-se as causas que deram origem a essa cont~nda; 
Sejam quais forero, o certo é que o sangue espanhol explicara 
muita coisa, pelo lado dos Buenos e dos Camargos. 

Na outra desavem;a, entre taubateanos e pi:ratininganos, alguns 
historiadores tem querido ver uro sinal do ressentimento mameluco
ramalhista. Em todo o caso, nao é possível esquecer que os tau
bateanos descendiam de espanhóis. Jaques Félix, o fundador da 
povoa~ao, era hispano-descendente. Outros bandeirantes que aí se 
localizaram eram os Arzao, que provinham de origem flamenga e 
nao portuguesa; e estavam. ligados ao sangue espanhol, através 
dos Camargos. 

Capistrano dizia que a história do Brasil é, quase toda, a história 
de suas familias. 

Refería-se a Casa da Torre, que constituí um vasto capítulo do 
expansionismo agropastoril, no Nordeste. Nao é outro o caso dos 
Buenos e dos Camargos, com relagao ao expansionismo bandeirante 
do Sul. A bistória das bandeiras paulistas pode ser escrita, em 
grande parte, com a história dessas duas familias hispano-descen
dentes, que chegaram a ter proj~ao continental. 

11. JOAQUIM RIBEIRO alude aos muitos espanhollsmos que correram entre 
os bandeirantes. Acerca da família Bueno, na zona paulista do Vale do Paraiba 
do Sul, era infalivel a fTase: "quien no es Bueno es malo." (Folclore dos Ban
deírantes, p. 100). A influencia espanhola se revela, a cada instante, na lingua
gem do Planalto. o A. citado dá os exemplos: reales, pei:tíno, etc. colhidos nos 
inventártos (p. 170). 
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Os irmaos José e Luís Rendon de Quebedo, citados há pouco, 
tomaram parte na expedigao da Colonia do Sacramento e caíram 
prisioneiros dos castelhanos, depois de galharda resistencia oposta 
por D. Manuel Lobo e descrita por Southey. . . . _ 

Feíto o acórdo entre as duas Corcas a respe1to da restitu1gao da 
colonia, os dois netos de Amador Bueno se deixaram ficar em 
Buenos Aires-circunstancia que despertou a Taunay este racio
cínio: é mais que provável que baja em terra argentina numerosas 
pessoas em cujas veias corra o sangue do Aclamado. O próprio 
Manuel da Borba Gato era bisneto do famoso bandeirante espanhol . 
Martim Fernandes Tenório de Aguillar1~ da mesma forma que Gas
par de Godói Cola~o-o tenente-general da Vacaria-é neto de 
outro espanhol-Baltasar de Godói. 

Nome, também espanhol, que nao pode ser esquecido na história 
do bandeirismo, apesar dos pesares, é D. Rodrigo de Castel Blanco. 
Sabe-se como se deu a sua vinda pro Brasil. Com a artimanha de 
Moribeca, misturando misspickel com minérios de prata deixados 
por seu bisavó, cresceu, em Lisboa, o feitigo das minas de Melchior 
Dias, e daí a incumbencia dada ao "Patarata". É conhecida a sua 
atua~ao na Bahia (ltabaiana), em Sergipe, em Paranaguá e no Sa
barabugu. Derby e Calógeras elogiam D. Rodrigo, talvez sem razao; 
mas nao se pode negar-lhe o mérito, pelo menos, de haver promo
vido numerosas viagens e bandeiras, avivando o colorido espanhol 
do expansionismo e da mineragao. 

Aliás, o clima cultural em que se desenvolveu o fenómeno ban
deirante parece muito mais espanhol que portugues. 

8 

Compreende-se. O Norte ficou mais portugues que o Sul (pelo 
contacto mais direto com a Europa e Africa) . 

O Rio da Prata era, porém, por motivos que todos conhecem, 
o ponto visado pelos espa{lhóis nas suas numerosas expedigóes 
marítimas rumo ao Atlantico Sul. Vinham as expedigoes marítimas 
e as tempestades do sul da costa brasileira (veja-se o que aconteceu 
coro numerosas bandeiras marítimas, como as que se destinavam 
a Colonia do Sacramento) intervinham como que de propósito, re
sultando dessas atrapalha~es o sucesso de ficarem espanhóis e 
mais espanhóis refugiados pelo litoral vicentino e catarinense. 

12. TAUNAY, op. cit., t. IX, p. 195. 
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Por outro lado, eram os espanhóis do Paraguai que vinham, nu,. 
merosos, até bem perto do Planalto (veja-se o caso da pelea no 
Avanhandava). Ou eram esses mesmos espanhóis que assaltavam 
a Ilha de Santa Catarina e, ao mesmo tempo, a prac;a de Iguatemi. 

Nem se diga que o conflito permanente em que viviam os pau
listas e espanhóis-luta que veio até o século XIX- teria que dimi
nuir a influencia <lestes em relac;áo aqueles. 

Altamira cita o caso das influencias recíprocas que se operam 
entre "pueblos enemigos a quienes separan odios". Tal o que acon
teceu, diz ele, entre muslins e cristáos, "los cuales, no obstante sus 
guerras continuas, se influyeron mutuamente en alto grado". 

9 

Náo há contradic;ao, pois, entre urna coisa e outra. Ao contrário, 
fica o espanhol -colaborando dos dois modos: pelo ódio que des
pertou ao piratiningano e que tanto influiu no desenho psicológico 
do grupo em marcha; e pela colaborac;ao direta que o seu contin
gente demográfico e o seu espírito de aventura trouxeram a irrupc;ao 
do fenómeno bandeirante. 

Pelo ódio, o espanhol arrasta o paulista a combate-lo; pela cola
bora9ao, é o melhor comparsa branco da conquista. Nesse ódio e 
nessa colaborac;áo está a pro va do que se chamo u "f órc;as coinci
dentes de sen timen tos contrários". 

Além disso, o "ódio ao espanhol" apresenta outro benefício, que 
nao é possível ocultar. Nascido dos atritos da fronteira, foi ele 
quem instigou, no piratiningano, o sentimento de pátria. O elemento 
da resistencia é que dá vida a concepc;ao de nacionalidade, desde 
logo desabrochada no espírito bandeirante, metido em lutas e mais 
lutas contra a espanholada do Rio da Prata e do Paraguai. Entre 
prós e contras, o "ódio ao espanhol", de que nos fala Paulo Prado, 
nos foi, portanto, algo providencial. Com o espanhol ao nosso lado 
-na expansáo--explicamos a maior parte do espírito aventureiro 
que desloca as popula<;6es estrepitosas do Planalto em marcha para 
Oeste. Em luta contra o espanhol, adquiríamos a convicc;ao de que, 
se nao lutássemos, o espanhol é que viria feito pra nosso lado, 
tomando conta dos nossos índios, sururucando em nossas terras e 
assenhoreando-se dos sertoes "nunca trilhados de pessoa ou nac;ao 
alguma desde o dilúvio universal". 

Francamente, a favor ou contra, o espanhol sempre esteve a nosso 
favor. . . Ao passo que o portugues-pelo menos o colonizador
quase sempre esteve contra o espírito bandeirante. Nao queria sair 
do litoral, com receio das gentes de Castela. 
420 c. r . 

Nao será absurdo dizer-se que se fossem apenas portugueses os 
chef es da bandeira era bem possível que tudo se acomodasse num 
acordo com as autoridades medrosas ( capitaes-mores) e a explo
rac;ao ficasse "caranguejando pelo litoral". 

10 

Ao celebrar-se, há trinta anos, o tricentenário da aclama9ao de 
Amador Bueno,--o bandeirante que nao quis ser rei,-uma comu
nica9ao do Instituto Histórico a imprensa fez recordar que a famosa 
ocorrencia foi motivada pela volta do Brasil ao domínio luso. 

Os elementos espanhóis estabelecidos no Planalto de Piratininga 
nao estavam de acórdo e resolveram proclamar a nossa indepen
dencia, em 1641. Era muito cedo pra isso, nao tem dúvida. A 
recusa de Amador Bueno teve, também, o mérito de preservar a 
unidade brasileira, ainda em come90. 

O que nao parece exato é que só. a fidelidade a el-rei D. J oao 
IV tivesse sido o móvel da sua recusa. As suas palavras-viva el
rei!-podiam, apenas, traduzir urna conveniencia política do mo
mento. Urna questao de prudencia, talvez. O Planalto nao estava 
suficientemente preparado para a independencia. :E: o que já se 
r_egistrou no capítulo "República sem Proclama9ao". 

Foi outro hispano-descendente, um Camargo (Pedro Ortiz) quem 
aconselhou o movimento que deu em resultado mandarem os pau
Iistas dizer a Artur de Sá que "era escusado ir a S. Paulo, porque 
eles sabiam muito bem se governar"! 

J á em 1709 é outro Amador Bueno-este da Veyga, descendente 
do primeiro-quem é aclamado "cabo-maior e defensor da Pátria", 
na luta contra os emboabas. 

Note-se, também, o que há de feitio espanhol nesta segunda 
aclamac;ao. 

11 

Nao deixa de ser curioso que Anchieta e Aspilcueta Navarro 
tenham sido línguas tao de pronto, ao passo que Nóbrega nao o 
conseguiu, ou nao se interessou por essa primeira e elementar ne
cessidade de assimilac;ao do indígena, pra melhor convence-lo. 
Mesmo porque a persuasáo tinha que ser f eita na própria língua do 
aborígine, rica de imagens e de animismo, ·de ingredientes físicos, 
de palavras que eram as únicas capazes de identificar coisas e 
acidentes geográficos, cujo conhecimento se fazia tao indispensável 
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a quem quisesse, realmente, surpreender o mundo primitivo tal 
como ele devia ser. 

Espinosa, que realiza a primeira expedi9ao ao ouro ( 1553) par
tindo de Porto Seguro, é também outro grande "língua" e--como 
Anchieta e Navarro, é também espanhol. 

E se é verdade que os Lusíadas figurara no testamento de um 
bandeirante nao é menos certo que as Novelas Exemplares de Cer
vantes figuram entre as leituras prediletas de outro bandeirante. 

"Lusíadas do sertao"--disse alguém, aludindo aos navegadores 
do mataréu virgem. Mas a verdade é que o fenómeno bandeirante 
só se compreende como "empreendimento destacado da história 
portuguesa e que encontra em si mesmo a sua explica9ao".13 Sabe
se que a Coroa só se apercebeu da conquista depois desta realizada. 
E esta circunstancia indica que o fenómeno, no que possui de insub
missao, tem muito mais de espanhol que de portugues. 

Fácil é a verifica9ao a quem conhe9a as diferen9as profundas que 
marcam a psicología coletiva e individual de ambos; do portugues 
e do espanhol. Tais diferen9as tem sido estudadas por muita gente, 
inclusive pelos próprios escritores ibéricos, partidários da alian9a 
peninsular. Nota, por ex., Gon9alo de Raparaz, em seu curioso 
estudo sobre O Brasil no lmpério Espanhol14 que foram muitos 
os clássicos portugueses escrevendo em castelhano; o próprio autor 
dos Lusíadas escreveu muita coisa em espanhol; o que nao achamos 
é um escritor espanhol escrevendo em portugues. Keyserling15 opóe 
ao portugues, "plebeu e plural", o espanhol "aristocrata e uno", 
monofonico. A simplicidade do espanhol, que se funda na unidade, 
se converte, em Portugal, na pluralidade; a riqueza do homem pe
ninsular, comprimida na integra9áo castelhana, se decompoe, trans
posta para o clima portugues, em todos os seus elementos. "Por
tugal se he escindido de lo hispano para dij erenciarse formando un 
contraste completo con ello." 

Só um espanhol e nao um portugues podía ter escrito D. Quixote 
de_ la Mancha-tao característica é a cultura espanhola e tao dife
rente da de Portugal. E o bandeirante andejo, correndo atrás dos 
mitos, tero muito de um D. Quixote-no sentido nobilitante da 
palavra-que trocasse os moinhos de vento pelo gosto de vencer 
os monstros da fábula. 

13, SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, Rafaes do Brasil, p. 72. 

14. RAPARAZ, loe. cit., p . 106. 

15. R evista do Oeidente, ano IX, n.0 XCII. 
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Pro autor de O Mundo que_ Nasce-e ninguém tra9ou tao a fundo 
o retrato psicológico do · espanhol-este é "rude e fantástico como 
todo habitante do deserto". 

O bandeirante sofre dessa mesma "hipertrofia da dimensáo" que 
caracteriza o espanhol-e daí, e também pelo seu contacto com o 
mundo fantasmagórico do primitivo--lhe nasce o amor pelo fan
tástico. 

A bandeira é, em suas for9as sentimentais mais. sérias, o económi
co acumpliciado com o maravilhoso-:-talqualmente para os povos 
de base agrária, como o portugues, é o idealismo sentimental um 
produto do económico acumpliciado com o lírico. 

A hipertrofia da dimensao--se assim é lícito dizer-é que gera 
o mitológico. Ora, parece que o portugues, abstemio, fragueiro, 
lírico, mais crédulo do que imaginativo, nao tem voca~áo para o 
mito. De fato, os sociólogos que analisam a contribui~ao psicossocial 
do portugues, no jogo do nosso dinamismo coletivo, notam que o 
próprio Cristianismo, que nos veio filtrado pela do9ura e simpli
cidade da alma lusa, era fundamentalmente desprovido de seiva 
mitológica, em contraste com o cristianismo medieval, enriquecido 
pelo mitologismo alemao. 

Aliás, a mitología camoniana é toda resultante da Hélade. A teo
gonía do imortal poema é tomada de empréstimo ao mitologismo 
grego. E quando aparece o mito, esse mito é. . . místico-como 
acontece na lenda do Encoberto, que "só do lírico brotou".1 6 E 
quando nasce a epopéia, essa epopéia nasce ainda do lírico, que 
é Camóes.17 Mas o próprio Encoberto (prestemos aten~ao a este 
ponto) se filia a lenda mitológica de Saturno, que é a grega.18 Me
nendez y Pela yo, em Orígenes de la Novela, é quem melhor define 
o "idealismo seintimental que tiene de gallego 6 de portugués mucho 
más que de castellano" isso em oposi9ao ao épico (e o épico pres
supoe fundo mítico) que avassala o espanhol e as suas cria96es 
humanas e literárias.19 

Nada mais interessante, porém, do que verificar que, toda vez que 
o portugues desanda para a epopéia, recorre ao idioma castelhano. 

Exprimía-se esse bilingüismo literário (a observa9ao é de Caro
lina Michaelis) no curiosíssimo fenómeno de que "até fins do 
século XV a linguagem épica era pra todos-espanhóis, galegas, 

16. ANTONIO SARDINHA, A Alianca Peninsuiar, p~ 117. 
17. Idem, p. 123. 
18. Ibidem, 135. 
19, MENENDEZ y PELA YO, obra cit., p. 221. 

marcha p I oeste 423 



\ 

portugueses e catalaes-a castelhana, que facultativamente conti
nuou a se-lo nos séculos XVI e XVII, como a linguagem lírica fóra, 
até 1350, a galego-portuguesa para portugueses, galegos e espa
nhóis e continuou a se-lo facultativamente até 1450." 

Ora; o mito constituí a f ór9a mágica que explica o arremesso 
bandeirante no encal~o dos eldorados e das itaberás lendárias. 

E o maior criador de mitos no bandeirismo, foi justamente um 
mameluco híbrido de espanhol, o Anhangüera. 

13 

A credulidade do portugues explica o seu misticismo; a imagi
na9ao do espanhol explica o seu amor ao fabuloso. 

A diferen9a que há entre o mitológico e o místico, isto é, a dife
ren~a que vai entre o quixotismo e o sebastianismo, parece mostrar 
bem a diferen~a. entre o espanhol e o portugues da conquista. O 
fabuloso instiga a alma do primeiro; o místico imprime ao segundo 
o sentido sonhador que vamos encontrar no substrato da alma ibé
rica. E já se chamou a aten~ao para essa diferen~a quando da 
refuta9ao ao misticismo do século XVI como fundamento do nosso 
fenómeno expansionista. 

Em resumo: no jógo das fór9as psicossociais que explicam o 
fenómeno bandeirante nao tem dúvida que a contribui9ao do espa
nhol, "rude e fantástico como todo filho do deserto"2º de mistura 
coro a do selvagem, "mergulhado no seu mundo fantasmagórico", 
é decisiva. 

Alvitrada a possibilidade dólico-loura por Oliveira Viana, ou a 
possibilidade semita por outros, as pesquisas provam que nao; o 
fenómeno tem muito de espanhol e indígena; nada tem de dólico
louro, ou algo apenas de semita. 

14 

Alega-se coro Rapóso, mas Raposo é maior no sentido geográfico 
e espetacular. Nao o será tao seguramente na profundidade social 
do seu bandeirismo. 

20. Em excelente ensalo publlca.do na. G aceta Hispana, de S . Paulo ( n .o 1, 
ano 1) CARLOS PINTO ALVES dizia e com r azáo: 

"Si a los Paul i stas n os faltó siempre el sen tido portugués del mar, n o1 sobró 
en cambio el quijotismo d e las inútiles caminatas por las vírgenes florestas. 

EL ' bandei rante' amaba sobr e todo su pequeña r epública en cogida de f rio 
entre montañ as; más era p reci so que el nombre de su Dulcinea fuese llevado 
en un soplo d e gloria de océano, y así, lo que Cervantes llama Las salidas que 
d e su tierr a hizo el ingenioso Don Quijote, los historiadores tuvier on a bien lla
m ar 'las entradas y las banderas de los Paulistas'. Y, como el místico seff.or de la 
Mancha, Raposo venta a morir criSt i an amente SI pobre, en la ladera gaff.ada por 
la garoa. de Pir at ininga." 
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Nas suas prodigiosas perf ormances horizontais desobstruiu ele de 
jesuítas espanhóis o Sul. Mas faltou-lhe algo de ajustamento a terra 
que dá ao fenómeno bandeirante um caráter especial. O seu passeio 
pelas regióes platinas, an~inas e amazónicas pode ser comparado 
mais a fa9anha de um globe-trotter do que a urna arrancada ban
deirante, no verdadeiro sentido desta expressao. 

Num sentido "espacial-geográfico", sim, terá sido a maior. Coisa, 
aliás, que ele só realizo u como "paulista", em fun9ao do Planalto 
e com o concurso dos paulistas hispano-descendentes. O expan
sionismo que a bandeira realiza envolve aspectos de profundidade, 
tem um comportamento social característico, distingue-se por obje
tivos que já podem ser escoimados de qualquer confusao, notabi
liza-se pelo povoamento das áreas conqµistadas, pela permanencia 
dos caminhos abertos; interessa a modela~ao geográfica da frontei
ra, absorve os padroes culturais indígenas ( sem os destruir), apro
veita o índio em seu nomadismo tradicional, rima bem com o pró
prio ]esuíta em muitos pontos; .principalmente no que o bandeirante 
e o jesuíta tem de soldados e imperialistas; ia dizendo no que um 
e outro revivem do clima espanhol. 

Raposo terá sido um bandeirante paulista, de grande dimensao, 
como o foram o Pai Pirá e o Anhangüera; nao em profundidade. 

15 

Veja-se o que há de "quixotesco" em Fernao Dias Pais, impreg
nado (culturalmente) do clima espanhol reinante,2 1 quando conde
na o próprio filho, na tragédia do Sumidouro (la justicia que se 
hace por si misma, unica que es natural y digna del hombre) e em 
Anhangüera quando amea9a botar fago nos rios. 

Euclides chama ao bandeirante o "super-homem do deserto". 
Mas nao é Keyserling, como atrás se disse, quem nos afirma que 
todo morador do deserto é quixotesco, por natureza? O que carac
teriza a paisagem castelhana é o cósmico, é o predomínio do pla
netário <liante do hornero cuja existencia, desde o ponto de vista 
astronómico, nao é mais que urna anedota. Fácil será imaginar o 
rompedor de sertao guiando-se, também, pelo sol e pelas estrelas. 

Para os espanhóis-afirma ainda o autor da famosa A nálise Es
pectral da Europa-a figura de D. Quixote nao é cómica. Ao 

21. Fernáo Dias Pais é de origem flamenga e n 6.o a.penas portuguesa. Pelo 
menos, é isso o que n os lnformam os que estudaram ,a. genealogia dos Lemes, 
apontan do-a como proceden te, pelo lado paterno, de Mar tim Lem, cavaleiro 
flamengo casado em Burgos com Joan a de Barros, da n obre familia port uguesa 
d esse apeltdo (p. 129, Os Camargo$). 
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contrário, parece a mais alta representac;ao do homem, e isto em 
grau muito mais elevado do que Goethe para os alemaes. O espa
nhol sabe que só ele vive a sua vida e que em última instancia, 
nada o pode ajudar. Daí o seu culto da virilidade, da dignidade do 
homem e, caso extremo, a ansia de reinar sobre homens (nao sobre 
mullieres nem coisas). Daí a sua particular concepc;ao de honra. 
El honor espanhol repousa sobre a paixao puramente subjetiva; 
es la patetica del unico. 

Nao há "segundo lugar" para o espanhol. Como nao há "segundo 
lugar" para o bandeirante. 

16 

Como explicar, se assim é, que o bandeirante hispano-descen
dente tenha sido entao menos cruel do que o conquistador es
panhol? 

O elemento . espanhol da bandeira e o método de colonizac;ao 
espanhol, seguido pelo bandeirante, sao duas razoes bastante sérias 
pra convencer que a crueldade dos nossos pioneiros deveria rimar, 
também, em genero e número, com a dos aventureiros que vieram 
pelo Pacífico. Em vez, nao; a nossa técnica de conquista está tóda 
entremeada de lirismo pacificador. O bandeirante é, na maioria das 
vezes, um apartador de briga entre tribos rivais. Fernao Dias Pais 
conquista tribos e tribos "sem tiranía de mortes". A todo momento, 
como nos informam as atas da Camara, vinham os índios chegando 
aos magotes, pelo caminho da paz. "Soldado pacificador do gentio" 
-é como Paulo Prado qualifica o bandeirante. Nao raro, vemos o 
cabo-de-tropa-pra evitar briga-fazendo um dos da sua tropa casar 
coma filha do cacique. A eleic;ao do chefe tem um sentido humano: 
é feita pra "nos reger amorosamente". 

A "crueldade" do bandeirante, que tantas palavras de reprovac;ao 
mereceu de Capistrano, de Handelmann e de outros historiadores
moralistas, deixa de existir, ou talvez perca muito de sua enfase, 
em confronto22 com as terríveis expedic;oes que devastaram o Mé
xico e o Peru e com os dezessete anos de dominac;ao alema na 
província de Venezuela. Examine-se a mais rubra página do ban
deirismo por mandato (Raposo) e estará ela longíssimo da carni
ficina posta em execuc;ao por !rala, segundo o testemunho de Ulrich 
Schmidel, ou por Pizarro no lmpério dos Incas. Haverá, necessa
riamente, urna razao psicossocial pra esse contraste. 

Aqui entra a contribuic;ao portuguesa que temperou a crueldade 
do bandeirante, pondo, no corac;ao <leste, a ternura e a boa-fé, o 

22. PAULO PRADO, obra cit., p. 70. 
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idealismo sentimental e o lirismo da rac;a. J á o nosso conquistador 
nao terá sido, entao, brutal como foi o espanhol. 

Por certo que o próprio Planalto terá influído na psicología do 
bandeirante, tao diferente do conquistador espanhol nesse parti
cular. O novo meio-quem o diz é J annings--desperta qualidades 
e defeitos até entao irrevelados. O homem, que é cruel num dado 
ambiente, será um modelo de doc;ura em outro. Também ninguém 
irá negar o elemento psicológico como intermediário entre o grupo 
e o quadro geográfico em que esse grupo se fixou. 

A pouca ou nenhuma crueldade d<;> bandeirante hispano-descen
dente, em confronto com a crueldade viva e dramática do con
quistador espanhol, poderia explicar-se por um jogo cordial de re
lac;oes entre o grupo e o quadro físico em que se desenrola a sua 
ac;ao, quando nao se explicasse, como parece mais lógico, pela 
contribuic;ao portuguesa na bandeira, visto como a inocencia, o 
lirismo e o idealismo sentimental portugueses representam virtudes 
de extraordinária eficácia no jógo das f ore; as psicossociais que carac-
terizam o f enomeno bandeirante. . 

A contribuic;ao portuguesa será, pois, a mais bela de todas, em
bora a "menos bandeirante"; isto é, a que menos terá influído no 
dinamismo do grupo em marcha. 

Por outro lado, nao há termo de comparac;ao-observa Taunay 
--entre o espírito irrequieto, turbulento e indisciplinável dos his
pano-americanos e o dos luso-americanos. ~stes eram, "incompara
velmente, mais ordeiros e respeitadores do princípio da autoridade". 

Em todo o caso, mesmo no bandeirante apartador de brigas pare
ce que há qualquer coisa de quixotesco. 

17 

Em síntese: 
a) Quando sob a Coroa da Espanha, a porta estava aberta a 

maior avanc;ada para Oeste. 
b) Quando se dá a restaura9ao, o paulista entra em Juta com 

os do lado de lá-com os espanhóis-a peleja se torna mais cons
cientemente conquistadora; rolam sertao adentro as vagas da poro
roca bandeirante (a imagem nao é do autor <leste modesto ensaio~ 
é de Calógeras). 

c) Entretanto, mesmo quando o Brasil é espanhol ( 1580-1640), 
como resultado da junc;ao das duas coroas ibéricas, os paulistas nao 
vao na onda; continuam fazendo a distinc;ao, a separa9ao entre as 
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terras de um domínio e de outro.23 Com que direito os espanbóis 
de Vila Rica se vinham apossando das terras pertencentes a Por
tugal? 

18 

Certa vez, o Morgado de Mateus pensa em restabelecer a comu
nica9áo pela via fluvial do Ivinheima e restaurar o núcleo fortifi
cado pelos paulistas nos campos da Vacaría. Os "povoadores de
viam ser escolhidos entre curitibanos"; mas estes precisariam ser 
bem tratados, pois seriam capazes de desertar para os domínios de 
Castela24 "por serem muito parecidos aos castelhanos nos costumes". 

Quem, naquela época, dizia "curitibanos" estava dizendo "pau
listas". 

Estava dizendo que, nos costumes, castelhanos e paulistas se 
pareciam muito . . 

19 

Enfim, a "bandeira é um fenómeno constante e especial" do 
Planalto. 

Justamente do Planalto onde "se tomo u notabilíssima a efusao 
do sangue castel han o". 25 

23. Aludlndo a urna informac;áo do Abade Maserati, governador-geral interino 
do Brasil, os espanhóis náo compreendem por que ele, governador com sede na 
Babia-, náo castigava. os paulistas. Era. preciso observar " los capítulos de la paz 
y esta amistad y allíanza debe ser reciproca entre las dos Coronas (1679), sin 
permitir ninguna disculpa que es gente sublevada y foragida la que comete estes 
insultos". 

A desculpa. de ser Ionge da Bahia. também náo tinha ca-bimento, pois a jurisdic;6.o 
alcan~ava S. Paulo pa-ra. castigo dos delinqüentes. (Representa.c;áo da Junta. de 
Guerra de :indias a el-rei da Espanha). 

24. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA, Monr;óes, p. 144. 
25. AFONSO DE E. TAUNAY, op. cit., t. I, p. 125. 
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CAPITULO XVI 

FOME DE OURO PRA MUITAS Vf:ZES 
MORRER DE FOME 

O ouro dos mitos, o ouro de lavagem e o das minas. 
A bandeira, na história economica do Brasil. A pro
durao do ouro, nos séculas XVII e XVIII e os seus re
flexos na vida da humanidade. O caminho das minas 
era o caminho para a luta entre reinóis e nativistas. 
Amador Bue.no da V eiga, cabo-maior e defensor da 
Pátria. Borba Gato e os emboabas de Manuel Nunes 
V iana. A "jronteira" e o ourv dos mitos, a democracia 
e o ouro dos alúvios,' a independéncia e o ouro das 
grandes minas. O ouro na funda9ao das cidades ou "des
ruralizafao" do Brasil. Anhangüera morreu tao sem ouro 
como F ernao Dias Pais, · enganado pelas. esmeraldas. O 
caso da demarcafao diamantina. O bandeirante que se 

faz minerador ainda nao deixa de ser bandeirante. 

1 

Na ligeira classifica9ao de baodeiras conforme o seu objetivo 
económico, destaca-se a do ouro como sendo a de mais notáveis 
conseqüencias políticas. f: agora preciso considerar o ouro em tres 
fases distintas; o ouro dos mitos (sol da terra, "serra dourada'i') 
o ouro de lavagem (nos ribeiros, a flor da terra) e o ouro das 
minas (o da fixa~ao) . 

O ouro dos mitos, desencantou o ciclo oficial mas agu9ou sem
pre o espontaneo. J á se sabe como se passaram as coisas. O por
tugues teve as suas primeiras decep96es, mas D. Francisco de Sonsa 
morreu acreditando nos mitos, sobre cujas conseqüencias já se 
falou em capítulo especial. 

Em 1618 a Coroa abandona a pesquisa oficial do ouro "por se 
nao poder averiguar a certeza das ditas minas e nao se ter tirado 
delas proveito algum para a real fazenda". 

Lá um dia, porém, o mito se transforma , em realidad e .. Depois 
de tanto pouco caso, desperta a Corte distante. A descoberta das 
minas, fe ita a sua revelía, quase sem o seu auxilio, assanha-lhe o 
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apetite económico. Que diabo, tao fabulosa riqueza nao seria pra 
desprezar .. . 

2 

Nao é senao reflexo do ouro o afluxo formidável do interesse e 
de vida que invade as gerais com as aglomera~oes hu~~nas. Ver
dadeiros enxames variegados de gente que vem atrás da nqueza. 

Início, também, de um grande drama; grande pelas suas conse-
qüencias e pelos seus comparsas. . . . _ 

E enquanto se alimenta no outro lado do oce~no urna c1vibza~a.o 
que tinha fome de ouro, ou um~ Corte que quena vencer as d:_mais 
cortes européias numa verdadeira parada de lW:o. e oste~ta~a?, o 
sentimento da terra, aqui, toma impulso e o nahv1smo cna ra1zes, 
machucado pelas injusti~as e espolia~oes do reinol. . . 

Como caminho para as minas, como observa Cap1strano, va1-se 
notando a diferencia~ao, a antipatía entre o homem da terra1 e o 
da colonia. Borba Gato, a princípio marcado pelo se~ pape~ ~ontra 
0 espírito forasteiro e ladravaz, "é depois .º nacionahs~? v1gil.ante, 
refugiado na tribo de que se fez morubixaba.. S~bashao Pa1s de 
Barros invade o Maranhao pra estabelecer o pnmerro choque entre 
paulistas e emboabas. Por sua vez, o "tenente-general do mato" 
intima Nunes Viana a "sair das minas em termo de 24 horas, coro 
a comina9ao de que, nao o fazendo, se lhe con~:iscara<? os be~s". 

Na correspondencia, en tao trocada entre os ~01s cau~tlhos~ ve-se 
que 0 bandeirante acusa, inflamado, o chefe re1nol de amotmador 
do povo, usurpador e contrabandista". . . . 

Sabe-se como se deu depois esse grito de nativ1smo partido ?º 
Planalto contra os usurpadores. Bastará que se rememore o segu1n
te: a luta foi de um contra dez; de gente mal armada contra gente 
muito bem armada· de gente que estava dividida por questoes de 
familia (luta de el~) contra o inimigo aparelhado e. unificad~. 

Os episódios desse feito memorável sao por dema1~ conhec1d,o~: 
as numerosas transa9oes do govemo portugues, a atitude lend.ana 
das mulheres do Planalto que nao queriam receber os seus mandos 
senao vitoriosos; a inominável trai~ao a que foram conduzidos os 
paulistas no Río das Mortes, e a aclama9ao de Amador Bueno da 
Veiga, em 1709, pra "cabo mayor e defensor da pátria". 

1 Estas brlgas tlveram urna virtude que tol a de ir dividlndo, cada vez mals, 
rel~óls de nativos. "O orgulho e ambi~áo presldlram, em geral, as pretensOes do 
primelro partido, a consciéncia dos serv1Qos prestados e a pertlnácia nas oplnlOes 
anlmaram 0 segundo", no dlzer do Capltio SILVA PONTES (SOARES DE MELO, 
Os Emboabas, p. 20). 

2. SOARES DE MELO, op. cit., p . 81. 
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Está provado boje que a guerra dos emboabas concretizou o 
primeiro protesto da nacionalidade nascente contra os seus pri
meiros inimigos. 3 

É 0 momento em que paulista e portugues se tornam, ao máximo, 
palavras antagónicas: paulista versus emboaba. 

3 

Os primeiros episódios mostram, desde Sabará, e depois em 
Ponta do Morro e Cachoeira do C~mpo, que se tratava de um 
assalto a mao armada, e em grandes propon;oes. 

O fim-a usurpa~ao do ouro--autorizava os meios mais ignóbeis 
pra consegui-lo. Nada mais parecido com um pirata em alto-mar 
que um ladrao de ouro no sertao. Ocorrencias como as de Ponta do 
Morro e Capao da Trai~ao, nas quais negrejam os nomes de Frei 
Fral'lcisco de Meneses e Bento Amaral Coutinho, sao provas disso. 
Parecem, pelo que tem de monstruoso, mais da fábula que da 
história. · 

Seriam bastantes a justificar, e durante muito tempo, urna espé
cie de "fronteira moral"4 entre paulistas e reinóis, digna de urna 
inscri~áo moderna: lembrai-vos d? Capao da Trais:ao. 

Se a rea~ao dos paulistas nao se faz sentir de pronto sup5e-se 
que tenha sido por dois motivos: a) tratar-se de um assalto, que 
os colheu de surpresa; de um golpe baixo, movido por feroz cobi~a 
de ouro, e nao de uma Juta, ou concorrencia digna desse nome; b) 
terem eles, os paulistas, em seu favor o direito as minas, reco
nhecido pelo rei (carta régia de 1664) e suporem, portanto, que 
o rei fizesse cumprir a lei, sem necessidade de sangue. Palavra de 
rei nao vol ta atrás ... 

Realmente, o Governador Fernando de Lencastre se poe logo 
de inicio ao lado dos paulistas, "por serem seus os descobrimentos", 
dando-lhes garantía de reingresso nas minas. Chega mesmo a urna 
tentativa em tal sentido ( vou assossegar essas dúvidas) como se 
com cem dragoes que seguissem pra lá pudesse conter quatro mil 
assaltantes, os amotinados de Nunes Viana, já entao ditador da 
regiao aurífera. 

3. Mesmo depois dos emboabas as rivalidades continuam. Em Culabá, por 
ex., o Ouvldor Cunha Lob<>-eomo o contessa o próprio governador do Rlo de 
Janeiro-irla. levantar parcialidades, pois o ouvidor quería favorecer os fllhos do 
reino contra os ba.ndeirantes, quando estes é que tinham descoberto a riqueza 
(Documentos Ints., vol. 50, p. 57). 

4. Emboaba se chamava quem náo era paulista (CAPISTRANO, Caminhw 
Antigos d.o Brasil, p. 86, nota 6). 
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Mas o recurso do Governador Lencastre, tentando "assossegar 
as dúvidas", nao será só por serem paulistas os descobridores. A 
oente percebe logo, será também e principalmente por "serem mais 
Óteis a fazenda de V. Majestade do que os forasteiros" ( 1709). 

Vem logo após o seu sucessor, Albuquerque Coelho, que tam
bém quer intervir, mas também recua quando Nunes Viana se 
propoe pagar os quintos e reconhecer, portanto, a autoridade do rei. 

Explica-se a alternativa do governo portugues: se Lencastre fica 
ao lado dos paulistas, com o fito da fazenda real, Albuquerque 
fica ao lado dos emboabas, com o fito da real fazenda. 

Quanto aos paulistas, como seria natural, já a essa época há os 
que confiam no rei e na lei mas há também os que ainda nao 
confiam. Todos concordam, contudo, em se constituir em bandeira 
pra reingressar nas minas por seu direito ou pelas armas. Tanto 
assim que aclama~ Amador Bueno da Veiga "cabo-maior e de
íensor da pátria"; dao-lhe um título guerreiro, de colorido marcial, 
mas ao mesmo tempo declaram que "por amor a justi~a é que se 
haviam5 constituído ero bandeira". 

Entao se organiza urna bandeira original, porque diferente das 
outras em seu objetivo--a bandeira contra os emboabas-o episó
dio piais importante da guerra. Bandeira que a si própria assim se 
chama, conscientemente. 

Assim, ao lado de Amador Bueno. da Veiga, que acreditava no 
rei e na lei, vao os de Luís Pedroso de Barros, que nao acreditavam 
nem numa coisa nem na outra; antes, querem é desafrontar os 
paulistas de qualquer modo, fazendo justi9a por suas próprias maos. 
Neste pormenor-diga-se de passagem,-Amador parece fiel a 
linha de seu ancestral, o primeiro aclamado, que recusou a coroa 
( 1641 ) e Pedroso, neto do grande Luís Pedroso de Barros, o da 
invasao do Peru ( 1660), encarna a tradicional insubmissao de 
sua gente. 

Parte a bandeira, enfim, com a decisao e o rumo que os histo
riadores descrevem e tanto poderá ser punitiva como apenas rei
vindicatória. Ferida a primeira batalha, Pedroso é quem se adianta 
e a comanda, surrando exemplarmente os emboabas de Caldeira 
Brant, na Ponta do Morro, ao passo que o cabo-maior, que ainda 
acreditava em lei e em rei, fica espiando a peleja de palanque. 

Entao surge o impasse: Pedroso a querer continuar brigando e 
Amador nao querendo, vamos parar com isto, pois o seu intento 

s. Nao conseguindo evitar a march~ dos paulistas, manda o nóvo govérnador 
avisar os emboaba.s: que reunissem mais gente para a resistencia até que uma 
tropa regular os fósse socorrer (AURELIANO LEITE, O Cabo-Maior <Los Paultstas, 
p . 98). 
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era "buscar todos os meios lícitos6 a fim de que estes moradores 
voltem as minas onde possuem suas fazendas, <lívidas e escravos". 
p porque o primeiro viu que nao seria lógico pelear sozinho, sem 
a ajuda de Amador; e porque o segundo ainda confiava em lei e 
em rei; e porque ambos viram a formidável superiorid'ade dos 
emboabas ( aos quais se haviam reunido agora os nordestinos e 
as tropas de Albuquerque Coelho) por isto ou por aquilo o fato 
é que reconhecem que seria inútil o sacrifício. 

A peleja seria puro desperdício de heroísmo, nao v:alia a pena, 
pois que leve o diabo, quem sabe se Amador é quem tem razao 
e daí a retirada em que todos, quer os da faC9aO punitiva, belicosa: 
quer os da fac9ao dos "meios lícitos", tomam parte. 

Foi o que fizeram. 
Inimigos dos p,aulistas dizem que a retirada foi inglória, com 

asas nos pés. Ca9oada própria de quem roubava ouro e aÍnda se 
ria. Enfim, própria de ladrao satisfeito. 

4 

Luís Pedroso de Barros, embora sem o rutilante penacho de cabo
maior, já havia desafrontado suficientemente os trezentos mortos 
do Capao da Trai9ao, e o outro objetivo--o de Amador-seria 
alcan~ado logo mais ( 1 711 ) com o reingresso dos bandeirantes 
em todos "os seus bens móveis e imóveis, que lhes haviam sido 
usurpados ao tempo das altera96es". 

Que houve, assim, um.a dupla vitória, a punitiva e a reivindica
dora-houve, sem dúvida; tanto que é criada a Capitania de S. 
Paulo e Minas de Ouro, da qual Albuquerque Coelho se faz go
vernador; S. Paulo é elevada a categoría de cidade; vem a ordem 
de D. J oao V (e o seu retrato autografado) considerando "jamais 
abandonadas as minas, visto terem os paulistas .a justificativa da 
f or9a maior". 7 

Há, porém, um momento de confusa.o nessa "fronteira moral" 
entre paulistas e emboabas. Por exemplo: paulistas confiando no 
rei e na lei e emboabas contra a lei e contra o rei. Um governador 
ao lado dos paulistas e outro contra. Paulis~as, detestados mas 
com quem é preciso contar, "por serem mais úteis que os f orastei
ros". Reinóis ao lado dos paulistas (dos insubmissos) e paulistas 
(os já submissos) ao lado dos reinóis. 

E como em todos os momentos de confusao, trocam-se os papéis: 
Amador Bueno da Veiga nao deixa de ter sido um paulista em-, 

6. JúLIO RIBEmo, Padre Belchior de Pontes, p. 188. 
7. AURELIANO LEITE, op. cit., p. 112. 
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boaba (obediente, do ponto de vista nativo, ao rei e a lei) ; como 
Nunes Viana um emboaba paulista (pela desobediencia, a moda 
local, de que dá prova, inicialmente). O pa~ista ~em por cento/ 
embora sem o rutilante penacho de cabo-ma1or, e Luis Pedroso 
de Barros. 

Queixam-se os historiadores de certa obscuridade na segunda 
fase da guerra; mas a obscuridade é muito clara, do ponto de vista 
psicossocial, nao apenas histórico. . 

Os fatos históricos é que sao confusos, nao o fato social que a 
revolu~ao do ouro facilmente explica. Ve-se bem tudo quanto bou
ve, por detrás dos fatos históricos, que nao devem ser conside
rados só de frente, como simples pano de boca em teatro mas pelo 
sentido profundo dos acontecimentos sociais. 

O determinismo económico, sólto, se exacerba dentro de um pa
norama social inédito e subversivo. O ouro (o mais dialético dos 
metais) explica tudo; explica a voracidade do emboaba e, ao mes
mo tempo, o paulista já contemporizador, certo de que com a lei 
e reí conseguirá mais do que pelas armas; o reingresso em suas 
propriedades. 

O principal, porém, é que, sob o ponto de vista social, os pau
listas já haviam · cumprido o seu papel; e o haviam feíto desde 
Fernao Dias País, desde os audazes taubateanos. O mineiro (gen
tílico) ficou sendo paulista; a família mineira havia saído do ban
deirismo; muitos paulistas, mesmo durante ou pós-emboabas, con
tinuam nas minas, ou levantando bandeiras a procura de novos 
descobertos, até o último lampejo do espírito piratiningano8 em 
1756, trinta e seis anos depois de se haver desmembrado de S. 
Paulo o território das Minas Gerais, e mesmo dez anos depois de 
haver S. Paulo perdido o predicamento de Capitanía. 

O mineiro superposto, o emboaba minerador, nao desfigura o 
que já é mineiro por ter sido paulis,a. 

Encarada a questao do ponto de vista brasileiro, as recompensas 
sao bem maiores. A derrota demográfica9 dos paulistas redunda 
em dois beneficios: o reajustamento do país de modo a levar p.ara 
o centro as aglomera~oes do litoral; a continua~ao do bandeirismo 
rumo a Oeste (Mato Grosso, Goiás) a tempo de incorporar ao 
Brasil a área geográfica que boje constituí esses dois Estados. 

8. BASíLIO DE MAGALHAES enumera tais bandeiras minuciosamente, em 
sua Expansllo Geográfica, de pp. 237 a 242. 

9. ROBERTO SIMONSEN, em sua História Económica do Brasil, explica a 
guerra dos emboabas demograflcamente : os paullstas, em evidente mtnoria, nA.o 
poderla.m expulsar a grande onda dos emboabas. Sabe-se que os emboabas nA.o 
eram só portugueses mas também os nordestinos que correram para as minas, 
em largas migra~es, estabelecendo a encarnl~ada disputa aos paulistas daqullo 
que a estes pertencta nfLo s6 por direito de conquista mas por decisAo legal do 
reine>-a posse da riqueza recém-achada e já fulgurante. 
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, Claro que aquí só se incluem as conseqüencias da guerra contra 
os emboabas. A da descoberta do ouro, feito exclusivamente ban
peirante-teve outras conseqüencias; foi a maior revolu9ao eco
nómica do século XVIII. 

Pouco importa saber· se os "sam-paulistas" que conquistaram 
Mato Grosso e Goiás eram os mesmos, ou nao, das gerais, visto 
como os das gerais f oram, em grande parte, reintegrados em su as 
propriedades, formando a base da popula~ao mineira. 

O que interessa aquí nao é o evento histórico singular, descon
tínuo, mas o fato social, permanente e plural, do qual a bandeira 
se havia tornado o instrumento específico. Quer-se dizer-conti
nuou a bandeira exercendo a sua fun~ao; tenha partido do foco de 
propulsao principal ou dos seus subf oc.os, f ósse ou nao conduzida 
pelos mesmos ou por novos sertanistas. 

Há, pois, urna liga9ao de causa e efeito, pelo menos há a conti
nua~ao da mesma causa para o mesmo efeito. 

E tanto faz. . ~ 
5 

Depois da luta com os emboabas, a luta com os capitaes-gene
rais: as insurrei~oes bandeirantes. 

E eis que Pitangui (ao tempo de D. Baltasar) se torna o "reduto 
de paulistas emigrados dos distritos invadidos pelos emboabas", 
grandes bandeirantes como Jerónimo e Valentim Pedroso de Bar
ros, Manuel Dias da Silva, Domingos Rodrigues do Prado, Barto
lomeu Bueno da Silva (o Anhangüera 11) etc. 

O "amotinador do povo", Domingos Rodrigues do Prado, é 
autor das "desordens", pois nao permitía que aí nada fósse feíto 
pelo governo. Assume ele próprio o comando da vila, aceitando a 
famosa refrega coro os dragoes do Rio. 

Outro reduto é Vila do Carmo, onde está Luís Pedroso de Barros, 
que de lá enxota o juiz de f ora, e o faz com rara energia crioula. 
Mas a insurrei~ao que mais canta é a de Filipe dos Santos, ao 
tempo do Conde de Assumar. 

A revolu9ao bandeirante encontra nele ( 1 720), a quem se aliam 
Jacinto Barbosa Lopes, Sulpício Pedroso Xavier, Domingos Rodri
gues do Prado,10 um polarizador do seu anseio de self-government 
e do seu nativismo quanto ao sentido de repulsa as extors6es reinóis. 

A evidencia de que havia muitos paulistas ao lado de Filipe está 
nos insultos que o Conde lhes propicia "antes e durante a sedi9ao". 

' 10. Ao lado de Filipe dos Santos estava Domingos Rodrigues do Prado, que 
tomou parte ativa na rebeUA.o (AURELIANO LEITE, História da CiviliZ49áO 
Paulista, p. 54) . 
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De outro modo nao se justificariam descomponendas como esta: / 
"os paulistas, a mais vil canalha dos vassalos que el-rei tem." / 

Podia nao ter ainda a sua revolta o colorido das idéias que ter~ 
depois a Inconfidencia, mas representa a mesma causa da libertat 
9ao. Está dentro do espírito paulista; é a continua~ao, no século 
XVIII, do atrevimento da ge_ns de S. Paulo que enche de rebeldia 
os séculos XVI e XVII. 

Nao é possível o desliguemos dos fastos do bandeirismo, se as 
ocorrencias da época se desenrolam ainda na Capitanía de S. Paulo 
e Minas do Ouro; no clima que só se interrompe ( 1720-21) com 
o desmembramento das Minas Gerais em capitanía autónoma. 

É que nao se pode ler os documentos literalmente; ternos que o 
fazer a luz do fato social, como há pouco se disse. E o fato social 
está no ódio ao reinol espoliador; ódio do qual Filipe dos Santos 
se faz o intérprete; ideal que o leva11 a morrer esquartejado. 

Assim como para Assumar, o esquartejador, "basta ser bruto e 
facínoroso para ser paulista", pra ser paulísta basta ser contra As
sumar. É o caso de Filípe dos Santos, visto ainda sob esse aspecto, 
nao sendo despiciendo lembrar quanto portugues se torna entáo 
paulista por contagiáo ambiente. 

Também nao faltaráo paulistas degenerados solidários com o 
esquartejador. Em todos os episódios seme1hantes ocorre o mesmo 
fato, dos que dao pravas de dedica9ao (como quer mestre Taunay) 
a causa legal. Sao os que querem se livrar da culpa na hora H; os 
que seriam os primeiros a aplaudir o triunfador, se a revolta 
triunfasse. 

O mesmo se dará quando, pelo mesmo motivo (a usurpa9ao, 
o massacre fiscal e policial cometido pelo Estado portugues), re
novar-se a causa da liberta~ao na Inconfidencia. 

6 

A preven~ao do governo portugues contra os paulistas é tal que 
mesmo depois do desdobramento das Minas Gerais em capitanía 
autónoma, Rodrigo César (na segunda fase dos capitaes-generais) 
os chamará-depois de os ter elogiado-de "turbulentos, perigo-

11. Pouco importa saber como foi Fillpe dos Santos esquartejado, ou se apenas 
fol arrastado, ou que sentido tem o verbo arrastar no dicionário, que isso é pura 
fu t rlca9áo de historiador doublé de gramático rabugento. Também pouco importa 
averiguar se foi esquartejado (ASSIS CINTRA) ou enforcado (FEU DE CARVA
LHO, Rev. do Arq. Público Míneiro, vol. I, pp. 415 e seguintes, ano XXV). 

A glória de Tiradentes teria sido maior se ao invés de enforcado tivesse ele sido 
esquartejado em vida, ou "arrastado"? 
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sos, incorrigíveis matadores", quando ele, em verdade, é quem 
manda matar os irmaos Leme. 

Caldeira Pimentel manda prender um bandeirante do teor de 
Bartolomeu Pais de Abreu, inventando um suposto levante de pau
listas, Anhangüera e seu povo-em Goiás. Havia tantos antece
dentes em assunto de rebeldía, como o de Pedro Ortiz de Camargo, 
0 de Domingos Rodrigues do Prado, o de Bartolomeu Fernandes 
de Faria, o de Luís Pedroso de Barros, o de Sulpício Pedroso 
Xavier, que urna notícia como a que o déspota engendrou ·seria 
f acilmente acolhida pela Corte. Caro custou a Bartolomeu Pais 
de Abreu essa calúnia e até que se apurasse a verdade fica ele 
aferrolhado na cadeia de Santos, iniquamente. 

A li9áo dos fatos, porém, nao deixa de ser interessante. Caldeira 
Pimentel se havia aliado a Sebastiao Fernandes do Rego na perse
gui9ao aos bandeirantes, mas este Rego é o tal que logrou el-rei, 
mandando-lhe um caixote de ouro, el-rei reuniu a Corte e foi abrir 
o caixote (bem-feito)' o ouro tinha virado chumbo. 

E o fato da prisao de Bartolomeu, como já o caso do assassínio 
dos irmaos Leme mandados executar' por D. Rodrigo César, tam
bém de parceria com Sebastiao Fernandes do Rego, revela nao só 
a incompatibilidade do portugues com o paulista como e princi
palmente o quanto era difícil subjugar gente tao altiva e aguerrida. 

Pra se ter idéia da mentalidade dos capitaes-generais basta este 
episódio: 

O mesmo Caldeira Pimentel, em 1 728, baixa um ato pelo qual 
teria ele que ser tratado por "Sua Ilustríssima". Toda pessoa que 
encontrasse "Sua Ilustríssima" pusesse joelhos em terra 12 e ficasse 
nessa posi9ao até "Sua Ilustríssima" passar. Depois que "Sua Ilus
tríssima" passasse, os que haviam se ajoelhado deviam acompanhar 
"Sua Ilustríssima", seguindo-lhe o caminho. 

Nao se explica que os paulistas tivessem agüentado "Sua Ilus
tríssima" durante um lustro ( 1727-173 2). 

Nao é bem assim, pois em 1735, chefiados por Pedro Taques 
Pires, entram de novo em luta comos reinéis e em 1736 a Camara 
denuncia a D. Joao V a prepotencia dos sátrapas: "os que tem 
mando nesta capitania nao cuidam em aplicar o remédio para 
atalharem semelhantes danos; poem os olhos apenas em seus inte
resses, perecendo com isto o bem comum; vem só lograr as maior~s 
conveniencias e por em consterna9ao a capitania de S. Paulo." 

Há quem atribua, como o fez Paulo Prado, a mudan9a operada 
na eugenia da familia planaltina, durante a época dos capitaes-ge-

12. Docs. Interessantes, vol. XVI, p. 93. 
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nerais, ao fato de haverem os mais audaciosos, os mais dinamicos, 
emigrado para as minas gerais e Goiás. Realmente, a emigra~ao foi 
numerosíssima, bastando, pra prová-la, a rela~ao das familias que 
se bandearam pra Goiás. 

Ricardo Gumbleton Daunt menciona mais de sessenta Camargos 
que, "pra fazer mossa ao governo" foram parar na regiao descoberta 
pelo Anhangüera. 

Ficam em S. Paulo, diz Alfredo Ellis,1ª a vegetar na pobreza os 
menos providos daquelas qualidades que identificam o paulista 
velho, casti90. Por outro lado, vem tanto reinol que a popula9ao 
paulistana, apesar do desfalque migratório para as lavras auríferas, 
de um momento pra outro sobe de 6.000 almas pra 116.000, na 
passagem do seiscentismo ao setecentismo. 

Em qualquer hipótese, o paulista tinha que sofrer o tremendo 
impacto do ouro que ele próprio descobriu. Seria sua primeira 
vítima, como em todo acontecimento maior que o poder dos homens. 

Nao estava ele aparelhado pra vencer a fór9a dos dragoes, a 
avalancha dos intrusos, a mudan9a violenta de um sistema de vida 
por outro. 

7 

Sucedem-se as vicissitudes: S. Paulo perde as Minas de Ouro 
( 1720) pra poder atender a questoes administrativas; depois perde 
o seu predicamento de Capitanía, sendo anexado ao Rio de Janeiro; 
depois recupera esse predicamento. 

Em assunto de bandeirismo, as tres fases. apresentam-se bastante 
diversas, dado o modo por que os naturais de S. Paulo sao tratados 
pelo governo portugues. Já se viu o que houve no período emboaba; 
também no período Assumar. Com Rodrigo César, a rebeldia ban
deirante ainda nao esmorece; a "fronteira moral" continua existindo, 
mas a ganancia reinol era tal no fito do ouro que mesmo assim o 
ca pitao-general confia (sabe Deus com que desconfian9a) todos os 
poderes ao chefe de bandeira, como no caso do Anhangüera 11. 

Na última fase, assinala-se ainda o grave temor que os da terra 
infundem. 

D. Luís Antonio de Sousa prefere a política de exclusao dos pau
listas, em assunto de descobrimento, com aquela desculpa: ainda 
que houvesse particulares tao poderosos que tivessem f ór~a pra esta 
entrada nunca seria eu de voto que se lhes confiasse porque, se de 
entrar e achar aquelas imensas riquezas se esquecessem da sua 
obriga9ao seria erro sem emenda ou de muito dificultoso remédio. 

13. Op. cit., 202. 
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Dilema: ou o mandatário de el-rei é obrigado a confiar em 
bandeirante, dando-lhe poderes até majestáticos; ou nao confía e 
até o exclui--e a bandeira nao se realiza. 

Nao é o bandeirante, -pois, que teme os régulos; estes é que o 
temem ainda. Resultado é que a desconfian9a terá impedido a rea
liza~ao de muita bandeira porque os governadores, ao invés de 
recorrer aos que entendiam de sertao recorreram a elementos inca
pazes. 

Enfim, em rela9ao a Corca, a questao, desde o seu início, pode 
ser assim sintetizada: a) bandeiras contra a vontade da Coroa, a 
maior parte delas; b) instigadas pela Coroa; c) expedi9oes oficiais, 
sem o caráter de bandeiras, sempre porém com a participa~ao dos 
paulistas, já no fim da penetra~ao histórica; d) tentativas fracassa
das, porque com exclusao dos paulistas, que já nao servem. 

As pri.meiras ocorrem no ciclo da ca9a ao bugre e no ciclo dos 
mitos; as segundas ainda na fase da procura do ouro e das esmeral
das; as terceiras depois da déscoberta das minas e já no encal90 de 
novos sítios auríferos, ou dos mitos sobreviventes. 

Coro as grandes minas-as gerais--e os numerosos descobri
mentos que se seguiram, em plena f ebre do o uro, as buscas e os 
achados sao feitos já menos bandeirantemente do que por expedi
~oes e grupos que quase se entrecruzam no solo mineiro formigante 
de arraiais. Ao lado das bandeiras se multiplicara as levas já sem 
o ~esmo caráter, apenas lhes arremedando a técnica e os processos 
de penetra9ao e explora~ao. Também os capitaes-generais se apro
veitam da experiencia e sao obrigados a apelar para os paulistas, em 
quem nao confiam. 

Além disso, a grande f ór~a das arrancadas era a desobediencia, 
o risco da aventura, e as expedi9oes passavam agora a ser oficiais; 
is to é, arref ecidas em muito da sua eficácia, como tu do o que é boje 
oficial. As que ( 1744) se realizavam por ordem de D. Luís Masca
renhas, por ex., rumo a Vacaría e aos Rios lvinheima e lguatemi; as 
que-entre outras o Margado de Mateus promove, de acórdo com 
o vice-rei do Brasil, em conseqüencia de ordens secretas dadas pelo 
Conde de Oeiras, e que Basilio de Magalhaes sintetizou em sua 
Expansií.o Geográfica, 14 muitas delas destinadas ao Tibaji e ao 
lguatemi que tao caro custou aos paulistas ali sacrificados inutil
mente. 

Tais expedi~oes oficiais, mesmo as que procuram riquezas, já 
nao possuem a fór~a propulsora do mito e• o colorido épico da 

14. P. 281. 
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desobediencia; falta-lhes aquele ímpeto incondicional de nao dar 
satisfa~oes a ninguém e, em certos casos, do amor-próprio ferido; 
sao expedi~oes que repetem as bandeiras em segunda mao. Entao 
já se pode dizer-nas Gerais-que o "último lampejo do espírito 
paulista" resta em duas bandeiras dignas desse nome: as de Chas
sim Monteiro e Sebastiáo Pinto Cabral e a de J oáo Pe9anha Falcao, 
ambas no sertao do Rio Doce. 

(Isso nas Gerais porque novas bandeiras haviam levado os paulis
tas, en tao, pra Goiás e Mato Grosso). 

A política dos caminhos reflete também, nesta época principal
mente, a situa~ao criada pela intromissáo reinol no bandeirismo. 
Pra coibir os descaminhos .era preciso mandar fechar os caminhos 
que algum bandeirante mais afoito abrisse-ele, que foi quem abriu 
todos os caminhos da conquista e do devassamento dos sertoes, 
por onde os reinóis entraram. 

Mais que isso, ·como bandeirar era abrir caminhos, nao se ban
deirasse mais sem licen~a da autoridade competente. Matava-se, 
assim, aquele bravio espírito de iniciativa da gente de S. Paulo e 
que foi o apanágio dos descobrimentos. Ainda em 1779 D. Antonio 
de N oronha ( em Minas) censura urna autoridad e com esta acrimo
nia: "Se ve. cumprisse as suas obriga9oes nao consentiría que, com 
a entrada da bandeira (de Manuel Pires Farinho) se rompessem 
os matos daqueles sítios (Turvo Novo) facilitando a comunica~áo 
como Río de Janeiro. Ordeno-lhe15 que fa9a tapar as ditas picadas. 
Sem ordem minha nao se armam bandeiras", etc. 

E quando, descobertas as novas minas, os governadores intentara, 
de novo, promover as suas expedi9óes oficiais, estas falham e eles, 
inclusive os que já vem tarde, culpam os paulistas, como o fez 
Martim Lopes, em 1777, ao Marques do Lavradio: "Os paulistas 
de hoje já nao tem o mesmo valor e resolu9áo que tinham os seus 
antepassados; já nao se dispoem a passarem pelos trabalhos e des
comodos que tiveram os seus avós." 

Falham as expedi9oes oficiais com que quiseram substituir a ban
deira, e eles culpam os paulistas. 

8 

Sabido é agora, depois dos magistrais estudos feítos na Escola 
de Sociología e Política (de S. Paulo), o que significou a bandeira 
na história económica do Brasil. 

15. Revista do Arq. Público Mineiro, ano VI, fase. I, p. 147. 
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Foi o ouro do Brasil que deu o primeiro impulso a forma9ao dos 
grandes estoques desse metal nos tempos modernos. De 1700 a 
1770, a nossa produ9ao foi igual a de toda a produ9ao aurífera do 
resto da América. Alcan9ou cerca de 50% do que o resto do mun
do produziu, nos séculos XVI, XVII e XVIII. A nossa produ9ao 
de ouro, durante o período colonial, foi a maior que viu a humani
dade depois da queda de Roma. Esta produ9ao (seria curioso pensar 
sobre todas as minúcias do seu destino) nao interessou apenas o 
Brasil. 

Antes, incrementou o progresso mundial, enriqueceu a Ingla- · 
terra, "deu a Portugal um século de fartura".16 O Convento de 
Mafra, o Palácio das Necessidades, a reconstru9ao de Lisboa, sao 
coisas que se apontam como conseguidas com o ouro da bandeira. 
O grosso da circula~ao consistía em ouro colonial.17 Para a colonia, 
esse ouro ficou representado no custeio das correntes imigratórias 
que ·ocuparam os nossos se~~es, na importa9ao de mais algumas 
centenas de milhares de escravos, na constru9ao das primeiras ci
dades e estradas, na fixa9ao das popula9oes no inte:rior do país, no 
desenvolvimento do Rio de J aneiro, 18 para onde se mudara da 
Babia a capital do Brasil; na "coloniz~ao que transpos novas re
gioes, realizando em 1700-1 730 o que se faria na América do Norte 
em 1840-1850.19 

Sem se falar no ouro que teve um destino diferente e até impre
visto: que ficou nas maos do gentio, como no caso daqueles paia
guás que assaltaram as expedi9oes paulistas e as massacraram2º 
que se evadiu pelas garras do fisco extorsivo, enriquecendo os go
vernadores, 21 que foi objeto de furtos monstruosos22 como no caso 

16. Bem expressiva aquela frase que se atribui a OLIVEIRA MARTINS: "entrou 
o ouro do Brasil pela boca de Portugal mas caiu no estomago da- Inglaterra." 

17. J. L'OCIO DE AZEWDO, Épocas de Portugal Económico, p. 438. 
18. ROBERTO SIMONSEN, conf. publicada no O Esta<Lo de s. Paulo, 4-11 de 

1936. 
19. PEDRO CALMON, Hist. da Civiliza9áo Brasileira, p. 95. 
EnM.o, o bandelrlsmo realizou (como observa PAUL VANORDEN SHAW) "a 

sua máxima contribuic;ll.o externa paTa a humanidade e ligou-se intlmamente 
aos movimentos que lam transformar os hábitos económicos do homem." O mono
metalismo dos t empos modernos (SIMONSEN) e o horno economicus moderno 
(SOMBART) encontram as suas raizes na revoluc;ll.o bandeirante, que também 
infiuiu poderosamente, coro o ouro, "num dos maiores movimentos da hlstórla 
do mundo" que é a Revoluc;áo Industrial. PAUL VANORDEN SHAW, "NOvo Con
ceito das Bandeiras", in O Estado; ed. 16 de julho de 1939) tendo sido objeto de 
renexOes e prognóstlcos dos maiores pensadores do séc. XVIII, a comec;ar por 
MONTESQUIEU. . 

20. Conta-se que os terrivels silvícolas, ignorantes do alto valor que os civlll
zados davam a o fulvo metal, foram trocá-lo na capital paraguaia por quinqullha
rias de baixo prec;o (BASíLIO DE MAGALHAES, Expansáo Geográfica, p. 208). 

21, D. Luis Mascarenhas, por exemplo. , 
22. Produto de quatro cunhetes (1727) do fisco e 7 arróbas pertencentes a 

particUlares, "ao proceder-se a abertura da preciosa carga, perante o rei, cortesáos 
e ministros estrangeiros, as barras de ouro se haviam transformado em barras 
de chumbo". 
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daquele caixote cheio de ouro que, na corte, virou chumbo; que 
culminou nos gastos nababescos de "el-rei Sol" portugues, o rei 
comilao de ouro. 

Enquanto, muita vez, o bandeirante morreu de fome. 

9 

Afina!, mesmo quando o ouro vira realidad~a revolucionária 
realidade das grandes minas-o certo é que, para aquele que o 
descobriu, continuou sendo, mais ou menos, um mito. • 

Realidade para a Coroa, mais ou menos mito para o bandeirante. 
Mais ou menos mito? Mito é que ele continuou de fato, originando 

novas bandeiras. Se o ouro descoberto representa um fim alcarn;ado, 
o encerramento de urna bandeira, o ouro a procurar continuava a 
sua fun~ao principal, manter o élan da conquista. 

Mas o uro e fábula sao coisas insepará veis pra certos cronistas 
imaginosos. 

Velho costume o de falarem nos cresos de Piratininga, nos poten
tados em arcos, nos fidalgos e outras coisas que só dao idéia de 
riqueza e de casta, de imperialismo e aristocracia. 

Os fatos e a razao das coisas desmentem esses palavroes bonitos 
e canoros. As tais baixelas de prata e ouro poderiam ser de luxo em 
outras circunstancias; nao o seriam naquele tempo em que a pobreza 
dos mamelucos quanto a bens de civiliza9ao e dinheiro era tao 
grande como a sua ambi9ao e esta tao grande como a espolia9ao de 
que foram vítimas por parte de piratas, emboabas, capitaes-generais. 

Tamanha pobreza quanto a dinheiro e a bens de civiliza~ao só 
tinha um bonito contraste na fartura e na fertilidade da terra. 
Dentro da sua autarquía nascente, o bandeirante contava com os 
recursos da sua lavoura e do seu gado. Tais recursos, como já ficou 
dito em outro ponto deste livro, explicam a eugenia da ra9a e as 
próprias caminhadas heróicas que nao seriam feitas senao por ho
mens bem alimentados, embora sem nenhum "adorno de tratamento 
civil". A saúde física e moral de que eram dotados é que lhes dava 
o ímpeto das aventuras e a resistencia para as horas de prova~ao. 
Urna situa~ao-a abundancia de víveres-nao exclui a outra-falta 
de moeda e de comércio. 

O próprio bandeirante faz a distin9ao entre urna coisa e outra, 
quando expoe a pobreza e as explora~oes de que tem sido vítima: 
"no entanto, a terra é grande, fértil de mantimentos, com muitas 
águas e lenhas, grandes campos e pastos".23 Antes, a primeira e a 

23. Atas, vol. II, p. 497. 
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segunda se dao as maos e realizam a bandeira. Esta sofreu reveses, 
muitas vezes, na sua enorme caminhada atrás dos mitos de fundo 
económico. Mais do que isso, curtiu fome24 e construiu urna pá
tria-duas coisas que nenhum ouro do mundo poderia pagar. 

Potentados? nababos de Piratininga? 
Anhangüera morreu pobre, legando apenas a seus filhos o direito 

de portagem nos ríos, que lhe foi concedido por tres vidas2s e do 
qual amea9ou despojá-lo o Conde de Sarzedas, sob fútil pretexto26 

dizendo que era um bem da Coroa. Pra poder viver com alguma 
decencia, no último quartel da vida, foi preciso que o capitao-gene
ral de Goiás, sob sua responsabilidade, lhe mandasse dar em nome 
de el-rei urna arroba de ouro das rendas do Estado. Pois esse 
ato-reza o documento-foi severamente criticado e, o que é mais 
extraordinário, ordenou-se a restitui9ao dessa quantia ou o seqües
t~o de seu~ bens. Em vez de ser recompensado pelos seus servi9os, 
diz -0 cronISta, devia ser pretp_iado com a vergonha de um seqüestro 
por ha ver recebido urna esmola. 21 

Enfim, Anhangüera morreu tao mi·seravelmente sem ouro como 
Femao Dias enganado pelas esmeraldas. Borba Gato teve que viver 
entre bugres, pra nao morrer a míngua. Os irmaos Leme foram ví
timas de urna quadrilha que os espoliou de tudo quanto possuíam. 
Antonio Raposo Tavares deixa a "fortuna" de 170 mil-réis. Joao 
Leite da Silva Ortiz morre longe de S. Paulo, envenenado pelo 
Padre Matias Pinto ( 1 730) e espoliado de seus bens pelos abutres 
do fisco pernambucano, na frase de Taunay, isso depois de haver 
conseguido "os maiores descobrimentos em todo o sertao de Goiás". 
Pascoal Moreira desaparece pobre e ignorado.2ª Outro, um ban
deirante anónimo, vende o próprio filho bastardü29 a fim de que os 
do is nao morressem de forne. Ainda outro fica no caminho "sem 
mais sustento que a água do céu acompanhada da que os seus olhos 
vertiam". 

Agem por "fome de ouro", se dirá; mas, pra muitas vezes morrer 
de fome. 

24. Houve em nossa hinterlandia aurífera duas crises de fome, a de 1697-98 e 
a de 1700-1701 (Exp. Geog. do Brasil, BAS:tLIO DE MAGALHAES, p. 196). 

Assinalam-se ainda "grandes si!cas", pois há dois anos náo cbovia um pingo de 
água; dai a falta de plantaQóes e de víveres nas minas· de Cuiabá, determinando 
o @xodo da populaQáo. · 

25. MACHADO DE OLIVEIRA, p. 139: Anais da Assembléia Provincial, p. 32 
(1863). 

26. Docs. Ints., vol. XLI, 115. 
27. Documentos Jnteressantes, vol. XII, p. 65. 
28. WASHINGTON LU:tS, op. cit., p. 55. 
29. "Le prix de cette transactíon fut un grand pO'isson", diz COURTEVILLE 

(p. 18). 
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A melhor documenta9ao a este respeito é o caso daquele que 
foi encontrado morto, tendo numa das maos uns granulos amarelos 
e na outra um sabugo de milho, já roído. 

Mas que fossem potentados . . . pois cada granulo de ouro nao 
significava um peda90 de chao para o Brasil? E a cruel espolia9ao 
de que f oram vítimas nao deu origem ao surto nativista, causa pri
mária de nossa independencia, cujo primeiro grito está na aclama-
9ao de Amador Bueno para rei dos paulistas? 

Houve riqueza de alguns? Também nao importa. Pobres morre
ram quase todos, "mesmo os de maior proje9ao no setecentismo, 
que foi a era do ouro". 

o que vale, na história, nao sao todos os fatos: é a linha predo
minante dos fatos. 

10 

Nem tudo foi tragédia, entretanto. Antes, o minuto de alegria que 
era urna "pinta" descoberta no mataréu medonho valia por urna 
dádiva do céu. Certa noite, conta o cronista, o carijó que tinha ido 
buscar mel volta do mato trazendo . . . alguns granulos amarelos 
faiscando nas maos. O bandeirante quase enlouquece de contenta
mento. Nao pode dormir; passa a noite em claro e, no outro dia, 
madrugando, vai ter ao local do seu sonho. 

Nao era sonho, nao. 
Outra vez, outro bandeirante que chega "com grande estrondo 

de tiros", por causa "do ouro que se havia descoberto".3º 
O próprio Antonil lamentava que o oW'o fosse causa de tanto 

mal mas nao se esquecia de lhe mencionar os bens entre os quais o 
de servir pra ornamenta9ao das igrejas. Raciocínio cristao o seu, 
nao tem dúvida. Vem do Natal onde figura um dos tres reis magos 
levando ao Menino-Deus um presente de ouro. Fala-se nos que 
enriqueceram célere e verticalmente. Sao os potentados, os régu
los da fábula. Mas há os que o ouro reduziu a pobreza mais dura, 
como há também aqueles a quem o ouro matou a fome quando 
precisavam de pao e sustento. Ao lado dos caminhos reais por onde 
sai o ouro que vai abarrotar os cofres de Portugal e Inglaterra, há 
os descaminhos obscuros por onde passam, nao se sabe como, as 
magras oitavas dos pobres e oprimidos. CorruP9aO de costumes? Mas 
há os exercícios de consciencia, as promessas que se fazem pra 
Nossa Senhora, os heroísmos anónimos dos que morreram sem que 
ninguém soubesse deles. Fala-se na despopula9ao do Planalto; mas 

30. Alegria que está bem expressa n a narrativa de URBANO DO COUTO (Anais 
do Museu Paulista, vol. VI, p. 374). 
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nao se fala no inédito povoamento da zona aurífera para a qual 
concorreram, em massa, os povos do litoral com as suas migra9óes 
rumorosas urna atrás de outra, parem com isso! Fala-se nas rixas 
e mortes, mas o maldizente de tais mortes e rixas esquece o papel 
que elas (inevitáveis, decerto em todos os tempos) representairam na 
cria9áo do nativismo, separando reinóis e brasileiros em dois parti
dos rivais. Fata-se nas arrobas de ouro que tanta repercussao tiveram 
no capitalismo moderno mas é o próprio Antonil quem nos descreve 
a "chuva miúda" de ouro, que "fertilizava sem estrondos". 

Fala-se, enfim, no materialismo do ouro, o mais dialético dos 
. ; . - . metaIS, mas e preciso nao esquecer as nossas amoráveis lendas 

que nasceram dele. A alma do Brasil debru9ada sobre si mesma 
ficou vivendo ~~ zona do ouro, tao cheia de tradi9ao e de poesía. 
A revolta de Filipe dos Santos nasce do ouro, mas ele "nao é um 
especulador, e sim um convencido da justi9a pela qual bradavam 
aquelas popula96es".31 A Inconfidencia nasce do ouro e é também 

' ' ' um s~nho de po:tas. Toda urna civiliza9ao nova e imprevista surge 
?as _c1dades ~asc1das do ouro. O ouro é a for9a que faz brotar as 
1gre1a.s .e as c1~ades, dando margem a urna notável flora9ao artística 
e esp1ntual CUJOS momentos de maior altitude sao o Aleijadinho e 
os "árcades" de Vila Rica. 

Na soma original de males e bens, o certo é que vencem estes. 
~ até muitos males se transformam em grandes bens. Ponto é 
1nterpretá-los a luz de suas conseqüencias, na cria9ao do Brasil. 

Tinham as coisas que se passar desta forma porque obedeciam a 
algum sentido mais sério e mais profundo da vida. 

;\li~s, é J?reciso no~ar qu.e, no drama da f orma9ao brasileira, as 
proprias co1sas negativas tlveram o seu papel. E já que se está 
faland.o acerca de bandeira, caberiam os exemplos que a própria 
banderra oferece. Assim, por mais que is to pare9a estranho a forne 
sofrida no início do século XVII pelos sertanistas foi n~cessária 
para a nossa expansao geográfica. Até as derrotas foram necessárias, 
como a de M'Bororé, que leva a bandeira ao descobrimento das 
" . " gera1s ; como a que sofrem os paulistas na guerra contra os em-
boabas e que os impeliu para Cuiabá e Goiás, depois de desapos
sad?s e ~xpuls,o_s pelos reinóis em virtude do extermínio de que 
hav1am sido v1tIIDas. Colaboram assim os portugueses, outra vez 
pelo av~s~º:, no advento de urna nova fase da bandeira. O "Capao 
da Trai9ao teve o seu papel relevante, no concurso das coisas 
negativas ou aparentemente contrárias a idéia do Brasil que queria 

31. ROCHA POMBO, História do Brasil, t. III, p . 53. 
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ser Brasil. Outra derrota tida e havida oomo providencial é a que os 
bandeirantes sofreram, do Aricoponé, · urna vez que o resultado foi 
a descoberta do ouro de Cuiabá.32 A falta de água e de mantimen
tos, observa Basilio, e o rigor do fisco em Cuiabá muito contribuí
ram para a expansao realizada pelos audaciosos e inquietos pau
listas. 33 Gra9as a esses infortúnios é que descobrem, no ano de 
1734, as famosas minas de Mato Grosso (nome pelo qual se desig
nou a Província). Cada escravo, segundo o testemunho de Mon
senhor Pizarra, <lera de jornal diário nada menos de quatro arrobas 
de ouro; urna fortuna.34 

Como se ve, houve momentos em que se tomou preciso fosse a 
bandeira vencida pra ser vencedora. Outros houve em que a ban
deira se voltou, por assim dizer, contra a própria bandeira. Pelos 
caminhos que ela abriu, entrou o reinol aproveitador e espoliador 
do ouro das minas. 

Cada bandeira· que saía de S. Paulo era um peda90 de vida arran
cado ao Planalto. As moradias ficavam desertas. A popula9ao de 
Piratininga se transportava pra todas as dire96es. Cada irradia9ao 
traria um desmembramento. Cada desmembramento era um trecho 
de atividade bandeirante destacado do seu núcleo inicial. Porém, 
cada ausencia de S. Paulo queria dizer presen9a do bandeirante a 
idéia, a concep9ao de um Brasil maior. Muitas vezes, pois, a ban
deira ia fazer urna coisa e fazia outra, num mairavilhoso preterinten
cional; ia buscar pedra verde e fundava fazendas de cria9ao; ia 
buscar índio e encontrava prata; ia buscar prata e conquistava a 
terra; ia buscar riqueza e trazia independencia. O bandeirante sempre 
fez mais do que pretendeu. Pois só quem faz mais do que pretende 
é que consegue fundar urna pátria. Todas as verdadeiras revolu9óes 
fazem mais do que pretendem. 

32. Perdeu-se o Arlcoponé, depols de multas mortes e muitos !eridos: mas 
acbou-se o ouro do Caxipó-Mirlm (WASHINGTON LU1S, obra cit., p. 46). 

33. BAStLIO DE MAGALHAES, obra cit., p. 210. ARISTID&S DE ARAúJO 
MAIA lnscreve, também, a Tivalidade entre paullstanos e taubateenses como tendo 
produzido a "grande vantagem de se entranharem em toda a sua extensio, 
nlí.o se perdoando ao mals remoto rlo, nem á serra mals lntratável e áspera" 
("Hlst. da Provincia de Minas Gerais", in Bev. do Arquivo Públ. Mineiro, ano VIl, 
fase. I, p. 35) . 

Quanto a expans§.o por "novos descobrimentos'', a politica do reino operava 
sempre em sentido inverso a dos bandeirantes. 

Ocasi§.o bouve em que os "novos descobrimentos" já n§.o convinham. Os 
mineiros, levados pelas noticias mágicas, abandona-vam as lavras sem as ter 
explorado convenientemente. 

34. Falando dos grandes acontecimentos da regi§.o mato-grossense em 1734 
escreve BEAUREPAIRE ROHAN: ' 

"1!:ste ano marca uma época notável na- história de Cuiabá pela descoberta das 
minas de Mato Grosso, cujo nome se estendeu, ao depois, a tOda. a provincia". 
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Os capitaes-generais que governaram S. Paulo ( um Rodrigo Cé
sar, um Caldeira Pimentel e outros) foram cruelmente antibandei
rantes, portuguesmente antipaulistas. 
E~am repressor~s d~ ba~deirismo pelas injusti9as e extorsoes que 

praticavam. E se 1am as minas, lá urna vez ou outra, nao o fizeram 
senao em fun9ao fiscal e policial, odiosa. 

Isso mesmo denunciava a Camara, nao obstante a fase de terror 
a que os paulistas foram submetidos. O único intento dos capitaes.:. 
generais "em permanente cuidado erá trasladarem-se aos territórios 

'f " "T 1 d " ' 1 aun eros . ras a arem-se e a pa avra exata, porque nao ban-
deiravam. · 

Dizer-se que os sátrapas, quando iam as minas, praticavam atos 
de bandeirismo é urna injúria a história de S. Paulo, ao brio bandei
rante. Mesmo economicamente, a presen9a deles nos descobertos 
auríferos foi contraproducente. Pra usar a linguagem da Camara 
diminuía a produ9ao que, "estando em flor se cortava esta". o 
descobrimento ficava limitado, e "isto se devia ao fato de nao se 
recorre: a boa ~ontade daquele~ que melhor se sabiam empregar 
no serv190 real, a custa de suas vidas e fazendo-o pelo fato de terem 
por desgra~a sido paulistas". 

A. expressao empregada-pelo fato de terem por desgra9a sido 
paubstas-nao é apenas urna queixa a el-rei 1· á por si comovente · 
,,, , ' ' e a antitese que se estabelece entre ser bandeirante por ser paulista 
e nao ser bandeirante, por ser portugues. ' ' 

Enfim, os capitaes-generais matavam o espírito bandeirante, até 
em razao de seus cargos. E ainda há quem diga que o bandeirismo 
era portugues. 

É o que reconhece, insuspeito, o Marques de Lavradio: 
"N es tes. disti?tos ex:rcícios se congregaram (os paulistas) e se 

c?ngreganam a.inda boje, se os tivessem tratado com aquela huma
n1dade e reconhecimento que se devia ter com os netos de uns 
homens que com a maior utilidade se empregaram no aumento e 
glória <leste Estado." 

12 

Falou-se, no capítulo "A Bandeira, Ensaio de Democracia Social" 
q~e. o diamante. criou a aristocracia do reinol, ao passo que o t~ 
paz~o, a turmalina e o berilo eram jóias dy uso democrático, na 
soc1edade bandeirante. 35 

35. § 8. 
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Mas nao foi só esse, nao, o "comportamento" a que dá causa a 
descoberta dos diamantes, ero Minas Gerais, no século XVIII. A 
nova riqueza seria exclusivamente da Coroa ( 1 729) ; teria uro 
papel muito diferente do que coube ao ouro; mais diferente ainda 
do que coube a esmeralda. 

Esmeralda e mito de o uro (a lagoa dourada) provocam trepidan
tes bandeiras que chegam ao centro do continente e vao além; aos 
diamantes pouco deve a expansao territorial; deve algo ero sentido 
oposto, pela subtra9ao do espa90 em que ficou delimitada a sua 
extra9ao, a Demarca9ao Diamantina, onde ninguém entrava e de 
onde ninguém saía sem passar pela malha de urna fiscaliza9ao 
miúda e cruel. 

A anul~ao de títulos de propriedade, o despejo, o confisco, as 
prisoes de toda ordem, a expulsao dos negros e mulatos forros, 
etc. dao bem a idéia da ganancia com que o governo portugues 
instalou aí a sua bomba de suc~ao, o seu inflexível monopólio. o 
"livro da capa verde" e os "heróis do descaminho" dizem tudo do 
pequeno núcleo social confinado e oprimido. Nao é a toa que mes
mo quando se encentra no Sul, em servi90 de demarca9ao, Gomes 
Freire tero o pensamento voltado para os diamantes de sua capi
tania. Era preciso---dizia-"um comandante que os acredite serem 
pedras infernais".ª6 "A mecanica daquele servi~o e os contraban
dos"ª7 nao lhe saem da cab~a ... 

Ero qualquer hipótese, achado por acaso e nao por conquista, o 
diamante constituí nessa época um hiato na expansao geográfica. 

Mas, afinal, nada tem ele que ver coro a bandeira; é uro privi
légio da Coroa, dentro de uma demarcarao onde se instala urna 
pequena sociedade a parte, regida por leis especiais. 

13 

Enfim, no ciclo dos metais, o bandeirante passa a ser o bandei
rante minerador. Sem que isto o impe9a de promover novas ban
deiras, entre uro acbado e outro, ou quando os descobertos se es
gotam; entao o mito reaparece, já coro o prestígio que a realidade 
lhe deu. 

36. Rev. do Arq. PúbZ. Mineiro, ano XXII, p. 287. 
37. Idem, p. 289. 
Sóbre o que aí se passou há um livro clássico, Memórias do Distrito Diamantino, 

de JOAQUIM FELtCIO DOS SANTOS. Entre outras colsas incriveis, Portugal 
entendeu que era preciso se despovoar o Tijuco pois cada individuo podia ser 
um garimpeiro em potencial. 
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o bandeirante minerador continua o bandeirante desbravador; o 
tipo social que ele representa continua o mesmo, na comunidade 
que se forma ag~ra em torno das minas. 38 

O o uro dos mitos: 
... a bandeira caminha atrás do o uro e é conquista; pára, e é 

fronteira. 
o ouro a flor da terra: 
. .. a bandeira descobre o ouro, detém-se com os seus pratos de 

estanho e bateias nos ribeiroes,39 reúne a plebe multicor em. torno 
dos descobertos, sem se fixar ainda, e é democracia. 

O o uro das minas: 
... a bandeira se fixa com as popula9oes e cidades ero tomo das 

minas, promove escava~oes, drena os rios e quebra rochedos, per
furando a terra e construindo a civiliza~ao do ouro; e é Inde
pendencia. 

14 

A grosso modo: o ouró ~dos mitos, o ouro encontradi~o a flor 
da terra e o ouro das minas representam tres passos típicos da 
bandeira quando corre para o ignorado, quando trop~a na riqueza 
descoberta e quando pára: a conquista, a democracia e a Inde
pendencia. 

38, E aqui cabe-embora em simples nota-destazer o equivoco de ALFREDO 
ELLIS, para quem "bandeira" só a de ca<;a ao bugre; a de ouro é "entrada" (O 
Ouro e a Paulistdnia, p. 32). 

Nada táo contrá.rio a verdade social e documental que a sua a!irma<;áo. A 
palavra "bandeira '', como já se observou em outra parte deste ensaio, aparece 
justamente, e pela primeira vez, pra designar uma expedi<;áo nií.o de preia ao 
bugre mas que havia ido A cata de ouro, no Tocantins (bandeira como eles, os 
paulistas, lhe cha.me.varo). Outra prova está, e definitiva, no regimento que os 
bandeirantes improvisam em Cuiabá, dando ao capitáo-mor. entre outras atribui
~óes, a de "botar bandeiras tanto aurinas como aos inimigos bárbaros". 

Se há também "bandeiras aurinas", na linguagem dos próprios bandeirantes, 
nada há que discutir. 

O critério para a distin<;é.o também é outro, e náo o a que se apega o ilustre 
bandeirólogo, táo inadvertidamente. 

Entrada é, antes de tudo, a.quilo que o próprio nome indica e, portanto, nem 
precisa ser definida. Poderá ser mesmo uma expedi<;A.o, quando partida de outras 
regióes do Brasil, e náo do Planalto. Será entAo sinónimo de expedi<;A.o, vá lá; 
mas de expedi<;A:o náo paulista, ou náo de paulistas, que se chama bandeira 
(bandeira como eles lhe chamavam). E tanto "aurine!' como de preia ou combate 
a.os inimigos bárbaros, pois quem o diz é o bandeirante, ele mesmo, isto é, quem 
tez a história, e ni!.o o historiador. 

Outro critério, para esclarecimento do que é entrada, poderá ser o que se 
propóe no capítulo referente A classlfica<;é.o das bandeiras (Capitulo I, § 14) : 
entrada para a expedi<;áo aquém Tordesilhas, e barndeira para a expedi<;áo que 
recua o meridiano. 

O que dá a bandeira como a que só ca<;a bugre e entrada como a que só busca 
ouro é que nií.o tem a mais mínima procedencia. Pelo critério de ELLIS, Ferni!.o 
Dias Pais, Pascoal Moreira, o Anhangüera, Borba Gato seriam simples entradis
tas . . . 

39. SObre "bandeirlsmo do ouro" e ba.ndeirismo do aprese.mento lela-se tam
bém " Itlnerário do Ouro", de JAMIL ALMANSUR HADDAD, in Fólha da Manh4, 
de 21 de outubro de 1956. 
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CAPITULO XVII 

A BANDEIRA NAS SUAS RELA<;óES COM OS 
DEMAIS GRUPOS SOCIAIS DA COLONIA 

O criador de gado, o senhor de engenho e o bandeirante 
e suas respectivas regióes sociais. A a9iio da bandeira: 
a) contra os quistos étnicos; b) contra o invasor e o pira
ta; c) contra o espanhol, na conquista; d) contra o im
pério jesuítico-guaraní; e) contra o comunismo aborígine 
e negro; f) contra o feudalismo do litoral, resultante da 
monocult1ura latifundiária e escravocrata da casa-grande. 
Indio, padre, senhor de engenho, bandeirante e nacio
nalidade. Diferen9as entre a sociedade da casa-grande 
e a bandeirante. O criador de gado e o bandeirante pas
toril. Auxilio do bandeirante_ a expulsiio do holandes. 
Males de, ser paulista e niio ser paulista. O a9úcar do 

Nordeste, uma causa do bandeirismo em S. Paulo. 

1 

Escusado será repetir que a marcha para Oeste se realiza, tam
bém, pelas redu9óes jesuíticas, no Norte do país, e pela expansao 
dos criadores de gado ao sul do Ceará e do Maranhao, a margem 
do S. Francisco, nos sertóes de Minas e Babia. 

E assim como o paulista, através do seu instrumento específico, 
a bandeira, avan9a para o centro, Sul e Oeste, nao se falando nas 
expedi9óes que atingem o Maranhao, o Piauí e outras regióes, na 
luta (por ex.) contra os cariris e contra os quilombolas, os jesuítas 
congregara e aldeiam os índios nas margens dos grandes rios do 
Amazonas e seus afluentes, e os criadores "desvendam o sertao 
do Norte". 

No Amazonas, a penetr~ao portuguesa foi notável, sem dúvida, 
pois o próprio rio-mar prolonga va, a bem dizer, a coloniza9ao cos
teira, específica do sistema luso. O mais importante herói dessa 
expansao foi Bento Maciel Parente.1 Pedro Teixeira é outro nome 
inolvidável, "na posse de todas as terras que se estendiam da barra 

l. BAS1LIO DE MAGALHAES, Expansáo Geográfica, p. 36. 
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do Aguarico até a beira do Atlantico". E quanta luta pra manter 
tal posse, contra os intrusos ingleses, holandeses e franceses! 2 

O escopo, entretanto, deste estudo é o avan90 das bandeiras, de 
origem paulista; é a inv~stiga9ao de suas causas e objetivos. Nao 
compreende, senao pra fins de mero confronto, a penetra9ao his
tórica dos expedicionários lusos na Amazonia; nem a área geo
social dos missionários e a dos criadores de gado. Vai apenas até 
onde o bandeirante meridional (e isto já é imenso) além de realizar 
a sua fa9anha, ainda auxiliou poderosamente a dos outros apossa
dores do chao que boje identifica o Brasil. 

2 

Ninguém desconhece, porém, que os grupos sociais-embora ini
cialmente separados-se relacionam uns com outros, sob mais de 
um . aspecto. 

H;istoricamente ( isto entre~ parenteses) os encontros entre pau
listas e portugueses da Amazonia se assinalam pelo Madeira e pelo 
Tocantins. 

Francisco de Melo Palheta vem do Norte pra explorar o Madeira. 
Manuel Félix de Lima sai de Cuiabá, desee o Madeira até Belém. 
Antonio Raposo Tavares por aí . desembesta, na sua célebre jor
nada; o mesmo faz José Leme do Prado, em 1749 e ero seu regresso 
encontra Joao de Sousa Azevedo, que também ia pro Norte. 

Francisco Mota Falcao ero 1673, sobe o Tocantins ao encontro 
dos paulistas Sebastiao Pais de Barros e Pascoal Pais de Araújo 
"que violentavam os guarajus", amigos dos portugueses.s 

E no Tocantins que Joao Pacheco do Couto em 1741, e Jacinto 
de Sao Payo Soares, também estao, idos de S. Paulo. 

Em 16 7 4 outro Raposo, o padre bandeirante, sobe o mesmo rio 
ao encontro dos paulistas que teriam descoberto ouro, na regiao. 

Jaime Cortesao poe em relevo a "encruzilhada dos grandes ca
min.bos naturais que vao do Sul pra Norte e de Leste pra Oeste"
encruzilhada que se estabelece com a ocupa9ao definitiva, pelos 
paulistas, da antiga povoa~ao espanbola de Xerez, na regiao de 
Aquidauana e do trecho do Paraguai onde se assenta boje Corumbá. 

Nada mais interessante, porém, do que as rela9óes da bandeira 
com o criador de gado e, nao raro, como senhor de engenho. 

2. ARTUR CÉSAR FERREffiA REIS, A Politica de Portugal no Vale Amazónico 
p. 11 . ' , 

3 •• Sobre "paulistas na Amazóni.a" é indispensável ler o excelente trabal.ha que, 
sob esse titulo, publicou ARTUR CÉSAR FERREmA REIS ero separata do vol. 
175, da Rev. do Instituto Hist. e Geogr. Brasileiro, 1941. 
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Na sua a<;ao "democratizadora", ei-la operando: a) contra os 
quistos étnicos; b) contra o inv~sor ~ ~) .con!~ª o espa~ol do ladq 
de lá, na conquista; d) contra o 1mpeno Jesu1ti~o-guar~n1; e) contr~ 
0 comunismo indígena e negro; f) contra a anstocrac1a e o feud;t
lismo resultantes da monocultura latifundiária e escravocrata do 
litoral. 

Nas rela<;oes com outros grupos é que se ve, tanto como na con-
quista geográfica, o quanto o ban~e.irismo? com sede em. S. P.au~o, 
foi brasileiro; universalmente brasileiro (diga-se) na sua irrad1a<;ao 
e no seu papel unificador. 

3 

Entre a sociedade da "casa-grande" e a bandeirante haverá pon
tos de semelhan<;a: o patriarcalismo, a familia crista, a mestigagem, 
o escravocratismo. 

Mas as difere~<;as sao necessárias e radicais. 
Na sociedade da casa-grande a monocultura, na do Planalto a 

policultura. Naquela a grande propriedade, o latifúndio com cente
nas de léguas de costa; nesta, a pequena propriedade, os sitiecos de 
todos os tamanhos que rodeiam a vila de Piratininga. 

A sociedade da casa-grande é sedentária, fixada no seu domínio 
de pedra e cal. A do Planalto é móvel, mobilíssima, nao só pelas 
condi<;oes em que se formou senao também porque o seu meio de 
vida-a caga ao bugre e ao ouro--exigia essa mobilidade. 

A sociedade da casa-grande se caracteriza pelas constru<;óes de 
pedra e cal; a do Planalto nao conbece senao. casas de taipa e 
palha. Em Olinda,4 por exemplo, em 1580 hav1a nada menos ~e 
700 casas de pedra e cal. Em Sao Paulo, em 1775, portanto do1s 
séculos depois, o entao governador fala em convocarem-se os es
cravos de algumas fazendas para socar paredes de taipa de que 
sao formadas as casas nesta5 cidade por falta de pedra. 

Ao passo que o índio fomece a bandeira o segredo de sua ex
trema mobilidade, refere urna tradigao nortista, registrada por Gil
berto Freyre, que certo senhor de engenho. mais ansioso de p~rpe
tuidade, nao se conteve: mandou matar do1s escravos e enterra-los 
nos alicer ces de sua casa. O suor dos negros f oi o óleo que, mais 
do que o da baleia, ajudou a dar aos alicerces das casas-grandes 
sua consistencia de fortaleza. 

A da casa-grande tem horror aos caminhos--e quem o diz é 
ainda Gilberto Freyre-por serem tais caminhos urna ameaga ao 

4. GAMA, História da Provincia de Pernambuco, p. 140. 
5. Docs. Interessant es, vols. 28-30, p. 150. 
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prestígio feudal dos engenhos. A fun<;ao prime ira do bandeira~te 
é a de abrir caminhos. A história de Sao Paulo come<;a pela h1s
t6ria de um caminho, o caminho do mar, o caminho do Padre José, 
"o mais ilustre de todo~ os caminhos do Brasil". Depois ela é urna 
estrela de caminhos em tooas as dire<;6es, já referida por um mapa 
do século XVII, o de Giüseppe de Santa Teresa. 

E depois? Sao os caminhos para as Gerais, pra Goiás, para o 
Rio Grande do Sul, para a Babia, pra Mato Grosso. . . Bem se 
compreende a significa<;ao desse fato . "C' est la route qui a creé la 
race et le type social". (Demolins. ) 

No Nordeste, o apego a propriedade imobiliária, ao latifúndio, 
explica o senhor feudal da regiao comandando as su as milícias ru'7 
rais; no Sul, o nenhum apego do planaltino a idéia de propriedad e 
imobiliária explicaría a bandeira. De um lado, terra adentro, e em 
marcha para Oeste, a bandeira; do outro lado, acumpliciada com o 
capitalismo europeu, a casa-grande. 

Daí resulta que esses dois grupos sociais tem, inicialmente, dire
<;óes antagónicas. Um regressa ao feudalismo; o outro caminha pra 
fórmulas inaugurais de economía. 

A casa-grande é o poder conservador, notadamente na Babia, 6 

pra sustentáculo da Coroa; ao passo que a bandeira é a revolugao, 
de onde sairia, de modo ma_is decisivo, a sociedade brasileira para 
a democracia e para a Independencia. 

4 

Dentro da bandeira cabiam índios e tapanhunos confraternizados. 
Nao obstante, foi ela o terror dos índios e dos quilombolas, toda 

vez que aborígines e negros queriam impedir a democracia étnica 
brasileira, de que ela era a imagem viva e inicial. 

Isto é, tóda vez que o choque se estabelecia entre ra<;as diferen
tes, a bandeira era a fórga que reduzia tais quistos étnicos recal
citrantes a urna expressao comum, neutralizando a agao unilateral 
de um contra o outro. Tal a bandeira contra os bárbaros do Re
cóncavo baiano (Matias Cardoso), e tal a bandeira contra o Es
tado negro (Domingos Jorge Velho). 

De todos os grupos, era a bandeira o único que realizava esse 
papel, que interessou profundamente a realizagao da nacionalidade 
em sua infra-estrutura bioétnica e social. 

6. Na Bahia, pelo m enos ; "náo em Pernambuco", observava MúCIO LEAO, " A 
Vida dos Livros" (Jornal do Brasil , de 9-12-1956). 
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Nao se pode, sob esse prisma, comparar o fenómeno bandeira 
com o da cria9ao de gado.7 O primeiro tem outra a9ao, pela sua 
extrema mobilidade; tem outra intensidade, no avan90 pra novas 
áreas; faz nascer e crescer a necessidade imperiosa de um rápido pro
cesso de acomoda9ao e ajustamento dos membros do grupo para 
sobreviverem as novas condi9óes de vida no plano nao só ecológico 
mas igualmente no plano social. Ralph Linton (O Homem, p. 44) 
refere-se a necessidade de mudan9a da cultura pelo indivíduo, em 
resposta a novas condi9óes de ambiente. Cada grupo novo que 
entra numa área, adota grande parte da cultura que ali encontra e 
abandona urna parte de sua cultura original. Faz mais, a bandeira; 
enquadra, geometriza a turba heteróclita dos latifúndios, ou mesmo 
a que os latifúndios jogaram a margem da história e da economía, 
reabilitando esses detritos sociais que sempre se tomam úteis e 
até imprescindíveis ªº exito da arrancada e a conquista dos seus 
objetivos. 

Ao passo que o regime pastoril-quem o diz é Oliveira Viana
aparece correlativo a turbulencia. 8 Explica-se isso "pela infixidez 
a que esse regime económico submete a popula9ao inferior". 

Além disso, a própria indústria da cria9ao de gado só se torna 
possível com o auxilio da bandeira. Quando nao é urna conseqüen
cia desta. Muitos dos bandeirantes empregados nas guerras do Norte 
nao tornaram mais a S. Paulo. Ainda antes do descobrimento das 
minas, diz mestre Capistrano, havia mais de cem famílias paulistas 
entregues a cria9ao de gado nas margens do Rio das Velhas e do 
S. Francisco. 

Nao raro, o desajustamento operado entre os senhores e escravos 
que lhes fugiam dos engenhos é corrigido pela bandeira. Sem esta, 
os elementos da sociedade heterogenea dos mesti9os, negros fugi
dos, índios revoltados, teriam talvez regressado em refluxo contra 
a sociedade aristocrata do litoral-como aconteceu aqui e ali, lá 
e mais adiante-naquelas rea9óes violentas e numerosas em cujo 
bojo vinham comandantes de "pés no chao", gritando contra os 
responsáveis pela sua miséria. 

Com a bandeira, muitos desses elementos sao reconduzidos porta 
adentro da terra, em sentido diametralmente oposto. 9 Em certos 

7. A conquista do Nordeste, em que tomam parte as figuras sugestivas de 
Francisco Dias d 'Avila, Domingos Afonso Sertáo e Domingos Jorge Velho (ver 
histórico da Casa da Tórre) se faz pela criaQáo de gado e "nAo do mar para o 
interior e sim da hinterlílndla para a ourela atlántica" (BASfLIO DE MAGA
LHAES, in Rev. do lnst. Hist. Br., 85, 308). 

8. OLIVEIRA VIANA, Populacóes Meridionais, p. 314. 
9. Assim, puderam sempre as bandeira.s marchar para Oeste, em caminho de 

terra a.dentro. Com isso, detlveram a marcha dos espanhóis em sentido oposto 
(nacionalmente) e evitaram o refluxo (socialmente) dos elementos dispersos e 
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trechos da nossa incipiente paisagem social, onde enxameiam ca
fuzos, curibocas, pardos, mulatos, mamelucos, negros, empenhados 
em recontros "que terminam em cenas de carni9aria" ou em assaltos 
a lugarejos e cidades "pra efetivar urna vingan9a coletiva" a a9ao 
de reunir gente e seguir urna dire9ao qualquer teria o exito ime
diato e salutar de um grito de "venbam todos, pois há ouro na terra". 

Mesmo acampada, a bandeira se torna urna garantía de ordem e 
de paz. Exemplos nao faltam neste sentido. Antonio Guedes de 
Brito parte coro duzentos homens pra assumir o cargo de regente 
do S. Francisco, e reprimir10 os elementos em desordem que infes
tavam a regiao. A dissolu9ao de sua tropa deu animo a novas tro
pelías; porém nao se findava o século e Matias Cardoso, terminada 
a campanha do Norte, vinha estabelecer-se próximo a foz do Verde 
Grande, levantando o seu curra! que foi "como a guarda avan9ada, 
a sentinela permanente da paz". N urna informa9ao prestada pelo 
ou.vidor-geral da reparti~ao do Sul ao Príncipe Regente ( 1674) 
afirma ele que, gra9as ªº ~ bandeirante, "os portugueses podiam 
viver seguramente em suas fazendas e casas, como fazem, sem 
moléstia alguma". 

Quando se dá a destrui9ao dos Palmares, o que se lembra, em 
primeiro lugar, conforme rezam os documentos da época,11 é a 
conveniencia de ficarem os da b.andeira de Domingos Jorge Velho 
"garantindo a zona": só desta forma, extinguindo-se os Palmares, 
ficariam aquelas povoa~óes desimpedidas e os moradores livres 
para cultivarem com largueza as suas terras. 

5 

Com rela9ao ao grupo da zona de cria9ao de gado ocorre o caso 
curioso do bandeirante que se faz criador no S. Francisco, do que 
auxilia os criadores de gado propriamente di tos (e sobre isso já se 
falou no Capítulo IV) mas é preciso considerar, depois que Oli
veira Viana estudou magistralmente, nas bandeiras que demandaram 
o Sul, o quanto, sob certos aspectos, o bandeirismo está entrosado 
com o criatório. 

J á se aludiu, num dos capítulos iniciais, ao boí como indispensá
vel ao alimento e aos apeirechos da penetra9ao sertanista (baús de 

desajusta.dos que o litoral a.tirara ao sertáo em migraQóes sucessivas, banidos do 
latifúndio costeiro ou fugidos ao sofrimento d as senzalas. As bandeiras que se 
ensaiam de dent ro da terra para o litoral tiveram sempre um sentido político 
de reivindica.Qáo. Representam, talvez, o aviso d a terra contra a cidade. 

10. URBINO VIANA, Bandeiras e Sertanistas Baianos, p. 50. 
11. ERNESTO ENNES, As Guerras nos Palmares, p. 211. EDISON CARNEIRO, 

O Quilombo dos Palmares, p . 151. 
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boi, etc.) e agora cumpre notar que o b.a~~eirante pastoril tem 
existencia própria, na marcha para Oeste, 1n1c1almente para o Sul, 
em demanda do Rio da Prata. 

o criador de gado do Nordeste caminba em fun9ao de cr~ar gado; 
expande-se, geograficamente, nao há dúvida, pela necess1dade de 
grandes espa9os._ O band~i~ante .que. vai conquist~r ~ povoar o Sul, 
realiza a expansao geograf1ca pnmeiro, pra depo1s fixar-s7. O, ga?o 
a criar é o seu objetivo, como o foi o ouro, como o fo1 o md10; 
e daí o acerto com que se pode falar em "bandeirismo pastorU", 
como fez o autor de Popula9oes M eridionais; bandeirismo pastoril 
que os paulistas praticam desde os primeiros grupos que enxameiam 
em S. Vicente, no século XVI, até as últimas funda96es em Palmas 
e Curitibanos, no planalto catarinense, e em Passo Fund?, em Pal
meira, em Cruz Alta, em Nonoai, na regiao serrana do Rio Grande, 
em pleno século XIX. 

Duas correntes · se apontam, do bandeirismo pastoril: urna que 
parte de S. Vicente ( 1532), desee pelo litoral até Laguna;. o~tra 
que mais tarde parte de Sorocaba. Ambas com ,º. mes~o objetivo, 
que é a conquista e povoamento da grande plan1c1e platina, de que 
a nossa "planície gaúcha é apenas um órgao marginal". 

Vao os paulistas, assim, até a Colonia do Sacramento. 
O sentido do Oeste, mesmo depois de terem rumado para o Sul, 

lhes é "incoercível": Guarapuava fica, já, a oeste "da grande es
trada histórica de Sorocaba-Lajes, Viamao". Ainda mais: 12 pela 
inf orma9ao de Cha gas Lima, em sua memória sobre .º ~e~cobri
mento e coloniza9ao de Guarapuava, fundada pelo piratm1ngano 
Candido Xavier de Almeida e Sousa, registram-se tentativas para 
o transito em diregao aos Povos das Missoes, na Província de S. 
Pedro ( 181 O) até que Atanagildo Pinto Martins, com a sua ban
deira, rompe a serra rio-grandense na regiao de Passo Fundo, em 
1819. 

O objetivo do bandeirismo pastoril é ''a utiliza9ao dos campos 
f érteis, que f ormam a regiao missioneira". 

Pra completar há também notícia (fins do século XVII) do ban
deirante da "ca9a aos couros", no extremo Sul, e é Cristóvao Pe
reira de Abreu quem os vai ca9ar na Colonia do Sacramento, antes 
de ser bandeirante da preia ao gado. 

Urna espécie de bandeirismo em réplica, ou de torna-viagem 
(como o que boje os sao-pauleiros baianos e nordestinos realizam) 
é o que se dá quando, pra atender as necessidades da populagao 

12. CHAGAS LIMA. "Memória Sobre o Descobrimento e Coloniza~io de Gua
rapuava", in Revista TTimensal, p. 4. 
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que se aglomera em torno dos descobertos auríferos, no centro
meridional, f oi preciso trazer-se o gado do Sul, em grandes levas. 
Nestas bandeiras de retorno é que avulta, admirável, Cristóvao 
Pereira de Abreu. 

Interrompe-se o bandeirismo pastoril, o que demanda o extremo 
Sul cessa também o da "ca9ada de couros" que ele ia buscar na 
coionia, e inicia-se o bandeirismo da preia ªº gado, que é trazido 
para os centros consumidores. 

O mesmo gado que levou o paulista aos Pampas passa a ser o 
que traz o paulista, dos Pampas, para a regiao mineradora do 
centro-meridional. · 

O "pastoril", o da "ca9a aos couros" e o da "preia ao gado" 
sao, pois, os tres aspectos que-nesse· setor-o bandeirismo nos 
oferece. 

6 

Mais tarde, se isentarao cÍe. recrutan1ento os condutores de gado 
pois que talvez por serem eles inquietados havia grande falta de 
carne na capital. 

Esta isen9ao será estendida aos agricultores e mineiros ( decisao 
de 18 de janeiro de 1809). 

Nada os deverá impedir ero seu oficio de caminhar. Tropeiros, 
condutores e boiadeiros nao precisam passaporte pra viajar pelo 
interior do país. . . Bem se compreende o seu papel quando se 
sabe que caminhar pra dentro da terra era "horizontalizar-se", de
mocratizar-se, coro passagem de ida e volta; ida para a democracia, 
volta para a independencia. Siro, os que marchavam para Oeste nao 
iam apenas buscar ouro ou fundar currais; iam buscar independencia. 
Quando fósse ocasiao tomariam conta do país. 

Por certo que a vida urbana, que se vai acentuando no litoral, 
pelo menos em certas regioes do Norte, impoe maiores gastos com 
a sua ostenta9ao social e política; isto é (como diría Antonil) com 
as "obriga96es da república que obrigam a divertir-se". E a con
seqüencia, já se sabe, é que os rica9os (os coronéis de boje) gas
tam tudo quanto possuém e sao abrigados a "horizontalizar-se" 
também, espraiando-se pelo interior, fora da periferia das cidades 
e dos centros mundanos. 

No Sul, porém, já o processo é este: nao em conseqüencia da 
vida urbana senáo porque a bandeira já nasce com o seu objetivo 
específico--fruto de sua localiza9áo intra-ser.ra. Cada curral é um 
sinal de posse, na caminhada da bandeira, que ia fundando currais 
a tres por dois. A cria~áo de gado, além de constituir urna indústria 
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a parte, no caso do bandeirismo pastoril, está sempre entre as 
atividades acessórias do grupo conquistador, como do engenho e 
das fazendas agrícolas. 

Domingos Jorge Velho leva ao Piauí (como já se viu) o gado do 
Sul e aí funda 50 fazendas de cria~ao. Outros batedores fizeram o 
mesmo, em caminho das Gerais e Mato Grosso. Nao há dúvida 
que, no mínimo, o gado facilitou extraordinariamente a marcha da 
bandeira; também que a bandeira possibilitou, em muitas regioes, 
a cria9áo do gado como indústria independente. 

O pastoreio exigia pouco pessoal, nota Capistrano, e isso. era 
importantíssimo num país de rala popula9áo como o nosso; isso, 
porém, já nao é democratizador. Por exigir pequeno número de 
trabalhadores, a cria9ao de gado mantém a popula9ao rala ou rare
faz os núcleos de condensa9áo demográfica, tornando o espa90 de
mograficamente passivo (como <liria Supan) chegando a facilitar 
( ainda num sentido antidemocrático) o predomínio da aristocracia 
rura1,1s "nao suportando a vizinhan~a" e impedindo a pequena pro
priedade. 

Certos povos primitivos brigam com agricultores a fim de con
quistar espa90 pra pastagem dos seus rebanhos. Os pastores da 
Asia Central e da Sibéria meridional, informa Robert Lowie, 14 ti
nham necessidade de grandes campos pra seu gado e entraram, 
assim, em conflito com os agricultores sedentários. Nao nos esque-
9amos, pois, de todos esses percal~os e principalmente de que o 
criador de boi, por ser, do ponto de vista demográfico, essencial
mente centrífugo, 15 impediu a pequena propriedade e contribuiu 
para a "rarefa9ao da popula9ao livre"' subjacente a camada aristo
crática da nobreza. 

O "horror a vizinhan9a", porém, era urna forma de expansao, 
através de grandes espa~os-e essa circunstancia explica a melhor 
colabora9ao do criador de gado no avan90 para o interior igno
rado e deserto. 

Nao se pode dizer o mesmo do grupo agrário do litoral ou da 
indústria do a9úcar, nao obstante os "grandes espa9os" que incor
porou a sua economía latifundiária. Tal grupo-e ainda neste ponto 
nao se irá mais que recorrer a própria sociología do Nordeste
via nas estradas, e em qualquer meio de comunica9ao para o inte
rior, verdadeiras amea9as a "economía privada, patriarcal e escra
vocrata dos engenhos". O "horror a estradas" demonstra bem urna 

13. HANDELMANN, História do Brasil, 333. 
14. ROBERT LOWIE, Anthropologie Cuiturelle, 69. 
15. OLIVEIRA VIANA, Popula9óes Meridionais, 5.ª ed., p. 192. 
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espécie de ojeriza social absoluta a idéia de movimento e, portanto, 
de marcha para Oeste. 

7 

Contra o invasor, os negros de Henrique Dias, os mazombos de 
André Vidal de Negreiros ~ os caboclos de Camarao.16 

Pra conquista da terra e luta contra os quilombolas e cariris, a 
bandeira. A bandeira com os seus negros, com os seus brancos, 
com os seus mamelucos. 

O índio confederado se revolta na' Babia e a luta toma grandes 
propor96es. Nem Gaspar Adorno, nem Tomé Dias La9os sao feli- · 
zes, em 1654 e 57. A bandeira lá está, em socorro dos baianos. 

Domingos Calheiros, "com o seu longo regimento de infantaria 
da ordenan9a baiana e mais índios auxiliares" chega a terra de 
Jacobina. Pouco importa que. aí seja desbaratado. Novo socorro dos 
paulistas, e entram em cena Estevao Ribeiro Baiao Parente e Brás 
Rodrigues de Arzao ( 1671). Estevao · "nas suas jornadas de com
bate", diz o autor das Bandeiras e Sertanistas Baianos, durante os 
anos de 1671 a 74, "saiu sempre vitorioso". A indiada teve qtie 
submeter-se: dezenas de aldeias foram queimadas, inúmeros os 
mortos; os escapos reduzidos ·a escravidao, trazidos para o litoral 
onde foram vendidos ou enviados a S. Paulo, via marítima. As 
últimas aldeias vencidas foram as dos maiorais Pixo-pixo, um seu 
irmao e o Camisao, em que caíram 234 prisioneiros.17 Mas a coisa 
nao ficou na derrota do Pixo-pixo e do Camisao. Francisco d'Avila 
(famoso sertanista baiano) dá urna esfrega exemplar nos gueréns. 
Vem os anaiós, quiriris e pimenteiras "numa confedera~ao maior 
que a dos tamoios" e bumba; novo apelo aos bandeirantes do Sul. 
Logo depois, o Bra90 de Prata assina a nomea9ao de Matias Cardoso 
pra governador de todas as na96es que reduzir e situar desde a 
capitania de Porto Seguro até o Rio S. Francisco. 

Fazia ver o governador-geral do Brasil a Camara de S. Paulo 
que havia durado 40 anos a revolta dos bárbaros da Babia e só a 
bandeira os conseguira vencer. Fosse agora ao Rio Grande e ao 
Ceará, onde "é incomparavelmente maior o poder dos bárbaros 
que o das nossas armas". Matias Cardoso de Almeida e Joao Amaro 
Maciel Parente organizam as suas tropas e lá se vao, um atrás do 
outro. Antonio Gon9alves Figueira é um dos alferes de infantaria. 

' 
16. PAULO PRADO, PauZística, p. 14. 

17. URBINO VIANA, Bandeiras e Sertanistas Baianos, p . 36. 
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Com esta campanba, comenta Taques, "ficam totalmente livres 
e desinfestados os grandes sertóes do Ceará e Rio Grande" para a 
cria9ao de gado ou qualquer outro genero de atividade. 

Francisco Días de Siqueira passa pelo Maranháo e vai até o 
Piauí, no encal90 dos cupenharos ( 1701). Cristóvao de Mendon9a 
Arrais, lugar-tenente de Domingos Jorge Velho, bate os janduins e 
aprisiona-lhes o rei, que se chama va . . . J oao Fernandes Vieira. 
O rei que sucede a este Fernandes Vieira é o famoso Canindé, que 
pede a paz e firma o acórdo definitivo coro o representante do Rei 
de Portugal. N esse documento figuram os nomes dos do is reis: o 
rei empenachado e o coroado, de potencia a potencia. 

Morais Navarro liquida o J enipapoa9u e os seus tapuias18 na 
campanha do A9u, pra ser tao mal compreendido pelos padres e 
tao bem compreendido por D. Joao de Lencastre. O Apu9á justa 
contas, por sua vez, com os selvagens do centro baiano e do Ma
ranbao, abrindo· caminho ao descobrimento das minas e da "lagoa 
onde se diz ha ver pérolas". 

Isto quanto ao índio brabo. 

8 

Mas aconteceu que negro fugido ao rigor do cativeiro se embre
nha no mato e faz quilombo. 

Quilombo e mais quilombo e estao formadas aquelas "povoa-
9óes numerosas de gente preta" pela terra adentro, constituída pelos 
negros que baviam abandonado os engenhos na ansia de pegar 
sertao livre. 

"Mais fortificados pela natureza do que o poderiam ser por arte", 
no <lito de Fernáo de Sousa Coutinho, aí se multiplicam espanto
samente, formando quistos étnicos tao perigosos que constituíam 
"a maior das amea9as a civiliza9ao do futuro povo brasileiro" .19 

Negro aquilombado era um "caso sério" . Criava raízes e ninguém 
o conseguía arrancar do mato, fósse a que pr~o fósse. Em vao se 
formulavam queixas e lamentos. Cada dia é um assalto que o fami
gerado quilombola pratica fazendo despejar moradores, talando 
casas, cometendo roubos de toda a espécie e raptando escravos aos 
engenhos e fazendas de cria9ao. 

Com a invasáo de Pernambuco pelo flamengo estava o Brasil 
na contingencia de lutar contra dois inimigos: um que se entocaiara 

18. J á os ta:puias do ser táo do A~u h aviam morto p ara cima de 100 colonos. 
Dentro ero breve amealiariam a capit al d a capitania (TAUNAY, A Guerra dos 
Bárbar os, p . 31). 

19. NINA R ODR IGUES, Os African os do Brasil, p . 121. 
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na Serra do Barriga e outro que tomara conta do litoral. A coisa 
chegou a tal ponto que nem holandes podía com negro, nem negro 
enjeitava briga com branco. 

Parece que a colonia andou bem dando combate, primeiro, ao 
poderoso invasor do Nord~ste, mas o caso é que o preto se desen
volveu como nunca, em número e poderío, durante as lutas tre
mendas que o brasileiro teve que sustentar contra a Nova Holanda. 
Findas tais lutas, ~ra indispensável destruir a Tróia negra com 
Zambi e tudo. 

Manuel Lopes sai com a sua expedi9áo e o resultado foi o qui
lombo recuar mais ao fundo da floresta e ficar mais forte ainda. 
Esteváo Carrilho sai com a sua tropa, disposto a dar cabo da ne
grada. Feíta a paz, celebrara-se grandes festas, "canta-se Te Deum 
na matriz do Corpo Santo, em a9áo de gra9as pelo sossego e tran
qüilidade daqueles povos". Mas, ilusáo--o quilombo renascia como 
a hidra da fábula. 

Nova expedi9áo, com a reoomenda9áo expressa de que nao acei
ta~se proposta de pazes. Que se fizesse "crua guerra" aos negros, 
grita va bem a autoridade em sua recomenda9ao. E o resultado f oi 
que o chefe da expedi9ao voltou preso, por . . . ter feíto pazes. 
Pazes vem, pazes váo e os quilombolas cada vez mais ferozes. 

Nova expedi9ao e fuga desordenada dos negros. Fernao Carrilho 
persegue-os pelo mato, vai até onde conseguiu chegar com os seus 
"efeitos". Tudo inútil. Sugerem-se duas providencias, entao. Urna 
era construir urna casa-forte nos "palmares" ; outra era cercar os 
negros com "gentio brabo", visto como este é seu acérrimo inimigo; 
nao só desejaria destruir como até comer negro. Remédios "qui-

/ . '' / meneos , porem. 
Aí é que entra a bandeira como remédio único e eficaz para a 

tremenda situa9ao. Num papel enviado ao rei, figuram argumentos 
como estes: "já haviam expulso o holandes; no entanto, nao con
seguiram dominar os bárbaros negros. A razao desta dif eren9a es
ta va em que, na guerra dos holandeses, era a vitória do valor, nesta 
é a do sofrimento." Lá ( diz o documento) a peleja era contra 
homens; cá é contra a forne do sertáo, contra o inacessível dos 
montes, o impenetrável dos bosques e contra brutos que os habi
tam. 20 20.000 negros formá.vam, segundo afirmara os historiadores, 
o reino de Zambi. Sessenta léguas de território. Estavam as coisas 
neste pé quando o Governador Joáo da Cunha Souto Maior tem 
"noticia de que huns homens da villa de Sao Paulo se achavam no 
sertáo do Rio S. Francisco, ocupados com os seus esquadroes, na 

20. ERNESTO ENNE S, As Gu erras n os Palmares, p. 162. 
. . 
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.acostumada conquista dos gentios" e manda convidá-los pra fazer 
a guerra aos negros dos Palmares. Domingos Jorge Velho se in
•cum be da enorme tarefa. Na primeira investida de sua bandeira 
perde ele algumas centen~s de seus ~o~ens. For_mad?, em seguida, 
.conta Basilio de Magalhaes, um exerc1to de seis mil combatentes 
-pernambucanos sob o comando de Bernardo Vieira de Melo, 
alagoanos tendo a sua frente Sebastiao Dias, e paulistas dirigidos 
por Domingos Jorge Velho--caiu , a famosa "Tróia negr~" .ª 14 de 
maio de 1695, prolongando-se ate 1697 a tomada dos ultlIDOS re
dutos em que se acoitavam os pretos. É que mesmo depois do 
extermínio do grande quilombo, eles, dispersos, se juntavam de 
novo, formando "mocambinhos" espalhados pela vastidao daquelas 
matas. 

Nao cabe aqui saber se Zambi e seus últimos companheiros se 
atiraram ou nao pelo despenhadeiro. Ernesto Ennes, remexendo a 
papelada· dos arquivos portugueses, descobriu um documento que 
prova o contrário. l sto é, que os negros caíram no precipício, mas 
nao se suicidaram. 

Também Rafael M. Galanti, em seu Compendio de Hist6ria do 
Brasil, já em 1902 aludía a duas cartas de Pedro 11 de Portugal, 
numa das quais o monarca luso aprovava o perdáo dado ao mulato 
que entregou Zambi aos vencedores, e na outra, dirigida ao Cap. 
André Furtado de Mendon9a ( 1698) do Ter~o dos Paulistas, man
dava-lhe ajuda de custo para o regresso "na considera~áo de con
correr na sua pessoa haver morto e cortado a cab~a ao negro 
Zambi, intitulado rei dos negros dos Palmares". Pouco importa ao 
curso da história que o herói negro se tenha suicidado ou caído no 
abismo. Resistir como ele resistiu já é urna espécie de suicídio. 
Rolar pelo despenhadeiro parece muito mais um suicídio do que 
urna precipita~ao de combatente. A imagem é, sem dúvida, mais 
forte do que o documento. O que· a tradi~ao quis significar foi o 
desespero da ra~a escravizada, que preferiu morrer a submeter-se, 
num gesto monstruoso e belo. 

9 

Terminada a luta, com indisfar~ável e)(ito, o governador de Per
nambuco, nao obstante os servi~os de Domingos Jorge Velho, pro
punha a el-rei se lhe desse apenas um hábito de Cristo e "alguma 
ten9a". 

Por um triz o bandeirante nao se havia, já, retirado da guerra, 
pra cuja continua~ao estabelecera, entretanto, várias condi~oes 
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diante da má vontade do governador e do bispo. Em carta a el-rei 
( em 1694), alegava ele que conseguira, durante dezesseis anos, 
conquistar, povoar, lavrar e plantar as terras onde o foram buscar 
para a Guerra dos Palmares. Lutara contra o gentío brabo e come
dor de carne humana e tudo deixara, caminhando seiscentas léguas 
"desta costa de Pernambuco, percorrendo o mais áspero, agreste e 
faminto sertao do mundo". Acudira a luta no A9u, contra o tapuia 
levantado janduim, já com enorme dispendio de sua tropa. 

Nao era seu hábito cativar índios, como "alguns hipocondríacos 
pretendem fazer crer a V. Majestade", senao adquirir o tapuia, 
reduzindo-o ao "conhecimento da ·humana sociedade e racional 
trato". 

Aludía ao "costume da frugalidade com que os paulistas sao 
criados neste sertao, e sua gente nao estar acostumada a regalos, 
nem a política de vestir galas". Muita vez comeram raízes de ca
roatá enganando a fome, enquanto os da infantaria paga e seus 
auxiliares se regalavam com ~ as farturas do bom e do melhor. Era 
duro ver que "aqueles a quem os paulistas vinham socorrer a 
custa de penas e sangue se regalavam a vista deles estarem mor-
rendo de fome". · 

Entretanto nem farda haviam obtido, nem soldo igual ao que 
recebem os de outros corpos. Sem farda nao cobriremos nossas 
carnes, sem terras próprias e determinadas onde habitemos com 
nossas famílias nao podemos parar, e sem nossas familias nao po
demos viver. Era preciso que el-rei lhes desse "a aten~ao que a 
caridade obríga a prestar aos gemidos dos a.flitos". 

Nada mais justo, insistía, do que farda para os oficiais "que nao 
hao de andar nus servindo V. Majestade". . 

O parecer do Conselho Ultramarino reconhece que aqueles ho .. 
mens (os paulistas) sao conhecidamente os mais capazes de su
jeitar a obediencia os negros e tapuias brabos; nao há, pra este 
ef eito, outros como eles. 

Por serem vassalos nao se <leve recear "que obrem de forma que 
o nao pare~am, porque se quiserem viver isentos de sujei~ao, como 
cientes de todo o sertao do Brasil, teriam escolbido sítios inexpug
náveis de onde pudessem vexar os vassalos de S. M., tanto vizinhos 
da Babia como de qualquer outra pra~a". · 

Estas duas circunstancias, "a de nao haver outros como eles" e 
a de que, se o quisessem, "poderiam ser inexpugnáveis", é que 
convenceram os receosos, os "hipocondríacos". Em todo o caso, 
e como o "seguro morreu de velho", o parecer lembrava que, nas 
terras que se lhes concedessem nos Palmares "fósse tudo repartido 
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interpoladamente com as que se derem aos moradores de Per
nambuco". 

O mais curioso, porém, é que certo desembargador da cidade, 
da Babia, a páginas tantas, quer usurpar a Domingos Jorge Velho, 
em sesmaria, as terras pleiteadas pelo bandeirante. Era o caso de 
um juiz contra a justi~a, "quando ele mesmo sabe, pois. he tanto 
ministro dela". 

Aos seus trabalhos-diz o devassador do Piauí, vencedor dos 
janduins e dos Palmares-as suas misérias e perdas, e sobretudo 
aos seus merecimentos seria anteposta a injusta ambi9ao "de hu 
bacharel, cu jos servi~os sao muito inferiores aos do suplicante". 

Como se ve-e este ponto é que é o mais curioso,-já está aí 
denunciado o dissídio entre o bacharel e o homem do sertao, entre 
o que vive na cidade fazendo discursos vistosos e o que conquistou 
a terra a custa de penas e de sangue. 

10 

Mas a luta contra o escravo aquilombado nao é só nos Palmares. 
Urbano do Couto, companheiro de Anhangüera (e que tanto dis

curso fez na bandeira <leste) também andou depois atrás de preto 
aquilombado na zona da estrada de Goiás e alcan~ou grande exito, 
mais pelos descobrimentos de muitos acidentes geográficos que 
batizou21 do que pelos pretos que dispersou ou capturou ( 1 734). 

Ero 1746, Gomes Freire de Andrada22 manda organizar urna 
expedi9ao pra bater os quilombos "no grande campo e serras que 
há entre a Capitania de Minas Gerais e Goiás" ( 600 negros per
niciosíssimos) . 

Em Minas, surgem os primeiros quilombos que outro bandeiran
te, Bartolomeu Bueno do Prado, destruiu, trazendo, como troféu, 
aquele rosário de 3.000 orelhas de negros que conseguiu liquidar. 
Bartolomeu investe contra vários quilombos do Rio das Mortes 
(1759) bem como contra a negrada do Tengotengo em que se 
havia juntado muito africano fugido coro jesuíta expulso, sob o 
governo republicano do preto Ambrósio. 

Freyress, na sua viagem a Minas, a todo momento fala dos 
negros fugidos. E conta o fato de ter sido cercado por um bando 
deles na vizinhan9a de Congonhas. Nao fósse urna espingarda de 
dois canos pra amedrontá-los e estaría em maus len9óis. José Leme 

21. Serra- da Marcela, Glória, S. Bento, Babilonia, Aragáo, Pi<;arráo, Serra dos 
P aulistas, Serra da On<;a, Almas, Andrequ icé, Moquém , Mutum, P116es, etc. 
(Apud BASíLIO DE MAGALHAES, op. cit., 239) . 

22. Rev. do Arq. PúbZ. Mín., ano VIII, fases. I e II, p. 619. 
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do Prado destro9a o quilombo do "Piolho", em 1 770, pra depois 
o Governador Luís de Albuquerque Cáceres mandar outra ban
deira ( 25 anos mais tarde) ainda lidar com os negros que se iam, 
de novo, aquilombar nas vizinhan9as do Guaporé. O quilombo da 
Carlota em Mato Grosso dá o que fazer ( 1770). Constituído por 
negros fugidos das minas, nele foram encontradas dezenas de índias 
daquelas que os negros raptavam pelas imedia96es, pois cada qui
lombo era urna excelente escola de raptos. Em 1877, pretejam dois 
quilombos no sertao que acompanha o Tiete.23 Quilombos nas 
vizinhan9as da capital (1807), quilombos no lugar onde (1811) os 
negros estavam tirando ouro. 24 Por. fim o J abaquara, constituído 
por negros nao só fugidos mas também encaminhados por aboli
cionistas da época. 

Quilombos no Nordeste, em Mato Grosso, no Amazonas, em 
Minas, no Rio de Janeiro, em S. Paulo. Além dos quilombos, as 
insl,lrrei95es citadinas. 

~r~to bandeirante e preto ~ aquilombado fazem pensar; um pelo 
prestimo outro pelo mal que . causa. Sao as duas faces de urna me
dalha negra. A~ negras nao; assim, nas condi96es para a guerra, e 
q~~nto ao destino a ser dado aos prisioneiros, os "sao-paulistas" 
d1z1am que elas, quer da costa quer do litoral, nao precisariam ir 
ªº 131ar "I?orque de mulheres nao há que temer que fa~am guerra 
arm1fera, 2;) que o tempo das amazonas (se é verdade que as houve) 
j á passou". 

11 

Nao foi só contra negro e contra índio que a bandeira lutou, 
prestando o seu concurso a várias regioes do país. No combate ao 

23. Documentos I nter essantes, vol. 57, p. 143. 
24. ldem, vol. 59, p. 269. 
25. ENNES, As Guerras nos Palmares, p. 217. 
Sob a brutalid ade do senhor branco (escreve DJACIR MENESES, r esumindo 

Nina Rodrigues) as ra·<;as negras comec:;am , desde as primeiras escaramuc:;as d e 
1807 e 1809 as grandes 1nsurrei<;óes de 1813, chefiadas pelos haúc:;as, que eram o 
elemento domin ador, a sentir a unidad e diante do explorador ; e essa unidade 
m ental se serve do islamism o como instrument o ideológico da sit uacáo material 
da classe. Assaltam casas da cidade, q ueimam as senzalas. Apesar do san gu e 
derramado, irrompem n ovas insurrei<;óes em 1826, 1827, 1829, a quilombando-se 
os n egros rebeldes nas matas do Urubu em Pirajá. A resistencia comec:;ou pela 
oposicáo a acáo dos capitáes-do-mato. Nestes últimos movimentos, como nos 
de 1830 e 1835, dominam os n agos. Nestas últ imas insurreic:;óes funcionam as 
escolas e igrejas maomet anas, já organizadas, como cent ros ativos 'de conspira<;áo· 
n a casa dos nagos libert os Belchtor e Gaspar d a Silva Cunha, na Rua d a Ora<;áo' 
pregava o alufá ou m ara.bu Luis, sanim da sua n a<;áo, Tapa; na ladeira d a Prac;:a' 
numa loj a, os libertos n agos Manuel Calafate e Aprígio; no beco Ma ta -Porcos' 
Elesmáo do Carmo, liberto haú<;a; no cruzeiro S. Fran cisco, o n ago Pad fico (o 
Outro Nordeste, p. 138). 
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invasor a sua a9ao foi das mais eficazes. Quando o flamengo ataca 
a Babia parte um contingente paulista pra se juntar a tropa orga
nizada no Rio por Salvador Correia de Sá e Benevides e que f oí 
combater os intrusos ao mando do Almirante Patrid, no Espírito 
Santo. Antonio da Cunha Abreu ( 1639) vai auxiliar a peleja contra 
o bolandes em Pernambuco. 

Pedido pelo governo espanhol apoio da colonia, Antonio Raposo 
Tavares e outros bandeirantes levam o seu concurso precioso a 
expulsao dos holandeses, no instante difícil em que a armada do 
Conde da Torre sofria o revés que a desbaratou. 

Incorporados, assim, em condi96es pouco favoráveis, ao exército 
de Luís Barbalbo, participaram de várias fa9anhas, entre as quais 
o aprisionamento de Garstman, a travessia heróica do território 
ocupado pela domina~ao flamenga e a tremenda luta contra as 
for9as de Mansfeldt. 

Nao só Raposo. como também Joao Pais Floriao, Diogo da Costa 
Tavares, Bartolomeu Bueno, Francisco da Fonseca Galvao, Luís 
Pedroso de Barros, Manuel Fernandes de Abreu tiveram, assim, os 
seus nomes ligados ao grande feito militar de que ainda boje todo 
brasileiro se orgulha e que foi a expulsao dos batavos do nosso 
território. Joao Mateus Rendon de Quebedo organiza urna compa
nbia de infantaria a sua custa para a restaura9ao de Pernambuco, 
segundo o cronista. 

Em 164 7 Antonio Pereira de Azevedo é o encarregado da "con
duta da gente de guerra" e lá se vai-informa Taques-com 200 
soldados e 2.000 índios socorrer a Babia. 

Tempo houve em que os bandeirantes peleavam nas caatingas do 
Nordeste contra o flamengo, como na Babia e mesmo em Santos 
contra o assalto de N assau e da sua gente. Esta dispersao de esf or~o 
pelo Norte explica, até certo ponto, o desastre de M'Bororé, na 
luta contra o espanhol do Sul. 

V árias vezes a Camara de S. Paule>26 pede um ajuntamento de 
povo pra se "mandar elementos destinados a restaura9ao de Per
nambuco". 

Embora a ocupa~ao holandesa trouxesse aos paulistas o incre
mento da ca~a ao bugre, pra abastecer o Nordeste necessitado de 
bra~os, durante o impedimento do tráfico africano, o certo é que 
souberam eles colocar acima dos seus interesses os da causa comum. 

Com o desbarato da armada do Conde, alguns piratininganos 
deram com os costados em Cartagena das Indias, como apurou o 
Barao do Rio Branco, pra daí voltarem a S. Paulo algum dia. 

26. Ata3, vol. IV, p. 445; idem, vol. ll, p. 434; Docs. lnteressantes, vol. 59, p , 22. 
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E como agradece Luís Barbalho os préstimos de Raposo e Valen
tim Pedroso de Barros? 

Acusando-os de indisciplinados e de "fugir a fazer seus furtos". 
Junte-se a isso o soco~o em mantimentos, em víveres, embarcos, 

"o que se experimentou-como diz o documento histórico--no sítio 
da Babia e guerras de Pernambuco", e o quadro do auxilio bandei
rante estará completo. 

Mas vem a paz ( 1662) e coincidentemente a contribui9a~ das 
Camaras de S. Vicente e S. Paulo "ao dote da Sr.ª Infanta e satisfa-
9ao da paz com a Holanda". Quem f osse ao sertao sem pagar 
tomaria multa de 50 cruzados. Sofrem penhora de seus bens homens. 
como Fernao Dias de Barros e outros vultos do bandeirismo. 

Até que em fins do século XVII, pobres como sao, os paulistas 
nao pudera~ mais pagar tao disparatada contribui9ao: o pre~o 
da paz e o dote da Sr.ª Infanta.27 

. .. 12 

Nas rela96es dos grupos coloniais há um ponto em que o colono 
do Sul e do Norte se encontram, é na expulsao dos jesuítas portu-

A gueses. 
Já na Juta cont:ra os jesuítas espanhóis o onus coube mais ao 

bandeirante. · 
De duas urna: ou a marcha pra Leste, dos espanhóis, ou a marcha 

para Oeste, da bandeira. "Essas duas f or~as, em crescimento, te
riam que se encontrar; era urna fatalidade". 28 Desse encontro de
pendería o nosso futuro como pátria. Mas, Antonio Raposo Tavares 
e Manuel Preto organizam, em 1628, a formidável bandeira de 
ataque ao Guairá. Sao destro~adas, entao, as redugoes de S. 
Miguel, Santo Antonio, Jesus Maria, Encamación, San Xavier, San 
José, Santo Inácio, Loreto, Ivaí, Pequiri, Real, ltati (1632) e os 
redutos espanhóis de Vila Rica e Ciudad Real, terminando nas 
províncias sulinas do Uruguai e Tape, onde estavam situadas S. 
José de ltacoatiá, San Thomé, San Cosme y San Damian, San Cris
tobal e muitas outras redu~óes. 

Gritam os jesuítas por socorro mas em vao. Recorrem ao gover
nador do Prata e ao do Paraguai, sem resultado. O vendaval ma
meluco varre todo o Sul, estrepitosamente. 

Novas bandeiras completam a conquista: Francisco Bueno, Fer
nao Dias País, Domingos Cordeiro, J eronimo de Barros. 

' 
27. Ver J. P. LEITE CORDEIRO, S. Paulo e a Invasáo Holandesa, p. 213. 
28. ALFREDO ELLIS, Bandeiras Paulistas, p. 115. 
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Em vao os silvícolas, formando urna popula9ao enorme, sao ades
trados no manejo das armas de fogo pra conter a bandeira. El-rei 
de Castela dirige-se ao govemador das províncias do Peru sobre 
a necessidade de se exercitarem os índios das províncias do Prata 
e do Paraguai "en el manejo de armas de_ fuego por la falta que hay 
de españoles para que se puedan de.fender de los irreparables daños 
que la experiencia ha mostrado han recorrido!9 aquellas reduciones 
de los portuguese.s de la villa de San Pablo". · 

Enviam-se copiosas "bocas de fogo" a província do Paraguai 
"para la defensa de aquelles indios que tan afligidos se hallan de los 
portuguese_s de San Pablo que llaman mamelucos": 12 canhóes, 
200 mosquetes, mil escopetas e carabinas, 500 pares de pistolas ... 

Enquanto isso, e já depois de Raposo Tavares vai Francisco Pe
droso Xavier e apodera-se de urna segunda Vila Rica do Espírito 
Santo e dos pueblos vizinhos ao sul de Mato Grosso, aprisionando 
4.000 índios (1676) e batendo a coluna de Andino coro os seus 
400 cavaleiros e 600 índios paraguaios. 

Aí, e coro essas destrui96es, a bandeira realizou tres coisas ao 
mesmo tempo: bateu o império jesuítico-guaraní, ampliou o Brasil 
ao Sul, e impediu a f orma~ao de quistas jesuítico-guaranís, deslo
cando o elemento indígena trazido para o povoamento do Planalto 
ou levado para os canaviais do Nordeste. 

Mais de 250 mil almas trouxeram os mamelucos, "de los catorce 
pueblos pertenecientes a la Villa Rica, Ciudad Real del Guaira e 
X eres", informa outro documento jesuítico espanhol ( 1646) e essa 
gente toda vai abastecer de bra9os vermelhos as lavouras do Brasil. 
É preciso notar que, mesmo nas regióes dominadas pelos jesuítas, 
como as províncias do Guairá, ltati, Paraguai, Tape e Uruguai, 
"viviam os índios aos milhares, em pleno regime comunista". O 
"meu" e o "teu" nao eram aí conhecidos, pois repartiam tudo 
quanto tinham com quem necessitava.3° Coube a bandeira deslocar 
esse conglomerado comunista para a sua área de a9ao, nacionali
zando-o e emprestando-lhe outra organiza9ao social. 

1680: Lisboa e Madri, de olhos arregalados, botam o mapa da 
América sobre a mesa pra discutir a situa9ao geográfica criada pela 
bandeira. 

29, Docs. sóbre a-s bandeiras, Arquivo de Sevílha, p. 140. 
30. MELO MORAIS, in R ev. do Inst. Hist., vol. III, p. 36. 
Conta-se que o comunismo guarani foi aperfei~oado pelos padres e hoje há quem 

~roponha .ª ~isse~ina~áo das 1déias de Marx entre os guaranis, parecendo tudo 
i~so uma msmua9ao de que o comunismo indígena, o crlstáo e o marxista podem 
rimar bem quando a servi~o d e algum "ismo" m ais moderno (veja-se BERTONI 
A Civiiiza9áo Guaraní, p. 294). ' 
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Mais do que urna arremetida contra índios, a bandeira de Anto
nio Raposo Tavares foi .a desteocratiza9ao do Sul-bordoada defi
nitiva no imperialismo teocrático ( 1628), além de amplia9ao 
f ormidável no mapa do Brasil. 

Nao fosse ele, diz Taunay, e a fronteira do Brasil seria hoje o 
Paranapanema. 

Alguns escritores (já que se trata do assunto este pormenor nao 
<leve ser esquecido) acham mesmo que os jesuítas pretendiam fazer 
S. Paulo a capital do império teocrático sul-americano e quem sabe 
lá? Outros dizem que nao: quando o império guarani-loiolista pode 
realizar as primeiras funda96es do Guairá estava reduzido a meia 
dúzia de sacerdotes. 

Esta última razao nao convence, nem desfaz a primeira hipótese: 
se estavam fracos foi porqu.e, os bandeirantes os tinham enfraqueci
do. Vencidos pelos gestos de legítima defesa que foram as magnífi
cas violencias de 1611, 1632 e 1640, nao puderam realizar o seu 
intento. 

A esperan9a de urna capitanía de S. Vicente ao Paraguai foi 
sempre, como se sabe, acalentada pelos espanhóis. J esuítas tanto os 
havia espanhóis de um lado como portugueses de outro; bandeirante 
j á nasceu brigando com o espanhol e nao parou mais senao depois 
de levá-lo de vencida até o extremo Sul e até o extremo Oeste, 
através de lutas aspérrimas. E teve que lutar ainda com o jesuíta 
portugues, prejudicial a expansao para o Sul e agarrado ao índio 
que nem carrapicho. Fez mais: expulsou o jesuíta, em memorável 
decisao plebiscitária,-episódio já mencionado em "República sem 
Proclama~ao". 

Enquanto o bandeirante trabalhava o material humano para a 
idéia da independencia o jesuíta realizava urna missao supra Locum. 
A independencia nasceu nas popula96es bandeirantes e sertanejas e 
nao nos redutos31 onde o elemento indígena fica por conta do jesuí-

31. A independencia náo podia ter nascido nos redutos amazónicos, náo só 
por esse motivo senáo também porque ai se "organ1zam as aldeias indígenas sob 
forma simplesmente tutorial e rigorosamente colonial". No Norte, os jesuitas 
portugueses entram em luta coro os espanhóis dada a guerra entre as duas 
Corcas; no Sul, a guerra entre o bandetrante e jesuita espanhol existiu sempre, 
mesmo quando as duas Coroas se fundem coro a domina9áo, durante sessenta 
anos, de Portugal pela Espanha. Inácio Correia de Oliveira só expulsa os jesuitas 
espa-nhóis do Solimóes em 1695. Aliás, os próprios religiosos disputavam os indios 
dando margem a multas brigas que se tornaram .sucessivas e famosas entr~ 
carmelitas, capuchos e inacianos. Dai o motivo, notado por historiadores bem 
avisados, como BASíLIO DE MAGALHAES (obra cit., p . 194) pelo qual em 1822 
a Independencia encontra- o apoio !mediato e geral de Pernambuco, 'Bahia, s'. 
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ta-ambos albeios a idéia de pátria, como era natural. 32 O primeiro 
por ser nóµiade, nao ter no~ao de propriedade nem de fronteira. 
O segundo por ser universalista, por urna questao de ordem espiri
tual. Prova disso está em que, <liante do apresamento de índios, os 
jesuítas paraguaios e os de S. Paulo e Rio fizeram liga muito cordial,. 
levando queixas conjuntas as autoridades peninsulares. 

Também o Padre Vieira, como se sabe, nao hesitou em apre
goar "o abandono de Pernambuco ao holandes como único meio· 
de salvar a lndia e a independencia do reino", revelando~e um 
"diplomata cosmopolita e t0irtuoso", na frase incisiva de Paulo· 
Prado. 

J á a respeito do nome Brasil, por ocasiao do descobrimento,. 
sabe-se o que houve. Achavam os jesuítas que a mudan~a de Santa 
Cruz pra Brasil tinha sido obra do demonio. Um jesuíta, de nome 
Pedro Rodrigues, teimava, muito depois, em dizer "História da. 
Província de Santa Cruz, a que vulgarmente se chama Brasil", nome 
"impropriamente pasto por causa do pau vermelho". 

Ninguém nega que Nóbrega, por ex., queria logo ir até ao Pa-· 
raguai, abandonando S. Paulo e o teria feíto nao fósse Tomé de 
Sousa.33 Só o quería, porém, o jesuíta no interesse da Companhia~ 
mais pelo ideal de propagar a f é crista do que, como é evidente, da 
conquista de terras para a Coroa. 

Modo de ver as coisas, a luz do Cristianismo e dos seus ideais. 
em assunto de fronteira e nacionalidad e. 34 

Paulo, Minas e Rio, registrando-se no extremo Norte "a única reac;áo paisana. 
contra a nossa emancipac;áo política" . 

Havia, pois, duas razóes para essa rea9áo: urna jesuitica e outra portuguesa .. 
Uma tutorial e outra colonial. 
32. Até hoje, ao tratar-se da nacionalizac;áo das nossas fronteiras, o que se

recomenda é que o Servic;o de Protec;áo aos indios diligencie pra que estes náo 
cedam a atrac;áo das nac;6es limítrofes. Náo tendo os sUvicolas "noc;áo de fron
teira, náo podem discernir a parte que pertence ao Brasil da que se refere a 
nac;ao vizinha" (RONDON, "José Bonifáclo e o Problema Indígena", in O J<Yrnal' 
do Comércio, ed. de 24 de setembro de 1939). Ninguém, por exemplo, desconhece 
a "dua.lldade de sentimento politico" das populac;óes guaranis que ocupam 
a área brasileira confinante com o Paraguai. Há quem lembre, para a nadonali
zac;áo da nossa fronteira, nesse trecho, a localizac;áo, aí, de brasileiros do Nordes
te, onde se encontra o legítimo representante da rac;a guara.ni (JOSÉ DE MELO 
E SILVA, Fronteiras Guaranís, p. 276). 

33. JAIME CORTESAO, Jes'Uítas no Guairá, p. 64. 
34. Querem alguns explicar o "nacionalismo" do Mestre como sendo a revanche 

do reino de Israel, em nome de um Deus universal do Céu e da Terra ligado 
especialmente a "nac;áo" que vinha sendo oprimida pelos assírios, caldeu.s, persas, 
gregos e Toma.nos; e as condic;óes em que Jesus foi condenado, dizem esses auto
res, parecem confirmar, nele, essa maneira "nacional" e ao mesmo tempo uni
versal de entender o reino de Deus (La Pensée de Z' Asie et l' Astrologie", RENÉ 
BERTHELOT, p. 243). O Cristianismo nascera numa comunidade hebraica dissi
dente que, renunciando as práticas naclonais (ensina SEIGNOBOS, Hist. da 
Civiliza9áo Européia, p. 48) o havia tornado ca-paz de ser urna religiáo universal. 
Realmente, para BERDIAEFF Cristo náo foi crucificado apenas pelo nacionalismo 
judeu, mas em virtude de um principio que está em todos os nacionalismos, 
quer eles sejam russo, alemáo, frances, ou ingrns. Outros váo mais longe e dlzem 
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Nacionalmente, o índio tanto podía estar ao lado do portugues 
como do espanhol. Estaría ao lado de um e de outro. lndio tanto 
se aliava ao espanhol como ao pirata frances e ao invasor holandes; 
tomava a dire9ao que se lhe quisesse imprimir. 

Aimberé, amigo dos fraqceses e sogro de um deles, nao ia atra
palhando a paz de Iperoig? Os carijós nao se deixaram induzir pelos 
espanhóis de Mosquera, logo de com~o?35 Houve quem dissesse 
que os espanhóis do Paraguai, aliados com os aborígines, vieram 
bater os tupis no Salto de Avanhandava. Eduardo Prado contesta 
es.se fato, narrado por Azara, que afirmara haver !rala vindo até 

mesmo que o conceito nacional é acima de tudo, uma ldéia moderna, que nao · 
podia aparecer senáo com o declinio da IgreJa .e dos impérios (p. 100, ANCEL) . 
Segundo BARKER, citado por SHORT, em seu Esquisse de Géopolitique, as nac;óes 
só apaTecerani na carta da Europa quando a unida.de do Cristianismo foi que
brada pela Reforma (SHORT, p. 140). Tal unidade ná.o devia sofret' nenhuma 
particularizac;áo histórica e geográfica (MARITAIN, p. 160). Para JULIEN BENDA, 
"Erasmo et Thomas d' Aquin n'avaient propremente pas de patrie" (La Fin de 
Z' étetnel, p. 23). A ortgem pagá. e , telúrica do nacionalismo é posta ero foco por 
todo pensador católico. ... 

O cosmopolitismo do século XVIII é explicado por ALBERT SOREL como obra 
dos jesuitas que modelaram os hom~ns da época (L'Europe et la Revolution 
Fran9aise, vol. I, p. 157). 

Como se ve, o pensamento católico. é unlversalista. Quando se diz unlversalistá 
náo se quer aludir, e seria escusada esta declarac;áo, aquele que mistura tMas 
as diversida<les humanas numa grande confusáo destinada a dissolver os limites 
nacionais (MARITAIN, Primauté du Spirituel, p, 130), alude-se ao universalismo 
que reconhece tódas as diversidades naturais mas, em virtude de sua própria 
missáo, eleva a.cima das nac;;óes a verdadeira cidade universal que é a Igreja. 
Cristo é o chefe da humanidade lnteira; todos os homens lhe pertencem; bons ou 
maus; fiéis ou infléis. (S. TOMAS DE AQUINO, Sum. Teol., Il, 8, 3 ad. 1). 

A Europa náo é a Igreja, nem esta é aquela (p. 145). Roma náo é a capital 
do mundo latino; é do mundo, urbs caput orbis. 

o intutto do jesuita, ao tempo do bandeirismo, era "salvar almas", náo "criar 
urna pátria". o império teocrático guaran! tinha as suas razóes de ser, pois 
quando o Papa concedeu a Espa-nha a propriedade da América (bula de 4 de 
malo de 1493, confirmada pelo Tratado de Tordesilhas) parece que outro nao 
era o pénsamento do chefe da cristandade senáo a criac;;áo de um grande império 
teocrático ao servic;;o de urna nova política religiosa. "Meu reinado náo é deste 
mundo" disse Cristo; ma$ a América era um mundo nóvo, com homens novos 
que n~ tennos da bula, "vlviam juntos e em boa paz, andavam nus, náo 
co~iam carne e acreditavam em Deus criador que está no Céu". (ARTUR OR
LANDO, p. 46, vol. XIV, da Rev. do Inst. Hist. Geogr.). 

Os jesuitas estavam certos; náo pensavam em Brasil mas na conquista das 
almas para o reino da Igreja. Tanto espanhóis de um lado como portugueses 
de outro realizavam o mesmo objetivo espiritual, pouco se lhes dando que as 
terras pertencessem a Coroa de Castela ou a de Portugal s~ ambas eram católicas 
e se a missáo da Companhia de Jesus se realizarla supra Zocum. 

A propósito das incursóes paullstas nos Sete Povos, reza um documento en
contrado no Arquivo de Sevilha: "a.os missionários apostólicos somente cabia 
pregar a palavra de Deus 1J no tomar dentro de este Reyno predicadores misio
narios castellanos sin ningun resabio de politicas semejantes, para fruto de Zas 
Almas; y sera cosa indezente querer de esto introducir posesiones mundanas". : . 

Náo se co~funda, pols, urna s1tua9áo com outra. Já foram citados,. no '.'Cris
támente e Bandeirantemente", !números casos em que a cruz do jesuita r1mava 
bem com a sapa.torra das correrias sertanistas. Muitos sacerdotes chegaram mesmo 
a calc;ar botas altas pra invadir o sertáo e acompanba.r os . ca-b~-de-tropa ma.is 
destemidos. Um deles fez mais até, pois organizou urna or1ginallssima bandeira 
de tupis e africanos, sem branco pelo meio. 

35. Rev. do Inst. Hist. de S. Paulo, vol. XX, 677. 
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esse ponto do Tiete. Mas isso dá bem uma idéia do que foi a luta do 
paulista com o espanhol. 

Muito depois, em Mato Grosso (reza a crónica) uma "máquina 
de índios que cobriam tooa campanha" repentinamente descarrega 
contra os exploradores e mata 54 soldados de uma só vez. 36 :hsse 
ataque, observa o historiador, coincidindo com a tomada da Ilha de 
S. Catarina es7 da pra9a de Iguatemi pelos espanhóis, faz supor que 
os índios estavam eµi liga9ao com os castelhanos para o assalto. 

Como a do índio "infrapátria" e a do jesuíta "suprapátria", a 
a9ao do senhor de engenho nao tinha, de início, nenhuma rela9ao 
já definida com a idéia de um Brasil futuro--ele pertencia ao grupo 
estável do litoral,38 mais portugues do que americano. 

Ao passo que o bandeirante nasceu "fronteiro"; leva va consigo 
a fronteira (moving frontier) pelo sentido mesmo da penetra9ao, 
face ao espanhol. Prolongava, aqui, a fronteira de lá, luso-hispanica, 
trazida em seu sangue. 

Assim, na marcha para Oeste, a posse portuguesa é estabelecida 
por Pascoal Moreira, "as margens do M'Boitetu", por meio de um 
campo entrincheirado, "mantendo-se nas águas daquele afluente 
do Paraguai urna esquadrilha de 80 canoas de guerra". 

"Aquí estamos para vos expulsar desta regiao que nos pertence 
e nao ao rei da Espanha", 39 diziam os bandeirantes ao atacar as 
redu96es jesuíticas do Sul. 

As palavras d' e_l Tuerto demonstram, também, que a idéia de 
pátria e de fronteira nunca deixou de existir no espírito dos nossos 
antepassados em luta com os espanhóis;40 "nao assino o papel; estas 
terras sempre foram nossas, por nós e nossos avós penetradas, se
guidas e trilhadas quase todos os anos". Quando o bandeirante 
Antonio Correia Pinto funda Lajes é pra "fazer testa as missoes 
castelhanas e fortificar o Rio Pelotas41 por ser o passo mais def en
sável daquele .sertao". 

36. Rev. do Inst. Hist., vol. IV, p. 189. 
37. Idem, pp. 189-196. 
38. Os senhores de engenho, diz um arguto observador dos nossos costumes, 

vivlam multo europeizados a gastar fora a substáncla do pais. Mesmo no luxo 
que 1mportavam. A parte intelectual nem sempre era. em prol de seu país, da 
p átria comum. Vejam lsso n a ocupacáo holandesa. (JOSÉ FELICIANO, in Jornal 
do Comércio, "O Afro-Brasllelrlsmo'', ed. de 25-12-1938). 

39. MONTOYA, Conq. Esp ., § 35. 
40. " A estas vozes e a este exemplo, já todo o corpo pa.u listano t lnha. pegado 

em armas, com cujo brioso moviment o fo1 táo prudente o mestre-de-ca.mpo 
castelhano que sem articular vozes, nem obrar a<;áo a.lguma, se tlrou fora da 
barraca, flcando seu intulto sem efelto; e adlantando os prlmelros passos arti
culou este seguinte desabafo: Miren el Tuerto, e Pedro Leme, ouvindo o vitupério, 
lhe deu em alta voz esta resposta: 'E coxo também'." (Docs. I nteressantes, vol. 
XII, p. 152) . 

41. Docs. Ints., vol. XXXIV, p. 494. 
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Notam os historiadores o surto de patriotismo nascido com a 
restaura~ao ( 1640). Na luta contra os castelhanos, en tao, como 
diz Calógeras, e atrás já se registrou, rolaram, sertao adentro, as 
vagas da pororoca bandeirante". Entretanto, mesmo quando espa
nhóis e portugueses estavam sob o mesmo domínio, o bandeirante 
timbrou sempre em separar muito bem as coisas, conforme o atestam 
de sobejo os papéis da época. Já se fez men~ao, neste sentido, 
daquela ata referente aos espanhóis de Vila Rica "que se vinham 
apossando das terras pertencentes a coroa de Portugal, com grande 
prejuízo desta capitania".42 

14 

O bandeirismo era, de resto, tao específico de S. Paulo que sao 
chamados "sampaulistas" os bandeirantes, quer quando el-rei precisa 
deles, quer quando nao mais precisa. A marca que levam para a 
def esa da Babia contra os. ~bárbaros do Reconcavo, ou para o 
Ceará,4ª na luta contra os cariris, é essa. "Sampaulistas" sao tam
bém chamados nos documentos régios, os da expugna9ao dos Pal
mares. 

Nao é outra a linguagem do govemador de Pernambuco, Caetano 
de Melo e Castro, mandando fundar duas aldeias de índios e nelas 
ficarem assistindo os "paulistas com os seus tapuios", "pra evitar 
tornem os negros" a "se valer daquela sua Rochela" e para que 
"a gente dos paulistas sirva de antemuro ao tapuia brabo daquela 
parte". 

"A gente dos paulistas" formava, a bem dizer, urna comunidade 
a parte na política social da colonia. E essa mesma "gente dos pau
listas", de um lado, e os reinóis do outro, estabeleciam rela96es que 
eram, sob mais de um aspecto, de um poder com outro poder. 

E se "nao ser paulista era mácula original", no dizer de Capis
trano, ser paulista era coisa pior. . . Pelo menos quem o proclama 

42. Em 1638 reclama-se cont ra o fato de ser castelh ano o alcaide da vila. sob 
o fundamento de que os cargos públicos né.o deviam ser desempenhados por
"estr angelros". 

43. O governador-gera.l (1669) informa ao príncipe regente D. Pedro: "os 
paulistas preferem a. todos do Brasil nas jornadas de sertA.o." Em 1688, Matias 
da Cunh~ se dirige a Cámara de s. Paulo, expando a situac;A.o do Rio Grande 
do Norte: só os paullstas poderiam vencer os tapuias, pelo seu grande valor e 
experiencia. 

Para. este genero de guerra de sertáo nem a infantaria. paga, nem a ordenanc;a; 
só 05 pauUstas, gente acostumada a penetrar sertOes e tolerar as fornes, sedes e 
inclemencias dos climas e dos tempos, de que n é.o tém uso algum os infan tes, 
nem os milicianos, a que falta aquela disciplina-afirm~ Frei Manuel da Ressurrei
cao, arcebispo da Babia e também governa<lor-geral. Quando D . Rodrigo Castel 
Blanco quer ir (1693) conquistar Sabaraboc;u o que se alega (e quem alega é 
Pais de Sande, entáo govemador do Rio de Jai:eiro) é que infantaria alguma do 
Brasil teria préstimo para isso, como a experiencia o tem mostrado. 
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é o Conde de Assumar: "para serem brutos e facinorosos basta se
rem paulistas, ou com eles tratar." 

Estranho é, portanto, que os historiadores---depois do Brasil 
configurado no mapa-queiram atribuir a portugueses a prodigiosa 
fa9anha, quando os documentos daquela época separam bem os 
paulistas a hora da precisao e a hora da nao-precisao. 

Paulistas quando se precisa deles; paulistas quando--no dizer 
de D. Joao de Lencastro, já citado no capítulo anterior-sao "capa
zes de apetecer sujeitarem-se a qualquer na9ao estrangeira, que os 
conserve na liberdade ~ insolencia com que vivero". 

Em resumo: 
A luta entre paulistas e portugueses, ou entre paulistas e luso-des

·cendentes na guerra dos emboabas mostrou ainda que os paulistas 
eram urna gente a parte, nao só por serem paulistas, ou "sampau
listas" senao também porque assim os obrigavam a ser os outros 
grupos coloniais. · 

Pouco importava que, recuperado o que lhes pertencia, reconhe
.cessem "os forasteiros como irmaos."44 

Paulistas que integravam o Brasil e o faziam por serem paulistas; 
paulistas45 assim chamados pelo rei e por quantos precisassem dos 
.seus servi9os; paulistas quando combatidos pelos reináis ou quando 
"nao ser paulista ( Capistrano) era um pecado original"; ou quando, 
finalmente, a "desgra9a era ser paulista", na expressao do documento 
histórico, ao tempo dos capitaes-generais. 

Enfim, paulistas mesmo que o nao quisessem ser. Por bem, ou 
por mal. 

15 

A bandeira de preia ao silvícola abastece o senhor de engenho, 
.bastando citar os milhares de índios mandados pra trabalhar no 
Nordeste, depois da razzia de Raposo Tavares. 

J á a bandeira "aurina" desfalca a zona dos engenhos pela corrida 
·que se fez, inclusive de escravos fugidos, para a zona pioneira, ao 
grito de que havia ouro na terra. 

Quando se anunciou que as minas estavam descobertas nao houve 
negro que ficasse no litoral. A primeira grande migra9ao de escra-

44. JúLIO RIBEmo, o Padre Belchiar, p. 188. 
45. A "gente de S. Paulo" Já figura em documento.s logo após a primeira 

metade do século XVII (1669) sendo certo que o gentil1co "pa.ulista" Jé. 18e 
genera.liza ao tempo em que A!onso Furtado de Mendonc;a, governador-geral o 
.a.dota, numa ordem (1671) sobre a "gente de S. Paulo, que val ao Certlí.o". ' 

O gentilico, que os próprios paullstas só chegam a- usar em tlns do século XVII 
(1695) virá a ser um titulo do orgulho mas também de ... desgrac;a. 
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vos, da Babia e de Pernambuco, para as Minas Gerais abrangeu 
o período de 1700 a 1720.46 ' 

Os comissários negreiros os conduziam através do S. Francisco, 
em grandes levas. · 

O parecer de Venceslau Pereira da Silva (1738) dirigido ao rei 
é muito expressivo a tal respeito, ao afirmar: "últimamente a ca~ 
.restia e a falta de escravos prejudica e deteriora muito os moradores 
desta Capitania, pela grande diversao e saída que tem para a das 
Minas, em que se ocupam mais de 150 mil." 

A debandada dos engenhos para as minas foi o melhor modo de 
se co~b~ter o !eud~li~?1o.47 Os pro~estos 9ue as autoridades dirigi
ram a Corte dao a 1de1a de que o litoral flcara deserto com o grito · 
de qu~ o ouro estava no sertao.48 Se há a queixa de que essa deban
dada ia comprometendo a saúde económica do Nordeste queixa 
identica está nas atas da Camara protestando contra a 'remessa 
de índios para os canaviais . . Muito cedo deixariam os traficantes49 
tu do ermo, com árvores e as ervas do campo sornen te". 

Numa palavra: contra o feudalismo do litoral, resultante da mo
nocultura escravocrata e latifundiária, e contra o comunismo tribal 
da hinterlandia a democratiza9ao social do bandeirismo. 

16 

Por seu caráter original o grupo bandeirante influi nos costumes 
dos demais. 

Os "gibOes de algodao", e "da forma de que usam os sertanejos 
de S. Paulo" sao adotados pelas milícias portuguesas. Fazer a guerra 
ou a jornada "a moda paulista", é expressao muito encontradi~a 
na Babia e em outras regioes. Capistrano fala em "canoas paulistas" 
feítas com madeira do alto S. Francisco, canoas que no sertao 
baiano "eram nao só meio cómodo de transporte mas também 
ramo de negócio". 

46. PEDRO CALMON, Espirito da Sociedade Colonial, p. 314. 
47. A de bandada dos negros para. as minas abria claros seriissimos na economia. 

escravocrata da costa acuca.reira e no lUxo aristocrático de "multo bra.slí.o ilustre 
que vivia. do suor do escra-vo" (JOAO DORNAS FILHO A Escravidáo no Brasil 
p. 67). • , 

Procurava. a. Metrópole justificar o !echamento do caminho dos sertóes do Rio 
S. Francisco porque "subiráo por ele tantos moradores das prac;as que falta.ráó 
a cultura. dos ac;úcares e m a-is lavouras necessária.s para. a. conservac;áo dos povoa
~os. e porque também faltaráo escra.vos para os mesmos ministérios, e porque 
ultima.mente entraram tantos gados para as minas que fa-ltaram ca.mes para 
o sustento dos povos". , 

48. Por ! alta. de negros, náo pOdem (os senhores de engenho) t ratar do acúcar 
(ANTONIL, p . 261). Lela-se "Nota. Preliminar" de BRASIL BANDECCHI, a Cader
nos cLe História (p. 11. vol. V). 

49. Carta ao donatário, em 1606. 
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Sao formas de aproxima9ao baseadas justamente nas diferen9as. 
Nao se pense, porém, que estilo de vida e economia diferente, ou 

a queixa do senhor de engenho contra bandeirante e deste contra 
aquele os separavam em tudo. 

Ao contrário, pelo menos inicialmente um precisava do outro, 
e muito. 

A existencia-deduz Alfredo Ellis, em feliz observac;c;ao-de um 
mercado de consumo que anualmente exigia fóssem importados da 
África quatro mil escravos, 50 foi, sem dúvida, urna causa importan
tíssima do bandeirismo. 51 "Suprima-se ésse mercado e veremos que 
o bandeirismo de apresamento nao teria tido o desenvolvimento 
que o século XVII testemunhou". A recíproca também é verdadeira, 
acrescenta o autor dos Capítulos da História Social de S. Paulo. 
Suprima-se o apresamento, e nao teríamos a lavoura de a~úcar no 
Nordeste e a conseqüente indústria. Lá, mais do que aqui, o número 
de africanos, embora muito maior, nao bastava; o remédio era 
importar brac;os indígenas do Sul, principalmente durante a ocupa
c;ao holandesa, quando os flamengos interromperam o tráfico de 
negros da Angola e Guiné. 

N assau, ésse sim, recebia do reí congués um presente de duzentos 
escravos numa só assentada. (Só em 1648 Salvador de Sá e Bene
vides recupera Angola.) 

Contudo, há um reparo a fazer na parte em que o autor citado 
divide o bandeirismo em duas fases: a despovoadora e a povoado
ra. 52 E isto porque, desde que se admite o apresamento como des
povoamento tem-se que admitir, ipso facto, como povoamento a 
distribui9ao dos índios apresados nas regioes . para onde eles sao 
remetidos : Río, Babia, Espírito Santo e, principalmente, Pernam
buco. Passam eles, entao, a "povoar" essas outras regioes de um 

50. ROBERTO SIMONSEN, História Económica do Brasil, vol. I, p. 202. 
51. Documentos pernambucanos, examinados na se{:áo de manuscritos da 

Biblioteca Pública do Est ado e na cole~é.o do Instituto Histórico e Arqueológico 
de Pernambuco por GILBERTO FREYRE (nota- a p. 123, vol. I, C4"a-Grande) 
confirmam a ajuda bandeirante ao Nordeste. Nos livros de sesmarias verificou o 
mestre que figuram várias concessóes de t erras a paullstas que haviam colabora
do com os pemambucanos " nas campan.has contra os negros levantados dos 
Palmares". 

Também a respeito de sesmarias doadas a Domingos Jorge Velho e seus oficia.is 
MANUEL DIEGUES JúNIOR arrolou várias, na Biblioteca Pública de Recite, 
segundo a informa~áo de TAUNAY (tomo VIII, Hist6ria Geral da,, Bandeiras 
Paulistas, p. 544) que as enumera e comenta. 

A coopera~áo, porém, náo foi só na domina{:áo dos negros mas também na 
expulsáo do invasor. Isto, apenas, do ponto de vista histórico; porque, do ponto 
de vista social e econc5mico, a coopera{:áo nA.o terá sido menor, pelo fomecimento 
de bra{:os indígenas a indústria do acúcar, no século XVII. 

Sob esse aspecto, o dominio batavo, interrompendo o tráfico negrelro, serviu, 
indiretamente, pra aumentar o apresa.mento do indio a fim de atender o Nor
deste, máxime depois da tomada de Angola pela Holanda. 

52. ALFREDO ELLIS, Capítulos da História Social de s. Paulo, p . 328. 
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me~mo pa~s. Sob ess~ a~pecto a bandeira foi, sempre, povoadora; 
ma1s que 1sso, contnbu1u para um maior povoamento do Brasil 
quando,,. "des~,ovoou" ,~s . redu96~s j~suíticas do Sul, em poder dos 
espanho1s.' e povoou , com os md1os arrebatados a tais redu9oes, 
o nosso litoral, de sul a norte e nordeste. 

Pr,,a . ha ver? no ,, c~so, despovoamento, era preciso matanc;a dos 
abong1nes, s1stemat1ca, como aconteceu na colonizarao do Me" · 

d p M - h ~ XICO e o eru. . as nao ouve, felizmente. Poi como "folegos vivos" 
que o bandeirante os entregou ao senhor de engenho 

Se o "a9úcar mato1:1 o índio:', iss<? já foi por co~ta de quem 0 
submeteu ªº sedentansmo agncola; nao de quem o "desceu" do 
mato ou o arrebatou nas redu96es. 

17 

Ma~da-s:, prende!, certa vez (e a éste episódio já se fez referencia 
no capitulo O Sertao na Economia da Bandeitra" § 6) A t " · R " T " . , n on10 a-
poso . a vares, com? amotmador do · povo" por querer 0 grande 
banderrante sertane1ar. 

Por que?. Pod~-se esclarecer, agora, o motivo da sua prisao. É 
que, com a 1n~asao holandesa, ficou proibida a ca9a ao índio, a fim 
de que se cu1dasse, apenas, do auxílio ao Nordeste talado pelo 
flamengo. ' 

Mas o Nord~ste precisava também de bra9os pra sua lavoura e 
¡.uem os fornec1a, em ~~nde parte, .eramos "sampaulistas", preado
. es do b~gre. A prec1sao era ma1or nesse ínterim por causa da 
i:iterrupc;ao. da ca9ad~ d~ negros na África. E Raposo--é bem pos
s1vel-quena descer 1nd1os pra abastecer a lavoura do Nordeste 

. Pergunta-~e se nao f oi ele, o "amotinador do povo", quem arre~ 
gtmentou,. afina!, a sua gente e a pós em armas pra lutar, também 
contra o invasor de Pernambuco ' 

Foi. . 
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CAPITULO XVIII 

A BANDEIRA NA GBNESE DO ESTADO 

Sem govérno próprio, niio teria havido bandeira. Há um 
problema social e político, em torno de cada descoberto. 
Colaborafáo da bandeira, em funfáO defensiva e ofen: 
siva, na formaff'lo "guerreira" do Estado. Representar_a 
o ímpeto guerreira urna "constante" da nossa psicologia 
como pavo e como Estado? O Estado em f ace das irre
corríveis exigencias do novo meio social. O bandeirante 
a frente, do seu grupo, que é uma antecipafáO do Brasil 
integral, aritecipa o chefe de Estado. Ele exe_rce um go
verno legal, assegurando a ordem do grupo e da socieda
de em formariío. Comando, obediencia, fim unitário e 
comum. J urisdiráo sobre a área que_ estivesse ocupan
do. O Estado germanico dispensava o suporte físico do 
país. A bandeira, forra destrutiva do Estado peninsular 
já comprometido pela f orma9ao comunalista e religiosa 
do pavo portugués. O efémero de cada bandeira niío im
portava no efémero do fato social. As linhas do Estado 

moderno reveladas pelo grupo bandeirante. 

1 

A bandeira nasce--como já se verificou até aqui--determinada 
por fatóres locais muito vivos, que nao diminuem, está claro, o 
mérito dos demais grupos coloniais, mas que só ocorrem e se encon-
tram juntos em S. Paulo. _ , . . 

Geograficamente, a cav~leiro ~o sertao? pohti~ente, _1solada 
intra-serra num núcleo social obngado a v1ver por s1, servido por 
um caminho "mais segregador do que aproximador". 

Basta aquela carta de el-rei de Castela ~o g~vem~dor interino d? 
Rio da Prata sobre as bandeiras que hav1am invadido o Paragua1, 
pra se ter idéia da situa~ao da vila piratiningana. 

Que diz el-rei? 
Fala S. M. no "inacessível da viagem a S. Paulo" e ao caminho 

"por onde nao podia passar senao urna só pess~a", e que era a 
razao de "nao sujeitar-se os moradores daquela vila a prestar obe-
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diencia aos governadores", "conociendo las vantajas de su situa
cion". 

E as "vantagens de sua situa~ao" lhe dao, por fór~a, o self-go-
vernment que identifica . o bandeirismo desde o primeiro momento, 
e durante os séculos XVI e XVII. 

Quer-se dizer que self-government já significa genese do Estado. 
Estado, num sentido sociológico. 

2 

O costume de só vermos o herói no chef e de bandeira nos leva a 
esquecer outros aspectos da sua figura-entre os quais o de gover
nador investido de todos os poderes. 

É ele, o chefe, um executivo que tudo ordena, o legislador que 
decreta as leis do sertao, o juiz que dá remédio as desaven~as e 
queixas surgidas entre os componentes da tropa e, assim, prove a 
todos os atos da vida civil. . ~ 

O grupo que ele dirige é urna sociedade antes de tudo cheia de 
sentido humano. Nao faltam rixas nessa sociedade, como nao faltam 
momentos de intensa confratemizagao coletiva. Sem urna autorida
de que execute a lei, puna criminosos, distribua justi~a, reconhega 
direitos novos, f~a cumprir testamentos, claro que nao poderia ela 
subsistir. 

O aspecto mais grave da questao, porém, é a soma de poder 
militar que o generalíssimo da bandeira exerce, ou por conta pró
pria ou por delega~ao majestática. :E.le nao é apenas o cabo-de-tropa, 
o generalíssimo; é o próprio poder público,1 o chefe de governo. 

É quem arrola bens, nomeia escrivao, avaliadores, manda exe
cutar testamentos, faz leilao de bens, pra serem arrematados pelos 
companheiros, a prazo, sendo tudo reduzido a escrito; concede 
sesmarias, assina patentes de oficiais, comina pena de morte (como 
o fez o governador das esmeraldas em rela~ao ao próprio filho) . 

Nao poderla, enfim, o grupo social, até por natureza já destacado 
do govemo reinol, realizar o seu objetivo sem um chefe que o con
duzisse militarmente, a fei~ao romana. 

É o que acontece, para que o Estado em miniatura, que é a 
bandeira em marcha, mantenha o seu estilo de vida e sua inque
brantável unidade. O cabo-de-tropa representa, entao, em nossa 
genese social e política, o criador do governo forte, corajosamente 
americano. 

• 
l. Sóbre os pOderes do chefe da bandeira e atos juridicos n o sert~o lela -se o 

que escreveu, magistralmente, W ALDEMAR FERREIRA, em História do Direito 
Br asíleiro, vol. IV. 
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O líder Fernao Dias Pais fica tao identificado com os aborígines 
que estes declaram, pra quem quiser ouvir, "nao obedecer a outro 
capitao". Prova de que ele sabia adaptar-se "as exigencias do 
grupo", tendo descoberto o melhor segredo pra um homem de go
verno, que é a "técnica da bondade e da concilia9ao". 

"Os capitaes nao perdem por serem magnanimos e liberais", diz 
a sabedoria de um documento já citado. Muita vez, e ao contrário 
do que alguns pensam, o condutor da bandeira adquire enorme 
soma de autoridade nao por urna questao de for9a ou de mando
nismo, como no caso do senhor feudal comandando escravos, mas 
porque se torna um apartador de briga entre tribos rivais, um 
"soldado2 pacificador do gentio", um conciliador de interesses entre 
o colono e o jesuíta e um conquistador que (como no entendimento 
com Sondá, Tombu e Gravitaí) realiza os seus intuitos "sem estron
do de tiros nem tiranía de mortes". 

E mesmo quap.do explode o interesse económico, em torno de 
cada descoberto, o que se ve é a elei9ao de quem governe3 "aco
modando a todos amorosamente e conservando o povo unido para 
se entabularem as minas". 

3 

O chefe da bandeira substituí o senhor feudal, que ficará na 
costa-e que teve o seu feudo modificado seriamente pela corrida 
as minas. Nesse caso, a bandeira desfeudalizava a economía da 
casa-grande, golpeando de morte a aristocracia do litoral. 

Ao mesmo tempo, o chefe da bandeira substituí o cacique, na 
dire9áo dos grupos aborígines incorporados a área bandeirante. Mas 
há o caso em que o bandeirante exerce o governo: a) por delega9ao 
do capitáo-mor da costa, locotenente do donatário e incapaz de 
con ter os piratas; ou b) por delega9áo direta das autoridades colo
niais, como aconteceu com o comando único conferido pelo gover
nador-geral a Matias Cardoso, que substituiu as próprias milícias 
pagas, pois estas f oram dissolvidas e recolhidas aos seus presídios 
( 1680) ; c) ou, logo no início da coloniza9ao, por delega9ao do 
capitao-mor de guerra (Afonso Sardinha, por delega9ao de Jorge 
Correia e de J eronimo Leitao) pois o capitao-mor de guerra, "a 
quem de direito devia caber o comando, prefere o pacato exercício 
do cargo4 aos cruentos troféus da luta". 

Mesmo na chefia da expedi9ao, recebia o bandeirante, como há 
pouco se disse, "atribui9oes majestáticas". Dirao alguns que, nesta 

2. PAULO PRADO, obra cit., p. 35. 
3. Rev. do Inst. H ist. e Geogr. de s. Paulo, IV, p. 16. 
4. T . SAMPAIO, obra cit., 265. 
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hipótese, principalmente, nao exercia ~le o governo po: "cont~ 
própria" e sim em nome da Coroa, mediante urna concessao do re1 
ou da autoridade reinol. Nao se trataría, entao, de um caso de 
self-governnient e sim _de urna delega9ao do poder-o que seria 
coisa diversa. 

Enganam-se, é possível, os que assim raciocinam. No primeiro 
caso, o governo poderia ser apenas um momento de rebeldía contra 
a Coroa, ou de autonomía motivada pela distancia, 5 pelo isolruµento, 
pela "ausencia de sincretismo" entre a autoridade da terra (nativa) 
e a do litoral ( reinol) e tais hiatos poderiam ser corrigidos--como 
em parte o f oram-pela presen9a do · poder portugues, e conseqüente 
destitui9ao das autoridades locais, que se haviam transformado em 
"régulos perigosos". Pois nao chegaram os paulistas a expulsar 
governadores reinóis? A expulsao dos jesuítas nao foi um ·golpe a 
mais no Estado portugues, de cujas institui9oes a Companhia de 
1e$US fazia parte integrante? No segundo caso, abrindo máo do 
poder militar em favor da bandeira, era o próprio Estado portugues 
quem se reconhecia incapaz e se tornava cúmplice de sua destrui9áo. 

O depoimento de Céspedes mostra também que a bandeira era 
organizada por exclusiva delibera9ao dos paulistas: eles mesmos, 
os paulistas, se nomeavam capitaes, alferes e sargentos, sem dar 
satisfa~ao nenhuma ao seu goyemador, fósse este espanhol ou 
portugues. 

Mesmo quando a servi90 de el-rei, o que é mais grave, exigem 
eles, e ése quiser, como o fez Domingos Jorge Velho na campanha 
dos Palmares, que a nomea9ao de oficiais--capitaes, alf eres e sar
gentos-lhes fique por conta. Chegam ao ponto de exigir que el-rei 
assine as respectivas patentes em branco quanto aos nomes de 
oficiais que só o bandeirante escolherá, a seu talante. 

E el-rei, que remédio, se submete a exigencia, como quem assina 
cheques sem declara9ao de valor. última abdica9áo, essa, a que um 
soberano pode chegar, e é se quiser; que de outro modo nao terá 
quem lhe de ouro, quem lhe amplie os domínios. 

A institui9ao de moeda própria, como a que se cunhou coro o 
ouro do J araguá, a expulsao dos jesuítas, a declara9ao rebelde de 
que os paulistas sabem se _governar por si, a elei9ao com a entrada 
para a goveman~ de oficiais mecanices e gente baixa, o exercício 
do poder civil e militar, a atribui9ao de conceder sesmarias, etc. 
sao atos de indisfar9ável soberanía. 

\ . 
5. Náo era sem razA.o que o governador dizia: "nas distA.ncias se acha. mais 

dúbia a venerac;áo que todos devemos ao soberano, segundo a regra universal 
de todos os povos e especial do Brasil e d as minas''. 
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Distingue-se a formagao do nosso self-government em duas fases: 
a) a genese do governo; b) e o ataque ao Estado peninsular pe~a 
rebeldía, pelo nao cumprimento crónico das ordens régias e lpelo 
exercício bandeirante do poder militar, . com a inconsciente colabo
ragao do poder político da metrópole. Na primeira fase, era a massa 
instituindo o governo; na segunda, era o bandeirante golpeando, na 
carótida, o velho Estado peninsular. 

Mesmo que o quisesse, entretanto, nao podía o bandeirante "con
tinuar" o Estado portugues. 

Agente "já perdido para o estilo e a cultura européia, de onde 
provinha, ele era o tipo menos apropriado6 pra continuar e levar 
a organiza~ao reinol, de complexidade superior, ao campo tao 
elementar de sua atua~ao". 

Nos dois casos, a bandeira constituiu o nosso primeiro ensaio de 
self-government. 

4 

Nota Gilberto Freyre que as nossas popula~oes gostam do go
verno "másculo e corajosamente autocrático"7 e atribuí esse fato ªº 
masoquismo, ao "puro gósto de sofrer" que nos ficou da escravidao. 

Nao parece, todavía, que o caso se explique, por essa forma, 
procurando-se a origem do governo forte numa qualidade negativa 
para o fenómeno que tem, pelo menos nas popula9oes do sul meri
dional, a sua elucida~áo normal e lógica no modo por que se orga
nizaram os grupos bandeirantes. 

Talvez o entusiasmo pelo herói tenha contribuído pra maior 
aceita~ao do chefe mas o certo é que o governo forte decorre da 
autoridade mesma de que se revestía o seu condutor pra realizar 
as aspiragoes do grupo e manter-lhe a inquebrantável unidade. Maior 
razao, parece, assiste a Gentil de Assis Moura quando aponta8 "o 
atual espírito de respeito as leis, característico das popula~oes sul
meridionais como um tra~o indelével que nos ficou da obediencia 
ao cabo-de-tropa". Ou do "amor e dev~áo ao poder"9 que é eleito 
"pra nos reger amorosamente". O nosso sentimento de apego a 
"autoridade forte" terá nascido daí, provavelmente, e nao de um 
resíduo masoquista. 

E haverá muita gente ( Capistrano) que use censurar o chefe da 
bandeira pelo seu "autoritarismo" agreste. Assim, de censurado por 
mandar, no século XVII, passa o habitante do Planalto a ser cen--

6. NESTOR DUARTE, A Ordem Privada na Organiza{:áo NacicmaZ, p. 68. 
7. GILBERTO FREYRE, obra. cit., pp. 54-57. 
8. GENTIL DE ASSIS MOURA, "As Ba.ndeiras Pa.ullstas", in Revista do Inst. 

Hist. e Geogr. de S. Paulo, vol. XIX, p . 79. 
9. PAULO PRADO, obra- cit., p. 41. 
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surado por obedecer, no século XVIII, sob a tiranía dos capitaes
-genera1s. 

Urna e outra coisa poderiam explicar a vocagao de comando e 
obediéncia que caracteriza as populagoes da área social onde atuou 
e atua mais intensamente o fenómeno bandeirante. No bandeirismo 
delineia-se, pois, um tipo político especial. A autoridade envolve 
urna grande soma de poder pessoal, mas isso nao basta; e ela nao 
se confunde com a dos grandes senhores do feudalismo. O pre
conceito europeu da fidalguia e do orgulho também nao basta pra 
dar origem10 e afim1a~ao a essa autoridade.11 

Nem basta a representa~ao de el-rei. 
Aliás, o generalíssimo da bandeira desobedecía aos próprios reis~ 

J á na zona pastoril a idéia de goverrio é a do capitao-mor regente, 
com a sua ditadura político-militar. 

Na das minas, o cuidado inicial dos exploradores é a elei9ao do 
seu cabo-maior e do seu guarda-mor. Veja-se o que acontece em 
Cuiabá, quando os irmaos Leme, tidos e havidos como rebeldes a 
idéia de obediencia, tomam a iniciativa de promover a elei~ao de 
Fernao Días Falcao pra o primeiro cargo e de Pascoal Moreira para 
o segundo, este com atribui96es de "guardar todos os ribeiros de 
ouro, socavar, examinar, fazer composi9oes com os mineiros, botar 
bandeiras tanto aurinas como aos inimigos bárbaros, tirar autos 
contra aqueles que forem régulos, 12 mandar pagar <lívidas", etc.; e,, 
já por delega9ao da Coroa, "por em pra9a pública as datas de S. 
Majestade; anistiar criminosos" (como Domingos Rodrigues do Pra
do e Lourengo Leme) em nome de el-rei. 

10, CANDIDO MOTA FILHO, Introdu9ii.o d PoUtica Moderna, p. 105. 
11. Por exemplo, o valor pessoal pra medir a capacidade do homem de govérno· 

é coisa que está. na origem de todos os povos. FOrc;a. fislca, agllldade, coragem, 
sagacidade e principalmente a.mbic;áo, táo ra.Tas entre os índios, sáo as qua.lidades. 
que constituem o chefe (MARTIUS, in Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de s. Paulo, vol~ 
XI, p. 29). Como nos conta. o autor de O Mundo Primitivo (GROEBNER, p. 183) 
en tre os mudang a. ldéia de Estado está. vincula.da. 1rremlsslvelmente ao próprlo in
dividuo que governa.: depois de olto a.nos de govémo, o rei t em que morrer de urna. 
forma ou de outra. Em Suma.tra a- coisa. era. ma.ls séTia., porque o rei novo tinha 
que matar, por suas próprias máos, o rei velho, no dia. em que este completa.sse 
o prazo pra terminar o seu governo. Entre os carafbas, em Haiti, o ca.cica-do era. 
herdado pelo primogenito. Qua.ndo o chefe morrla sem descendentes, a. chefla. 
passava para o fllho da lnná e só depois para o lrmáo (CHARLEVOIX, Histoire 
de St. Dominique, I, p. 65) . Entre os chilenos elege-se para chef e aqu@le que. 
por mais tempo, puder carregar aos ombros um tronco de árvore ... (MARTIUS,. 
in Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de s. Paulo, vol. XI, p. 29). É o principio, em ~ua 
forma. mais primitiva., de que o chefe é o prlmeiro servidor do Estado. Mas nA.o 
é preciso ir táo longe porque isso-cllto apenas para. argumentar-saina dos. 
limites deste pequeno estudo. Nos grupos amerindios (no México, que o próprio 
GToebner cita a. todo momento) bem como no Brasil, n a vida dos nossos grupos 
e tribos selvagens, verifica-se a. mesmísslma. colsa: o sentimento da. comun1da.de 
e o valor pessoal do condutor sa-ido e destacado da. massa. que sentiu a necessi
dade de ser govemada.. 

12. Revista do Inst. Hist . e G. de S. Paulo, vol. IV, p. 15. 
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O próprio Rodrigo César lhe dá instru96es pra fortalecer . seu 
governo, presidido pelo guarda-mor e aqueles 12 deputados eleJto.s, 
sobre os quais já se falou em "A Bandeira, Ensaio de Democracia 
Social." 

A autoridade, aí, é já o produto de urna escolha por elei9ao, isto 
é o governo instituído por conta própria e democraticamente. 

O cabo-de-tropa é governante da república de Piratininga, ditador 
com poderes excepcionais quando entra no sertao e, por último, 
fica sendo capitao-mor das minas pelo voto de todos.13 Torna-se 
indispensável aos conquistadores um cabo-maior "pra se poderem 
unir e terem resistencia pra continuar em boa ordem estas con
quistas" é o que eles próprios afirmam, na elei~ao de Fernao Dias 
Falcao. 

Todos tem, além do cargo de chefe de bandeira, postos de governo 
e administra~ao quando descobrem minas. Manuel de Borba Gato 
é o guarda-mor c:Ia reparti9ao do Rio das V elhas; ten ente-general 
da jornada do descobrimento da prata do Sabarabu~u ( 1698). Gar
cia Rodrigues Pais é o guarda-mor das minas de S. Paulo, com. a 
faculdade de designar substitutos seus que assistam nas partes d.1s
tantes. Chega-se a outorgar a Anhangüera um poder de verdadeiro 
chefe de Estado, com jurisdi~ao amplíssima no cível, no crime e no 
militar, e até se lhe dá o direito de conceder sesmarias. Domingos 
Jorge Velho é o "governador da gente da Conquista dos Bárbaros 
de Ryo Grande". Manuel Dias da Silva é eleito capitao-mor de 
Pitangui por aclama9ao popular. Morais Navarro é o "governador 
da campanha contra os índios do S. Francisco até ao Ceará", depois 
governador do Serro Frio em Minas Gerais e, finalmente, vereador 
a Camara de Olinda, em Pernambuco. 

Qualquer deles, porém,-· e o exemplo clássico é Borba Gato-é 
urna "autoridade da terra" contra o espanhol Castel Blanco ou 
contra o reinol Nunes Viana. D. Rodrigo é o fidalgo embusteiro que 
se inculca na boa-fé reinol pra governar os descobertos, Nunes Viana 
é o potentado que se insurge contra o govemo de ultramar e usurpa 
o governo das minas aos seus detentores legítimos. Intitula-se go
vernador-geral, pratica atos ditatoriais, destituí o superintendente 
das minas, substituí nativos por intrusos e forasteiros, nomeia auto
ridades da sua confian9a, proclama-se "senhor da improvisada 
república", lan9a manif esto aos pavos, é o chef e totalitário dos 
emboabas. 

Paulistas de um lado e emboabas de outro formam dois come9os 

13. Os capitáes-mores-dizia o ouvidor-geral de Ouro Preto, em 1714-e mais 
oficiais da ordenan!(a devem ser feitos por elei!(áo (da Camara) e n!i.o de 
governadores, porque estes váo a comandar e náo a govemar, e vendem os 
postos a quem melhor lhes paga (Docs. Jnts., p. 103, vol. 53). 
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de governo autónomo. Ambos contra o poder colonial, entretanto. 
~ste recua <liante deles, em 1640 e em 1 709. Podem ser conside
rados rebeldes e até desordeiros, quando examinados do ponto de 
vista do poder colonial; entretanto, sao os colaboradores imediatos 
de um governo nascido· na terra em contraposi9ao ao do litoral e 
do reinol. 

Com a diferen9a de que, com os emboabas "surgiu o primeiro 
ditador em terras do Novo Mundo, Manuel Nunes Viana''14 ao 
passo que o governador das esmeraldas tem todas as atribui9óes 
que se podiam conferir a um chefe de bandeira. Nao é ele apenas o 
mandao, como querem alguns; é o .disciplinador, é o protetor dos 
que pedem justi9a, o chefe militar, o fundador do Estado. 

Ninguém, como o chefe de bandeira,, encarna tao bem a concep..: 
9ao de govemo forte mas humano. 

Linton assinala que "a tribo é urna entidade social ao passo que 
o Estado é urna entidade política" dotada de "conselho formal e 
autoridade central bastante ·forte, com poder de coer9ao sobre seus 
membros". (p. 266) E é ainda o autor de Cultura e. Personalidad~ 
que afirma ter o Estado de "lidar com conflitos internos de interesses 
e com oposi96es internas organizadas". A bandeira considerada em 
termos de Estado teve de apaziguar dissensoes internas, só resolvidas 
através do compromisse ou pela puni9ao-o que nao exclui o 
"reger amorosamente". 

Ero Piratininga, na sua origem social, é o representante do povo; . 
exerce o cargo de governador, de capitao de gente de guerra, eleito 
pelo povo; nas minas, é o capitao-mor a quem os exploradores se 
submetem para "os governar e reger"; no "grupo em marcha" a sua 
autoridade culmina para que a bandeira ven9a todos os obstáculos 
e se mantenha unida, através das tremendas vicissitudes que vai 
enfrentando pelo caminho; para que a ordem social do grupo nao 
pere9a; para que nao lhe faltem meios de subsistencia; para que, 
nas horas de panico e de forne, nao se abata o animo dos seus 
componentes e nao se rompa a blindagem moral de sua disciplina. 

O conceito concreto e tangível de Estado se exacerba com a ne
cessidade de defesa contra os perigos que assaltam a bandeira. 
Porém, ela mesma é um Estado larvar e vivo, com um govemo 
forte-um executivo que tudo dispoe e tudo ordena; enfim, com 
urna autoridade que exerce fun96es policiais e judiciárias e ~m 
tomo da qual se reúnem, dentro da mais estreita solidariedade, e 
hierarquicamente dispostos, os elementos componentes do agrupa
mento. 

14. Documentos Interessantes, vol. XLVll, p, 226. 
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Por fim, cada bandeirante leva um "regimento", que é urna 
pequena constituic;ao na qual se lhe trac;am as normas de governo.15 

Em virtude dessa constituic;ao, o chefe do grupo dá ao seu mando 
um caráter formal. Praticam-se a tos jurídicos em pleno serta o, para 
"bem e justic;a dos capitaes". Asseguram-se os objetivos e o estilo 
de vida que caracterizam o agrupamento. 

Existe um poder coercitivo, garantindo a ordem civil. Existe urna 
"forma de governo", que é o germe de urna democracia social inte
ressantíssima, em que todos os componentes do grupo tem a sua 
utilidade, uns solidários com os outros e todos integrados numa só 
alma--obedientes a firme unidade do comando. 

Num território ainda sem limites, o pequeno, rudimentar Estado 
nómade é a única forma de enquadrar a sociedade da qual se torno u 
o instrumento específico na imensidao da conquista, em func;ao do 
alargar o território em que opera até onde o levassem as suas 
possibilidades geográficas. 

Um Estado dentro de outro Estado? 
Nao h~ o que estranhar, <liante do exemplo que oferece a própria 

Coroa, cnando o pequeno Estado Diamantino, na segunda metade 
~o século XVIII, dirigido por um régulo, regido por leis especiais, 
ngorosamente fixado em seus limites, dentro da colonia. 

Com urna diferenc;a: enquanto o pequeno Estado bandeirante 
age em func;ao de criar o grande Estado brasileiro, de adaptar as 
~onquistas geográficas a esse fim, o Estado portugues, em sentido 
mverso, pratica um miaroestatismo odioso, alheio a grandeza terri
torial que devia ser a sua base física. 

!sola-se na Demarcac;áo Diamantina, em func;ao do seu interesse 
imediato, ao ponto de assustar Spix e Martius, que aí viram exata
mente um caso inédito na América-o de um pequeno Estado 
dentro de outro Estado. 

5 

Houve quem dissesse que o bandeirante como simples agente de 
civilizac;ao, "nao podia ser um elemento formativo dessa coisa 
estável que é urna sociedade". 

Tal afirmac;ao comporta, quer-se crer, problemas que nao podem 
ser resolvidos assim, numa simples penada. 

15. O ca~o-de-tropa levava um regimento para a expedic;áo e tlnha além da 
administrac;ao da bandeira, atribuic;óes judiciais, distribuia datas de ~inerac;áo 
decidia sóbre partil.ha dos indios e mais descobertos e apreensóes que fizessem' 
Procedia a arrecadac;áo e inventário dos bens deixados pelos bandeira.ntes mo~ 
no sertáo e julgava os casos-crimes, podendo cominar pena de morte. Para o 
desempenho dos t rabalhos forenses Ievava o escrivií.o e demais oticiais de justic;a 
(GENTIL DE ASSIS MOURA, "As Bandeiras Paulistas", in Rev. do Inst. Hist. ~ 
Geogr. de S. Paulo, vol. cit., p. 77). 
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Também Viana Moog, em seu notável estudo sobre Bandeirantes 
~ Pioneiros, insiste no caráter "predatório" do bandeirismo e no 
seu sentido "portugues". 

Quanto a este "sentido portugues"' parece que nao é caso de o 
examinar de novo, aqui, urna vez que a bandeira, ao contrário, 
obedece a um sentido nitidamente "americano", como já se viu 
em capítulos anteriores. 

Quanto ao caráter "predatório" do bandeirismo, convém· ainda 
dizer alguma coisa. 16 

A bandeira é um fenómeno social, pressupondo urna organiia
~ao social que lhe dá origem, ou · constituindo, mesmo, o instru
mento específico dessa organiza~ao pra seu genero de atividade 

,. . ' 

econom1ca. 
É possível que alguma bandeira tivesse, realmente, o caráter 

"predatório", mas nao se irá fazer da excec;ao urna regra. O "pre
datório" e o "instável" naq se coadunam com o fato bandeirante, 
sob muitos aspectos. 

Do mesmo modo que "instável" é a troca da substancia cultural 
pelo adjetivo fácil, o "predatório" é um qualificativo alheio a rea
lidade social, permanente, da bandeira, aos seus f ins; aos valores 
de ordem ética e económica que lhe sao o corpo e o espírito. 

a) Todos sabemos que o coilceito da sociedade é essencialmen
te dinamice. E é desse "dinamismo cultural" que se nutre a his
tória. A Casa-Grande & Senzala nao é senao urna honesta inves
tigac;ao no sentido de ser evidenciada a permanencia, no Brasil de 
boje, de valores culturais gerados pela economia latifundiária e 
escravocrata do Nordeste. 

Cultura, porém, nao quer dizer outra coisa senao o complexo 
dos valores-usos, costumes, estilo de vida-gerados, em parte, 
pela subestrutura material da sociedade. Robert Lowie <liria, ao 
frisar que todo ser humano possui urna heran~a social, que cultura 
(citando Tylor) compreende as aptidoes e os hábitos adquir~dos 
pelo homem como membro de urna sociedade, em oposi~ao a nu
merosos caracteres adquiridos diferentemente, em particular, pela 
heran~a biológica. 

Nesse sentido, nao é possível confundir "permanencia histórica 
de valores culturais" com estabilidade física, geográfica dos grupos 
sociais. Pode haver sociedade, no sentido antropológico, sem essa 
estabilidade geográfica. Um exemplo: a sociedade judaica cujo 
nomadismo nao alterou sua cultura, ao ldngo de milenios. 

16. VIANA MOOG, Bandeirantes e Pioneiros, pp. 127 e segs. 
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b) J á o Estado germanico era, também, urna associa9ao de 
povos sem território fixo; dispensa va o suporte físico da sociedade, 

Jacques Ancel, em sua Geopolítica, cita numerosos exemplos17 

de Estados-n1esmo modernos-que se destacaram dos seus ter
ritórios sem deixar de ser Estados, pra chegar a conclusao de que 
"la possession d'un territoire délimité n' est un élement indispensa
ble de l' Etat" . E insiste: 

"A cóté du territoire, inerte, il faut /aire place la vie mobile." E 
esta "vie mobile" nao quer dizer predatória. 

Ao contrário, o nomadismo bandeirante18 f oi um semeador de 
valores culturais, do mesmo modo que o foi a estabilidade patriarcal 
do senhor de engenho. Apenas este teve a seu favor urna espécie de 
auxílio oficial da cultura do colonizador. O bandeirante, que nao f oi 
um agente dessa cultura, pois o próprio sertao o deforma, logica
mente semeou outros valores culturais. Valores talvez menos pachor
rentamente lusos, por isso mais trabalhados pela terra. 

Nem será exato que essa instabilidade física tenha sido tao rigo
rosa, como pretendem alguns. A marcha para o Oeste demonstra, 
no chamado nomadismo bandeirante, a existencia de nítidas cons
tantes culturais. Tao nítidas e constantes como os valores consi
derados estáveis da casa-grande. Foram essas constantes culturais 
que informaram a história do Planalto e evidentemente a história 
do Brasil, ao longo do tempo. 

Nao é possível, aliás, no tempo colonial, falar de urna sociedade 
etn globo mas de g¡rupos sociais. Foram os valores culturais criados 
por esses grupos, uns mais lusos corno os da casa-grande, outros 
mais socialmente dinarnicos e ajustados a terra, como os bandei-

17. JACQUES ANCEL, Géopolitique, p. 92. 
18. É evidente que nao se trata de um "mob" (multidáo ocasional); náo será 

~ambém urna simples migrac;ao estacional (cíclica) ou secular (permanente, 
irreversivel) como propóe ROBERT PARK. 

Os seu~ objetivos é que lhe determinam a fixac;áo (minerac;áo, povoamento) 
ou o retomo ( bandeira de guerra, ou de procura do ouro) . 

Náo apresenta a bandeira, também, o aspecto de "mudanc;a progressiva"-como 
a imigrac;áo moderna. 

Parece, antes, náo haver nenhum exagero em se falar numa sociedade (cUltura 
de folk) que se organiza num pequeno Estado, tóda vez que entra no sertáo. 

Tóda vez que o grupo de Piratininga se organiza em "bandeira", cria-se, ipso 
facto, um pequeno Estado vivo e rude (diga-se assim), dotado de poder coerci
tivo, e a que náo falta, sequer, o funcionárlo que é o escriváo atestando juridi
camente os atos da vida civil. 

Claro que náo se trata de Estado no sentido complexo dessa palavra como 
"máquina societária", institucional, nada disso. Trata-se de Estado rudi~entar 
que "nasce e cresce orgánicamente", como diria TONNIES (Princ. de Sociolog'ia' 
p. 50) citando GEORG WAITZ e SHELLING (trad. de VICENTE LLORENS). , 

Refere-se NUMELIN As migrac;óes humanas em seu tra.balho clássico. o caso da 
b_a~.deira, contudo, embora as vezes confundido com "migrac;áo" ou "transumán
c1a . é multo diverso. Náo se trata de um grupo migra.tório mas da própria 
sociedade que se desloca-cidade em marcha, como lhe chamam os historiado
res-com a sua organlzac;áo, seus clás, seu governo, suas leis, para um determinado 
fim comum. 
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rantes, que trabalhararn pela unidade nacional, que é o sentido 
vivo da nossa história. 

c) Se a história, corno quer a escala antropológica, que Gil
berto Freyre segue, é sobretudo urn produto da cultura; se esta é 
constituída de valores que sao marcados sobretudo pela "dynamic 
cultural change"19 como é ¡)ossível confundir esta change-processo 
social vivo-com a cadeira de balan90 dos que só acreditam na 
sociedade das casas-grandes de pedra e cal? 

O bandeirante foi, por certo, um excitador dessa cultural change, 
e bem diverso do senhor de engenho, entáo preocupado em soterrar 
negros nos alicerces da casa-grande ·pra se dar urna irnpressao de 
rnaior estabilidade. 

6 

O conceito sobre o qual se costuma estudar a nossa f orrna9áo 
social é, bern pensando, um preconceito. 

Parte, quase sempre, do ·pressuposto da "casa-grande". Quanto 
mais sólida é a constru9ao de urna casa, mais "estável" é a família 
que a habita. 

Nao havendo pedra pra constru9ao de "casas-grandes" a coisá 
deixa de ser estável e adeus. · 

Nurn país de grandes migra96es internas como é o nosso (é o 
caso de perguntar) as popula96es que se deslocam do Norte para 
o Sul deixarao, porventura, de fazer parte da sociedade brasileira? 

Ao que parece, os padroes "culturais" é que acompanham a 
sociedade e que lhe dao consistencia, nao lhe permitindo dissolver
se quando ern contacto com o u tras f armas sociais ou ern luta com 
o meip físico e étnico em que porventura essa sociedade vá ter, em 
razáo do seu objetivo. 

Certarnente, a propriedade da terra influi nos tipos da organi
za9áo social pois há quem explique a tendencia aristocrática pelos 
valores imobiliários. Nao se quer dizer que a propriedade imobi
liária, latifundiária e escravocrata, seja urna "condi9ao" para que 
a sociedade exista. 

O preconceito da "estabilidade" como sinónimo de imobilidade 
talvez seja, entao, a causa de certos equívocos ern rela9ao ao ban
deirisrno, tido como "instável" pelo seu desprezo a propriedade, 
ou por nao ter nascido senao nurn foco urbano onde as casas de 
pedra e cal só corne9am a existir no século XIX. 

O "ir e vir" é fácil, como declara Fernao Dias Pais, em sua 
famosa carta. 

19. DIXON, Economics and Cultural Change, Nova lorque, 1938, Introduc;áo. 
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Também é certo que muita bandeira voltará ao ponto de partida. 
De modo geral, porém: 

a) leva em si mesma os seus elementos de fixa9ao; b) mobiliza 
para as minas toda urna popula9ao que aí vai se estabelecer; c) 
abre caminhos permanentes, semeia feitorias e funda arraiais; d) 
e se urna ou outra é despovoadora, "predatória", "preadora", ou 
o diabo que seja, a linha das que merecem esse nome, pela cons
tancia dos seus valores culturais, é a do povoamento, como a de 
um Pascoal Moreira Cabra!, a de um Matias Cardoso de Almeida, 
a de um Fernao Días Pais, a de um Anhangüera, e como as do 
Sul, que Oliveira Viana aponta (e mui justamente) como caracte
rizadas pela sua fun9ao eminentemente colonizadora. 

Um grupo social assim organizado, condensando um sistema de 
vida, com objetivos definidos, como papel que desempenhou, inclu
sive o de enquadrar em sua disciplina até os elementos volantes, 
os marginais, os .vadios, os criminosos, levando-os a povoar a terra 
e dando-lhes utilidade (como numerosos documentos o provam) 
é a nega9ao do "instável" e do "predatório''. 

Antes, e coµio já se fez ver em "O Grupo em Movimento e a 
Fun9ao de Cada Cor", tudo o que é material humano declarado "ins
tável" e "predatório" é geometrizado nos grandes séqüitos, sob o 
pulso de ferro de um Af onso Sardinha, de um Domingos Jorge 
Velho, de um Bartolomeu Bueno da Silva; é corrigido por urna 
nova dire9ao social que a bandeira lhe imprime; é gente que adquire 
préstimo e passa a "merecer o respeito" dos colonizadores. 

7 

Nao só existe a sociedade bandeirante do Planalto, nao só a 
bandeira é o instrumento dessa sociedade, ou ela mesma é a socie
dade que se desloca com o seu governo e mantém os seus padroes 
culturais por onde quer que passe, ou onde quer que se fixe, ou 
até onde vá; existe também a sociedade bandeirante que se esta
belece, por ex., em torno das Minas, tao bem caracterizada por 
Af onso Arinos de Melo Franco20 e que é o início da aplica9ao e 
da adapta9ao das institui9óes sociais e dos padroes culturais vi
gentes na zona civilizada ao deserto rude, dada a estonteante atra-
9ao do ouro. A diferen9a está apenas no fato da sociedade ban
deirante móvel ter-se estabilizado em torno dos descobertos; passar 
a ser urna sociedade mais detida, geogrruicamente, porém com os 

20. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, "A Socledade Bandelrante das Mi
nas" in Curso de Bandeir ologia, ed. do Depart. Est. de Intorm., de S. Paulo, 1946. 
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mesmos valores e elementos da outra. O ser a bandeira o instru
mento específico de um sistema de vida nao a separa da sociedade 
que lhe deu origem. Antes significa apenas a organiza9ao social 
transportada do litoral para a regiao do ouro, ou melhor, nao só do 
litoral como principalmente do Planalto de Piratininga. 

U ma é a continua9ao da outra, mesmo porque as minas nao 
excluem novas bandeiras pra novas achados; sao também focos de 
irradia9ao bandeirante. . 

Admite Af onso Ar in os o u tras sociedades bandeirantes, além da 
das Gerais; a que se forma em Goiás, a em Cuiabá, etc. Nao tem 
dúvida. Apenas, o que parece certo é que todas nada mais sao do 
que a sociedade bandeirante da bandeira, ero que pese o pleonasmo 
aqui facilmente explicável. Urna é a repeti9ao da outra; é a outra, 
acampada, acrescida dos elementos sociais de todas as categorias 
que as migra96es lhe adicionam. 

Para o lúcido autor da A Sociedade Bandeirante das Minas a 
revolta de Filipe dos Santos representa o fim da sociedade bandei
rante que existiu nas minas gerais . ( 1696 a 1 720). Nao, por 
certo, da sociedade bandeirante que, coro a mesma origem e com · 
identicas características, continuará florescendo em Cuiabá, em 
Goiás. O que parece claro é ·que nas minas gerais triunfa o Estado 
portugues; até onde, pela for~a, podia triunfar. Porque na realidade 
triunfava parcial e transitoriamente. 

De um modo geral, e em outras regioes, continuava, através dos 
seus régulos (os capitaes-generais) abdicando do poder em favor 
dos chefes de bandeira, como no caso típico do Anhangüera 11, 
até os substituir. 

A mobilidade da bandeira nao lhe tira, pois, o caráter de instru
mento da sociedade de que se fez for9a, representa~ao e poder. 21 

Nao anula o "Estado em miniatura" que ela é; antes, o exige, toda 
vez que o grupo se organiza com aquele "mínimo de maquinismo 
formal de governo" (Ralph Linton) necessário a urna "cidade em 
marcha" (Joao Ribeiro) ou a urna "na9ao solidamente organizada 
sobre base autocrática e guerreira" ( Oliveira Viana) . 

8 

Ero luminosa análise a respeito da A Ordem Privada e a Orga
nizQfií.o Nacional, Nestor Duarte chega a afirmar, e coro razao~ 
que o ciclo da bandeira "f oi dos maiores fatores de enfraquecimen-

21. 1: uma cidade em marcha com os seus senhores e governados. Nela náo 
faltam as r lxas e desavencas; mas o alvo principal e a ambic!o comum os póem 
de acOrdo e harmonia (ROCHA POMBO, História do Brasil, vol. II, p . 290; JOAO 
RIBEmo, História do Brasil, 7 ... edlcáo, p. 199) . 
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to e dissolvencia da autoridade política e, sob sua influencia, se 
processam ainda hoje muitos dos acontecirnentos que tero pasto 
em crise a f ón;;a do Estado, 22 no interior do Brasil". . 

Sao suas estas palavras: "é que no bandeirismo estao, e conti
nuam a atuar, as origens mais profundas de uma organiza9ao social, 
cheia de espírito de irredutibilidade a toda ordem superposta, que 
represente poder e disciplina que nao scjam os próprios de índole 
e sen timen to da ordem a que serve a bandeira". 

Quer isto dizer que a bandeira nao é uma fór9a atacada de puro 
privatismo, senao o grupo colonial de maior expressao política. 
Visando, embora, objetivos próprios, o bandeirante detém o poder 
público que, de início, a Coroa lhe outorga ou que e!e mesn10 se 
atribui. Quando se pede a sua colabora9ao contra as tnbos do Nor
deste, o que se alega "é o benefício do povo". Os atos mais priva
dos que ele pratica envolvem um sentido social imenso, na con
quista de território, no povoamento e, principalmente, na funda9ao 
de cidades. É eleº o fundador da cidade e, portanto, o fundador do 
Estado. 

O feudalismo do litoral teria cerceado o Estado portugués, mas 
nao entrou em luta contra ele, pois era a continua9ao de urna ordem 
social que vinha, até certo ponto, trazida pelo próprio Estado por
tugués; ao passo que a bandeira o substituí, cultural e sociologica
mente. Se o substitui é porque nela bavia o surto de um poder vivo 
e novo, ern contraposi9ao a urna aparelhagem estatal enferrujada, 
litoranea, cúmplice do próprio feudalismo, reduzida a triste con
di9ao fiscal e policial, sem o colorido que distingue as institui96es 
verdadeiramente identificadas coro o meio social e económico do 
qual se fazem representa9ao, poder e f or9a construtiva. Quanto a 
território, verifica-se o seu caso mais original. Tiratava-se de urna 
"cidade em marcha" (moving frontier), com jurisdi9ao sobre 
a área que estivesse ocupando. Indios e mamelucos formavam "a 
muralha movedi~a, viva, que foi alargando em sentido ocidental as 
fronteiras coloniais do Brasil". 

Os que reconhecem, na bandeira, a "maior fórc;a destrutiva" do 
Estado portugués, nao se lernbrarn de que estao afirmando, preci
samente, a sua grande fór9a criadora, na genese e explica9ao de 
nossas institui96es políticas. 

9 
Alega-se que houve vários ~upos bandeirantes e que, separados 

uns dÓs outros, nao podiam oferecer a uniformidade e a constancia 
de urna estrutura social que se pudesse caracterizar como um orga
nismo político permanente. 

22. NESTOR DUARTE, obra cit., p. 60. 
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Faltava a bandeira a estabilidade pra ser um Estado, embora ru
dimentar, e o caráter efémero de cada expedi9ao nao seria rnais 
que urna indica9ao de linhas políticas que desapareceriam tao logo 
se cumprissem os seus objetivos. 

Ora, ern primeiro lugar, os grupos da colonia teriam mesmo que 
ser isolados uns dos outros por fór9a da geografía, dos pontos eco~ 
nómicos de partida e da técnica de produ9ao, gerando ensaios po
líticos coro tendencias diferentes e até contraditórias. Em segundo 
lugar, é preciso insistir em que o fenómeno bandeira se prolonga, 
nurn sentido cultural, constante, por mais de dois séculos, mesmo 
ern sua fei9áo histórica de penetra9áo e conquista. De resto, o efe
mero "histórico" de cada bandeira nao irnportava no efemero do . 
fenómeno social. O "tipo social" do bandeirante continuou existindo 
no "tipo social" do desbravador. Cada bandeira, particularmente 
considerada, era a forma pela qual a sociedad e do Planalto reali
za va a sua atividade descobridora, povoadora e guerreira. Nao seria 
presumível haver bandeira sem urna sociedade onde o fenómeno 
tivesse origem. Havia o meio social .e económico permanente, de 
que a bandeira era a expressao política adequada, o órgao espe
cífico, o Estado rudimentar e errante, e nao apenas urn episódio 
épico, pra simples recrea9ao do bornero coletivo. Mais do que a 
bandeira, o que bavia era urna sociedade bandeirante. E esta, como 
sabemos, nao desapareceu; continua a existir e a manifestair-se 
por outras formas institucionais de expressao. 

Assim como a casa-grande era o centro, a representa9áo, o sis
tema de vida da sociedade do Nordeste, a bandeira vinba a ser o 
instrumento, a representa9áo e a técnica de outro sistema de vida, 
que era a do PJanalto de Piratininga. 

A casa-grande é o instrumento de urna sociedade "em repouso"; 
a bandeira é o instrumento de urna sociedade inquieta, ero mobili
za9áo permanente. 

10 

Pra Oliveira Viana23 a genese do Estado tem urna explica9ao 
puramente guerreira. Seria preciso houvéssemos atravessado um 
longo período guerreiro, em que o Estado exercesse a sua primeira e 
grande f un9ao-a fun9ao defensiva-para que se desse o que ele 
chama "intelectualiza9ao do conceito de Estado" entre as popula-
96es meridionais. 

O Estado só nasce do sincretismo entre as autoridades locais e 
gerais e assim mesmo por imposi9ao das lut"as em que os clás do 

23. OLIVEIRA VIANA, obra cit., p. 373. 
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extremo Sul se empenham contra o inimigo comum, nos atritos de 
fronte ira. 

Ora, isso nao se dá nas popula~oes centro-meridionais que se 
f ormam, para o grande mestre, sem necessidade de luta. A Serra 
do Mar, a "muralha desconforme" de Jaboatao, as coloca em paz 
contra o pirata, o índio nao lhes causa incómodo suficiente e os 
matutos mineiros, paulistas e fluminenses nada tem que temer. 
Mesmo contra os quilombos (é ainda afirma~ao sua) a sociedade 
rural nao sente a necessidade de urna defesa comum. 

Nao parece justa, neste ponto, a explica9ao do saudoso sociólogo. 
a ) A genese de um Estado brasileiro explica-se, ao que tudo indica, 
nao pelo sincretismo senao justamente pela "ausencia de sincre
tismo" entre as autoridades locais e as gerais. b) A fun~ao guer
reira do bandeirante é, por seu tumo, uma página mais do que 
conbecida e contada. A luta contra os carijós, cataguases, paiaguás, 
guaicurus, f oi int~nsa e assaz prolongada. Entretanto, a gen ese e 
constru9ao de um Estado mesmo imantado por um ideal guerreiro, 
depende das condi~oes sociais, sobretudo do ambiente económico 
onde o Estado se <leve realizar. 

Aliás, a aceitar-se a tese de Oliveira Viana, incorreríamos em, 
pelo menos, duas inexatidoes: 

a) Se como pensa o sábio. autor de Popularoes Meridionais o 
Estado foi, no Sul, urna imposi~ao exclusiva do ideal guerreiro que 
dividía as nossas das popula96es espanholas, esse mesmo Estado, 
liquidado o mito que motivara sua cria~ao, deveria entrar em declí
nio. E isso nao se verificou. Muito ao contrário, liquidado o mito o 
Estado prosperou. E prosperou num ritmo crescente. 

É que prevaleceu, no caso, a realidade social do meio. 
Ela é que lhe deu conteúdo económico, cultural, político. O fe

nómeno da luta com os espanhóis preparara apenas, e no setor 
psicológico de preferencia, o advento do órgao estatal. E este seria 
reajustado progressivamente, como o foi nas outras regioes do 
país, sob o imperativo da realidade social. 

b) Nao foram, pois, só as lutas contra os espanhóis e contra 
os selvagens--e ninguém lutou mais contra ambos que o bandei
rante- que estruturaram, no Sul e no centro meridional como no 
Norte, um Estado de forma9ao e expressao brasileiras. 

O próprio Oliveira Viana define a bandeira como urna "nacao 
nómade, solidamente organizada sobre base autocrática e guerreir~". 

11 

Mas há ainda urna indaga9ao a fazer: nao teria a comuna con
tribuído para isso? 
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Realmente, fundado o primeiro município brasileiro (S. Vicente) 
já os portugueses do Brasil tinham direito de eleger as suas Camaras. 
Fato que nao se <lava em rela9ao, na mesma época, aos ingleses da 
Nova Inglaterra. 24 · 

O partic~larismo m~nicipal do portugues, vindo com ele, en
contra porem o seu clnna no Planalto isolacionista. Para aí traz 
em si o Estado luso o germe de sua destrui9ao a comuna como 
dádiva ao mameluco. ' 

Administrativamente, a forma~ao municipal nao só como núcleo 
familial ou clanico como também pelo sentit~ento local que des..: 
perta, se !ra?sforma de coisa jurídica· em fator vivo, sociológico, de 
mdependenc1a- um caso, talvez, de generatio aequivoca, nao raro 
exacerbado. · 

O administ!ativo, o le.gal, na terra nova, vira logo revolu9ao. 
Tem-se a ma1or prova d1sso em S. Paulo, onde já inicialmente o 
município é república, com o seu atrevimento histórico.25 Nao se 
respeitam as leis do reino señáo quando convém. O comunalismo 
lá, ainda dentro do Estado esta va por este contido em seus limites: 
aí, em condi9oes especiais e diferentes, nun1 meio indiático e sólt~ 

. ' no mato, era um mstrumento contra o Estado portugues, vale dizer, 
em favor de um Estado crioulo e agreste. 

_ Há qu~ notay t~mbém desde logo o uso e o costume "semos quais 
nao pod1am a1 v1ver e permanecer os moradores". O sertao é a 
leí : "nenbum exército do mundo impedirá o paulista de entrar no 
sertao". 

Em S. Vicente, e "por causa dos navíos", o município era urna 
coisa bonita e jurídica, que Martim Afonso traz a bordo· no Pla
nalto, sai melhor que a encomenda; se faz absolutamente s~berano: 
S. Paulo sabe se governar por si, etc. Por esta é que o governo por
tugues nao espera va ... 

O município virar Estado; pequen o Estado mameluco, desaf o
rado, que promove a botada dos padres f ora, num momento em 
que jesuíta faz parte das institui9oes lusas; e elege oficiais mecanicos 
~ gente baixa pra seu govemo; e que maior consistencia adquire 
Justamente quando se organiza em bandeira; quando se faz um 
pequeno Estaao volante e sertanejo. 

Entao o governo reinol, que proíbe entradas no sertao, que pra
tica urna proibi9ao a que é impossível obedecer e com isso cría um·a 
cscola de desobediencia, nao ve que dá um fundamento adminis-

24. TITO LIVIO FERREmA, "Na Capitania d e s. Vicente" in J ornal do 
Comércio de 17-2-1957. ' 

25. J!: preciso nota r que, em S . Paulo, desde mult o era o p oder m u n icipal 
absoluta m en t e sober a n o. (T AUNAY, op. cit., t. I , p . 175) . 
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trativo a essa escola, coro a outorga democrática do município. 
Pois a própria Camara-como acontece várias vezes-entra no 
sertao, bandeirando. 

Suicida-se o Estado peninsular de tres modos: criando essas duas 
escolas de desobediencia e, como se isso nao bastasse, outorgando 
o poder militar ao chefe da bandeira. , . , 

O bandeirante, exercendo um poder publico, que lhe e fatal
mente outoroado pela Coroa, ou que ele próprio se atribuí, cria 

b d . urna restri9ao violentíssima a concep9ao de Estado e ongem pe-
ninsular pra fazer nascer a idéia de um governo próprio, já com 
raízes que buscam seiva e alimento numa nova realidade humana 
e social. 

Na América do Norte, o poder público colonial acompanha a 
marcha para Oeste. A qui a marcha é fe ita sem ele, ou a sua revelía. 
O poder público é o próprio bandeirante, na sua proverbial insubor
dina9ao as ordens da Coroa. 

É ele o chefe de um rudimentar mas belicoso Estado ambulante 
que é a própria comuna metida no mato com as suas leis, seus 
governantes e governados, em luta com as tri.bos, com os espanhóis 
e-na luta coro os emboabas-com o grosso do Estado portugues 
e seus famosos dragoes. 

Até ser esmagado pela brutalidade do poder reinol, já entao apa
relhado pra isso nas Gerais; e reviver em Cuiabá e Goiás; e de 
novo ser destruído. 

J á en tao sao feitas as primeiras tentativas de um Estado local, 
no plano institucional e ideológico, como as de 1 720 ( Filipe dos 
Santos) e 1789 (Tiradentes). 

12 

Nao se pode negar, pois, a grande influencia exercida pelo ban
deirismo: 

a) na expansao geográfica e, portanto, na forma9ao da base 
física do novo Estado; 

b) no sentido americano de nossa forma9ao social, em contra
posi9ao ao sentido "portugues, pé-de-~oi': da casa-grande, carac
terística do Nordeste, entrosada no cap1tahsmo europeu; 

c) na genese da Independencia, pois é nela que se encontra o 
nosso primeiro germe de self-government; 

d) na democracia social brasileira, na origem da nossa demo
cracia política; 

e) na forma9ao sociológica do Estado brasileiro. 
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CAPITULO XIX 

A BANDEIRA NA FUNDA<;AO DAS CIDADES 

A bandeira nao é, como se supoe, "um fragme_nto do 
latifúndio". O cabo-de-tropa é um tipo social urbano, 
ou semi-urbano, que só organiza a sua bandeira na cida
de. O próprio govérno da cidade vai na expedirao de 
António Rapóso Tavares. A vila ficava deserta, é a lin
guagem das atas, "por os moradores serem idos ao ser
tam". S. Paulo, núcleo urbano que dá origem a bandeira. 
As cidades fundadas pelo bandeirante, na fase da conquis
ta. Tres irmaos f undam tres cidades. O caráter especial 
das cidades f un.dadas pela bandeira. As casas, compro
metidas com o movimento. As cidades que "nascem da 
luta quando, na Europa, a luta se dá entre as cidades". 

Resultantes da bandeira, na jase da minerarao. 

1 

H á coincidencias que fazem pensar. Urna delas é S. Paulo, com 
o nome do santo tao falado pela sua "conversao" e iniciando, como 
declara Ancbieta, a "conversao do Brasil" . 

Insista-se: 
" ... foi o venerável Padre Anchieta que fundou esta vila." 
(Senado da Cfunara de S. Paulo, 17 de mar90 de 1685.) 
Outra, é S. Sebastiao do Rio de Janeiro. S. Sebastiao como corpo 

cheio de flechas, como que representando nao apenas o día em 
que a cidade foi fundada mas o herói da própria funda9ao, flechado 
pelos tamoios. 

Em 1589 Manuel Fernandes Ramos funda Sant'Ana do Parnaíba 
(a 41 km de S. Paulo ) a que se ligam Domingos Jorge Velho e 
Anhangüera-pequena e boje ainda pobre mas imensa no seu sig
nificado histórico. Ber90 de grandes bandeirantes e grandes ban
deiras. 

2 

A bandeira nao é, longe disso, uro "fra~mento do latifúndio", 
como supós Oliveira Viana num dos seus notáveis estudos. Trata
se, ao contrário, de um fenómeno urbano por excelencia, que tem 
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origem na cidade (S. Paulo) e que dá origem a novas cidades que 
serao, cada urna por sua vez, outros tantos subfocos de irradia9áo 
bandeirante (Sant'Ana do Parnaíba, Taubaté, Jundiaí, ltu, So
rocaba). 

Isso até onde se possa a urna povoa9ao chamar cidade, sociolo
gicamente, coro personalidade própria, num país como o nosso, 
onde o "rural" sempre prevaleceu contra o "urbano". 

O cabo-de-tropa só organiza a sua tropa na cidade e com o as
sentimento de todos os moradores que queiram tomar parte na 
expedi9ao. As autoridades locais, mesmo que nao sigam na ban
deira, fiscalizam as entradas em nome da governarn;a ou acum
pliciam-se coµi as expedi9oes contra as determina9óes régias que, 
muitas vézes, as proíbem. Se nao há latifúndios no Planalto, o 
elemento que constituí a bandeira terá que ser a própria popula9ao 
da vila, acrescida pela massa dos índios coro que cada bandeirante 
contribuí para a ~mpresa. Os donos das pequenas propriedades, 
que as há em abundancia, situadas no arredor de Piratininga, reú
nem-se uns aos outros pra tal fim. Parta, pois, a bandeira de onde 
partir, e até mesmo do litoral (Santos, Cananéia) a sua origem é 
sempre urbana e nao latifundiária. 

Iniciada a marcha, terá ela o seu momento rural e sertanejo-
náo há dúvida. Daí, porém, a dizer que ela é um fragmento do 
latifúndio parece que vai urna enorme distancia. 

Santo André teria sido a cidade bandeirante por excelencia. S. 
Paulo desempenharia o papel que lhe reservara Anchieta, na con
versao do Brasil. Porém, nao quis o destino que a cateques'e se 
separasse da bandeira, partindo urna e outra de pontos diferentes. 

Em 1560 Mem de Sá manda que a vila de Santo André se passe 
pra junto da casa de S. Paulo. E S. Paulo, entáo, absorve Santo 
André, como que pra criar o sentido de unidade que presidiría a 
nossa expansao territorial e espiritual. 

S. Paulo é o núcleo urbano que dá origem a bandeira. 
Cada bandeira, por sua vez, é urna cidade errante que lá se vai. 
Outras cidades vao brotando pelo caminho. Destas outras cida-

des surgem novas bandeiras. 
3 

Nao deviam, porém, ser fundadas "com menos espa90 de 6 léguas 
urna da outra" .1 

l. Recomenda<;áo fei ta. quando se dá a funda<;áo da vila de Parnaiba (Atas, 
III, 202). 

O motivo alegado por Anchieta. pa.rit a funda<;áo de S. Paulo-" por parecer m ais 
conveniente ao Padre in Domino"-náo exclui as vantagens que o lugar escolhido 
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Eliodoro Eobanos funda Paranaguá, em 1584 (elevada a vila 
em 1640). Manuel Fernandes funda Sant' Ana do Parnaíba (como 
já ficou <lito) em 1589. Brás Cardoso funda Moji das Cruzes, em 
1600; Antonio Afonso funda Jacareí, em 1650. Jundiaí é fundada 
em 1634. 

Francisco Dias Velho funda Destérro, em 1662. Domingos Brito 
Peixoto funda Laguna, na avan9ada colonizadora do Sul, em 1684. 

Tres bandeirantes, por sinal que tres irmaos, fundam tres cidades 
quase que ao mesmo tempo. André Fernandes ("el corsario del 
serton" na frase dos jesuítas espanhóis) funda Parnaioa, Domingos 
Fernandes funda ltu, Baltasar Fernandes funda Sorocaba. Jeró
nimo de Camargo vai fundar Atibaia. ( J eronimo de Camargo ou 
o Padre Nunes de Siqueira?) Jaques Félix se faz o fundador de 
duas cidades, que sao Taubaté e Guaratinguetá. Esta última tem 
origem numa concessao régia de D. Joao IV a Manuel Joao Branco. 

Um padre bandeirante, J oao de Paria Filho, é quem funda Pin
damonhangaba, em fins do · século XVIII. Pinda surge por urna 
questao de rivalidade com Taubaté e em circunstancias curiosas. 
Certo ouvidor, de comum acórdo com Brás Esteves Leme e outros, 
cria juízes e oficiais para a Caµiara, levanta pelourinho no silencio 
da noite, e com tanta arte que, amanhecendo o dia, Pindamonhan
gaba era vila pra todos os efeitos, segundo a narrativa de Pedro 
Taques.2 A vila do Facao (boje Cunha) tem sua origem no ban
deirismo que abriu as primeiras comunica96es do Rio com a hinter
landia. 

No seu oficio de casar o sertao com a cidade, o bandeirante 
obedece ao ensinamento dos rios que vertem para o interior, e dá 
as costas pro mar. O Tiete, como o Paraíba, exerce o seu papel 
decisivo nessa fixa~ao de quadros humanos. 3 Itu, Taubaté, Soro-

o!erecia, nem a interven<;A.o d a vontade humana e até um Pouco daquele capri
cho humano que PIERRE LAVEDAN (Geogr. des Villes, p. 13) menciona. como 
"elemento de forma<;áo das cidades". Qua.is os intuitos a que obedeceu o funda
dor? Diz ele que a um int uito religioso (catequese) mas nio se lhe poderá 
separar ésse intuito dos outros que sáo o "político" e o "económico" (bandeira.). 
Na história de toda cida.de há urna parte liga.da a vontade do homem e outra 
espontanea, sendo necessá.rio, as vezes, "mais espirito de finura que de geome
t ria" pra reconhecer qua! d as duas é a preponderante (PIERRE LAVEDAN, ap. 
cit., p . 9). 

2. PEDRO TAQUES, Capitania de S. Vicente, p. 152. 
Sóbre a funda~áo de Pindamonha.ngaba convém ler, nos Docs. Interessantes, 

vol. 51, p. 455, o comentário de B. de M. a.os docs. de pp. 268 e 30&. A famosa 
cidade das margens do Paraiba-diz Basílio-deve orgulhar-se de ter sido a únlc~ 
da terra. dos intrépidos pioneiros do Brasil que obteve o predicado de vUa por 
um ato revolucioná.rio, no periodo colonial. 

O fundador de Taubaté varreu tOdo o Vale do Para.iba (FÉLIX GUISARD FILHO, 
Jaques Félix, p. 12) como capitáo de vária.s surtidas, , tendo inicialmente con
quistado as terras dos jereminis e puris, em aumento da Capitanía de Itanbaém. 

3. Animando povo~Oes, comunica o capitlio-general que criara quatro vUas 
novas: Antonina, Porto Feliz (esta por fica.r a ma.rgem do Tlete), Nova Bragan<;a, 
S. Carlos. Pretendia erigir em freguesia Bananal (por causa da qualidade do solo 
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caba Porto Feliz Jundiaí, Moji-Miriin e . a irradiac;ao se faz em 
todo~ os sentidos. ' Pedro Vaz de Barros funda S. Roque, Cristóvao 
Pereira de Abreu funda, no Sul, a cidade de Rio Grande, Laguna 
é 0 centro que impele o Brasil para o Sul, "visando a barranca do 
Rio da Prata". 

Suroem as povoac;oes de Atuba, Bom Jesus dos Pinhais, S. José 
dos Plnbais, Santa Cruz do Sutil, no Paraná. 

Cada povoac;ao dessas, além de constituir um subfoco de irradia-
9ao, tem história característica. ltu e Porto Feliz sao postos avanc;a
dos pra Mato Grosso, no colorido e movimentado episódio das 
monc;oes. Moji tero o seu nome ligado ao ciclo do ouro das minas; 
J acareí contribuí com Bartolomeu Fernandes de Faria, que aí resi
diu, e que foi-na questao do sal-um dos exemplos da insubmissao 
paulista; S. José do Paraíba (boje dos Campos) fundado por An
chieta, teve origem numa aldeia de índios guaianases e já, sob esse 
aspecto, deu a sua contribuic;ao; aí morou o primeiro bandeirante 
desbravador da regiao, Francisco Joao Leme, filho de Manuel Joao 
Branco, o tal do cacho de bananas ao reí e que foi grande povoador 
entre os de Minas Gerais; Guaratinguetá "assume notável papel 
nos fastos do bandeirismo, sobretudo com a guerra dos emboabas. 
Com a vitória <lestes, ltu e Sorocaba assumem seu papel histórico".4 

Taubaté é o centro decisivo de onde partero, numerosas e alvoroga
das, as bandeiras que descobrem, povoam as gerais. Daí sai Salvador 
Fernandes Furtado pra fundar a primeira urbe mineira, o Ribeirao 
do Carmo. Guaipacaré ( atual Lorena) é o acesso da Mantiqueira, 
levando sementes vivas de novas e inumeráveis cidades que haviam 
de brotar na zona da minerac;ao. Atibaia é a chave com que o 
piratiningano abriu a porta de Goiás. Sorocaba, de onde irradiam 
as bandeiras mato-grossenses, é o marco de unificac;ao ligando os 
núcleos bandeirantes do Sul, pra depois ser o mercado do comércio 
de tropa, de famosa significac;ao nacional. Lajes vai "fazer testa 
as missoes castelhanas", na luta contra o espanbol. 

De várias aldeias se originam vilas. As instruc;oes de 1765 eram 
no sentido de se erigirem vilas nas aldeias dos índios, pra que 
"todos os vadios, dispersos ou que vivem em sitios volantes se 
congregassem em povoac;oes civis". Nao seria difícil erigir-se urna 
aldeia em vila. Levanta-se o pelourinho, como sinal de jurisdic;ao, 
designando-se o lugar pra casa da Camara e cadeia, com a presenc;a 
dos índios e oficiais que os governam para, em "alternativo jubilo", 

e por estar 8. margem do rlo do mesmo nome que a poucos dlas de viagem val 
desaguar no Tiete) . Como se ve, na funda~A.o de seis vllas, duas sáo fundadas 
por causa do Tiete (D ocumentos Interessantes, vol. XXIX, p . 5) . 

4. CAPISTRANO DE ABREU, Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil, p. 67. 
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confessarem obediencia ao fidelíssimo monarca. Miss.a em seguida, 
coma ladainba de Nossa Senhora e "canto de órgao" com a música 
dos índios a fim de que tivessem esperanc;a de felicidades futuras. 
Estabelecem-se os respectivos limites e está pronta a cerimonia. A 
aldeia passará a ser vila pra todos os efeitos. Quando se trata de 
cidade fundada por bandeirante os atos que iniciara o arraial sao 
a capela e o curral; isto é, as duas necessidades imediatas do homem 
da conquista: o alin1ento do espírito, numa época em que as cqlpas 
cometidas no sertao exigiam esse remédio, e o alimento para a vida 
vegetativa que garantisse a subsistencia imediata do arraial. Nao 
raro, é o lavrador que funda a povoa9ao, de onde nascerá outra 
cidade. Esta tero origem numa capela, num aldeamento de índios, . 
num pouso de sertanistas, num centro de atividade agrícola, nu1na 
colonia militar, numa feira, numa freguesia. Taubaté, S. José do 
Paraíba, Queluz nasceram de aldeias; Franco da Rocha, Campinas, 
Moji-Mirim, Porto Feliz, sao cidades que nascem de ranchos, e que 
se chamavam entao Juqueri; Mato Grosso, Moji do Campo, Arari
taouaba. Bananal tero origem numa . capela; Apiaí nasce de um 
ce~tro de minerac;ao. Avanbandava surge de urna colonia militar; 
Areias, Capivari aparecem de núcleos agrícolas, por iniciativa de 
lavradores; Castro é mandada fundar pelo governo. Mas a chusma 
das cidades tem a sua explica<;ao no arraial. Fernao Dias País, o 
das esmeraldas, funda S. Pedro de Paraopeba, passado a chamar-se 
Santana do Paraopeba (boje também conhecido por Santana da 
Vargem, sendo distrito do município de Belo Vale, próximo a Bel~ 
Horizonte); Sumidouro que-antigo arraial-se compóe de do1s 
povoados, S. Joao e Nossa Senhora de Monserrate, ambos com 
"a sua capelinha rústica, do tempo das bandeiras"; lbituruna, tam
bém chamado S. Gon~alo de Ibituruna, próximo a atual S. J oao 
del-Reí. 

No caminho para as minas (o de Brás Cubas) surgem as povoa
c;óes de Passa Quatro, Capivari, Pouso Alto, Sengé, Boa Vista, 
Baependi, Encruzilhada, Carrancas, Rio Grande, Rio das M~rt~ 
(atual S. Joao del-Rei) , Ponta do Morro (atual Tiradentes), Bich1-
nho ( atual Prados), Carijós ( atual Lafaiete), Carreira, Ouro Bran
co, Itatiaia, Casa Branca, Rio das Pedras, Rio Acima, Santa Rita, 
Raposos, Sabará, Santa Luzia, Barra do Rio .das Velhas. 5 

Outras cidades nascem da irradiac;ao bandeirante, já em pontos 
distantes e diversos: Mariana, Ouro Preto, Sabará, Januária, Dia
mantina, Araguaí, Grao-Mogol, Minas Nov~s, Serro Frio, Caete, 

5. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, Desenvolvimento da Civiliza9ác 
Material do Brasil, p. 76. 
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Pitangui e tantas outras, em Minas Gerais; Pilar, Curralinho, Goiás 
Cuiabá, S. Francisco Xavier, Pouso Alegre, depois Vila Bela ~ 
ainda ~utras,. rumo a Oeste; Itapetininga, Curitiba, Guarapuava, 
Cachoeira, R10 Pardo, rumo ao Sul. Com as estancias de Passo 
Fundo, Cruz Alta, Palmeira, S. Borja nascem outros povoados. Todo 
povoamento inicial da regiao serrana do Rio Grande, desde Vacaria 
as Missoes, é obra dos sertanistas do Planalto.6 Paulista (nome de 
um povoado) surge em pleno sertao nordestino. Domingos Jorge 
Velho funda, nos Palmares, o arraial de Nossa Senhora das Brotas 
( 1699). Matias Cardoso, na Babia, funda o arraial de seu nome 
hoje Mo?"inhos. O arraial do Borba Gato, em Minas, é a Lagoa San~ 
ta de hoJe. ~ouso Alto é a designa9ao bandeirante que Antonio Del
gado da Ve1ga (de Taubaté) vai dar ao núcleo de Brás Esteves 
Leme. Sabe-se, porém, que mais da metade das cidades e vilas do 
interior brasileiro tem sua origem na minera9ao. 

A marcha das cidades nao só é efeito da penetra9ao mas também 
fator dela, ou por serem subfocos de bandeirismo, ou por serem 
postos avan9ados se!ll os quais nao se firma a conquista já realizada. 
C~da u.roa das vllas extremas, observa Capistrano, 7 demandava 

de~ti~o dive.rso: as ':ilas do Paraíba do Sul apontavam para as 
prox1mas Mmas Gera1s; como Parnaíba e ltu apontavam pra Mato 
Grosso, como J undiaí apontava pra Cuiabá e Sorocaba para os 
campos de pinheiros em que já surgía Curitiba. 

~ra se ter idéia da .rapidez com que se fundavam povoa96es ban
deirantes bastará esta inf orma9ao de Basilio de Magalhaesª referente 
ao desbravamento de Goiás: 

"Anhangüera, em 1727, provavelmente, funda os arraiais de Fer
reiros, ~arra, Ourofino e Santana, 'cuja igreja foi erguida no lugar 
onde ho1e avulta a catedral de Goiás'. Um dos seus companheiros 
funda, no mesmo ano, o arraial de Meia-Ponte. Em 1729 Manuel 
Pereira Calbamares funda o arraial de Anta e Manuel Dia; da Cruz 
o ~rraial de S~~ta Cruz, Manuel Rodríguez Tomás (expulso de 
Me1a-Ponte) dinge-se para o norte de Goiás e, entre 1732 e 1737 

6. OLIVEIRA VIANA, Evolu9áo do Povo Brasileiro, p. 112. 
O taubateano Salvador Femandes Furtado, com a sua bandeira acrescida da 

gente de Miguel Garcla de Almeida, é o d esbravador primeiro que socavou a 
zona do Canno: o que conqulstou, portanto, a barbaria e ao sertáo desconhe
cldo, a paragem afortunada onde erlgiu mals tarde a primeira urbe mineira e 
onde se instalou a metrópole primeira das Minas Gerais ( "Fundac;A.o da vua de 
N. S.a <;lo CaTz:io e Albuquerque", SALOMAO DE VASCONCELOS, in Jornal do 
Comércio, edi<;ao de 5 de marc;o de 1939) . 

SóbTe os "primelros arraials", convém ler a "Hlst. da Provincia de M. Gerais" 
de ARISTIDES DE ARAúJO MAIA, in Rev. do Arq. Públ Mineiro ano VII fase 
l , p. 37. . , • . 

7. CAPISTRANO, op. cit., p . 66. 
8 .. Aconselh a-se a Ieltura, também, da obra Como Nasceram as Cidades do 

Brasil, de PLíNIO SALGADO, pp. 96 e segs. 
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funda as povoa96es de Crixá, Traíras, S. José dos Tocantins, Ca
choeira, Santa Rita e Água Quente". 

De Vila Boa de Goiás saem algumas expedi9óes para a Serra 
Dourada. Joao da Veiga Bueno comanda a bandeira que daí avan9a 
para o Vale do Araguaia, a procura do Rio Rico. . 

Antonio Pires de Campos, o Pai-Pirá, funda Rio das Pedras, no 
caminho de S. Paulo, oitenta léguas a sueste de Vila Boa; Pi9arrao, 
a seis léguas da primeira, entre o Rio das Velhas e o Parn~íba; 
Santana, a sete léguas de Pi9arrao, na mesma estrada; Guarinos, a 
tres léguas da vila do Pilar; Río das Velhas, na freguesia de Santana; 
Lanhoso, a doze léguas do Rio das Velhas. 9 

Assinalam-se ainda Barra, Natividade, Santa Luzia Rio Claro 
Rio das Pedras, todas ligadas aos nomes dos sertanistas piratinin~ 
ganos. 

Em Mato Grosso, rumando ao Arinos, os descobridores fundam 
o arraial Santa Isabel (de existencia efemera) e mais o de Nossa 
Senhora do Parto (boje Diamantino) e ainda o de Santo Antonio 
de Amarante. Chegam eles a fundar povoa9óes no próprio territó
rio espanhol, como o arraial de Santo Antonio dos Guarajus ( depois 
do Tratado de 1750). 

Luís de Albuquerque Pereira e Cáceres, o homem do governo 
que organiza várias expedi9óes em Mato Grosso, funda S. Luís de 
Cáceres, Coimbra, Insua, Albuquerque, S. Pedro del-Rei (Poconé). 

4 

Fundam-se primeiro as cidades "intra-serra" ou já em pontos mais 
remotos. Mas sao elas que vem realizar aquilo que o litoral nao 
realizou, abrindo os caminhos que o colonizador nao abrira pelo 
receio de "entrar".1º Todas as vilas, por exemplo, sao convocadas, 
em 1720, para a constru9ao do caminho do mar: Juqueri, Atibaia, 
Nazaré, Concei9ao, Cutia, Sao Miguel, Urubuque9aba, Sorocaba, 
ltu, Pamaíba, J undiaí.11 

Curiosa essa revisao de caminhos a que se votam os povoados, 
que avan9am para o interior sem, contudo, perder o contacto coro a 
reta guarda. 

A povoa9ao da costa erá urna obra de precau9ao por parte de 
quem tinha receio de entrar, acostumado a caranguejar pela orla das 

9. CARVALHO FRANCO, Bandeiras e Bandeirantes de S. Paulo, p . 261. 
PLlNIO SALGADO, op. cit., p . 123. 
10. J'- as povoac;óes da Amazonia nascem de pequenos núcleos de colonizac;áo 

portuguesa: Vlana, Portal, Ollvenc;a, Santarém , Amaran te, Braganc;a, MazagA.o. 
11. Atas, vol. XI, p. 18. 
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praias; contudo, nao se quer dizer com isso que as cidades do lito
ral-as que fazem parte da geografia que com ele se relaciona-ne
nhuma fu119ao bouvessem desempenhado no pré-bandeirismo ou na 
irrup9ao do fenómeno. E mesmo nas bandeiras marítimas rumo ao 
Sul. As povoa96es do litoral vicentino, a come9air do Rio, em fins do 
século XVII, sao: Angra dos Reís, Parati, Ubatuba, S. Sebastiao, 
Santos, S. Vicente, Itanhaém, Iguape, Cananéia, Paranaguá, S. Fran
cisco do Sul, Laguna. 

Dessas vilas, boje cidades, S. Sebastiao é ber90 de Bartolomeu 
Pais de Abreu e do Padre Joao de Faria Fialho; Santos deu, também, 
notáveis bandeirantes, como Antonio Gon9alves Figueira, Domingos 
de Brito Peixoto; S. Vicente deu Francisco de Brito Peixoto, Luís 
Días Leme e o Padre Antonio Raposo, o da expedi9ao do Pará 
para o Tocantins; Ubatuba, onde o armistício entre tamoios e pirati
ninganos, obtido por Anchieta, salvou a incipiente S. Paulo de des
trui9ao certa, já s~ recomenda por essa circunstancia. O seu papel 
poderia ser resumido assim: houve um lugar onde se salvou a futura 
sede do bandeirismo e esse lugar foi Ubatuba. Nao se pode dizer, 
portanto, que no movimento entradista teve Ubatuba o mais apaga
do papel. Por aí-há um outro pormenor importante-por Ubatuba 
( 1694-1 706) é que se embarca todo o o uro proveniente das Gerais 
pra Portugal. Santos nao pode ser deslembrada na repulsa ao pirata, 
primeiro sob o comando de Sebastiao Preto, for9ando os batavos 
de Joris van Spillberg a reembarcar, e depois sob a chefia de Fernao 
Dias Pais ainda contra o pirata e inimigo holandes. 

Nao se falando no próprio bandeirismo, com Brás Cubas, Fran
cisco Dias Velho, Luís Dias Leme, os Brito Peixoto e outros, que 
partem das povoa9óes do litoral, nas suas avan9adas via xerográ
fica ou marítima. 

Quanto a aldeias indiáticas, 12 nao tem dúvida que Pinheiros, 
Itapecerica, Carapicuíba, Itaquaquecetuba, Guarulhos, M'boy, Ba
rueri, S. Miguel, S. José do Paraíba desempenharam papel de relevo 
nao apenas na catequese senao também como "viveiros de recrutas" 
para as bandeiras. 

5 

Num dos seus livros, intitulado El Nacimiento de la América 
Española, conta J. B. Teran como nascem as "cidades sem troféus 
nem penates" do continente democrático. 

_12. Ver sobre o assunto Povoamento do Solo Paulista, de TAUNAY, t. VIII, 
Htst. G eral das Band. e PEDRO TAQUES, H istória da Capitanía de S. Vicente, 
p. 131. 
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Nao obstante, a genese de nossas cidades tem um colorido pró
prio. Dir-se-á que nascem elas contra o "excesso de movimento" 
exigido pelas distancias. E porque nasceram da "mobilidade" ban
deirante tais cidades como que conservam, por muito tempo, aquela 
mobilidade espantosa dos grupos que aí se estabeleceram e se reu
niram "pra tomar fólego apenas" e continuar, imediatamcnte, a 
investida. 

Sao cidades que nao param. Habitadas por urna popula9ao . que 
está sempre "indo e vindo". Tocadas, por assim dizer, da fagulha 
de um entusiasmo que se renova todos os dias na faina dos achados · 
felizes e na esperan9a estrepitosa de · novas riquezas. Originais no 
modo de ser, porque originárias do movimento. Razao que as colore 
de urna fei9ao psicossocial absolutamente inédita na genese dos 
conglomerados humanos. A come9ar por S. Paulo ( com suas casas 
de taipa e palha) as casas des tas povoa9óes esta o, sem exagero, 
comprometidas com o movimento. Só lhes falta caminhar como os 
seus moradores, que timbram sempre em nao alimentar compro
missos insanáveis com a propriedade imobiliária e imobilizante. 
Nada que lhes prendesse os pés a terra, em definitivo. Daí a razao 
daquela queixa, de urna autoridade reinol, de que as habita9óes, 
fundadas pelo homem da bandeira, nao ofereciam a necessária 
consistencia, parecendo apresentar µm caráter provisório que marca
va bem a psicología do rompe-mato. 

Veja-se o que o Conde de Assumar diz de Pitangui: "vila toda 
composta de rústicas habitac;óes, sempre tem pouca forma. Porque 
a sua vida (dos paulistas) e a natural propensao de andarem pelos 
matos faz com que as suas povoa96es nao sejam persistentes. " 13 

Compreende-se que assim f ósse. Se o bandeirante pára é só porque 
precisa caminhar de novo. 

Mas já se frisou também que a bandeira leva, em si mesma, o 
corretivo de sua mobilidade, o material humano com que se fixará 
na minerac;ao. Ela já é urna "populac;ao em marcha" para as cida
des que terá de fundar no percurso. Se vai diretamente a urna de
terminada regiao, que pretende explorar, o bandeirante atende, en
tao, a duas necessidades sociais imediatas: a de reunir a popula9ao 
"volante" e a de garantir a posse contra o inimigo desapossado. 

A Juta dos acampamentos contra as tabas ~inha que se resolver, 
também, pela funda9ao dos povoados. Os que a bandeira vai fun
dando seriam postos de vanguarda, na penetra9ao. Logo depois 
passariam a retaguarda; por eles voltaria o conquistador encontrando 
currais e Iavouras, capelas e urna por9ao de• casas já construídas. 

13. Anais do Museu Paulista, t. VI, p. 323. 

marcha pi oeste 505 



Também a luta entre colonos e potentados, entre emboabas e ban
deirantes, se trava formando cidades.14 "A cidade nasce da luta 
quando, na Europa, a luta se dá entre cidades." Vem a lembran<;a 
a genese das cidades gregas, mas nao havia tempo pra consultar os 
oráculos. 

Sendo a "cidade em marcha",15 a bandeira promove a grande, a 
formidável marcha das cidades a conquista dos trópicos. 

"Plantador de cidades"-aí está o melhor título que o paulista 
herdou dos seus ancestrais. 

6 

As povoa96es de Minas tornam-se, desde logo, muito mais im
portantes que S. Paulo ( 1703). Nelas, isto é, nessa formigante 
colmeia de cidades e vilas nascidas da bandeira nascerá a civiliza9ao 
do ouro. Filipe dos Santos falando ao povo, contra o Conde de 
Assuroar. Gritos .de protesto contra as "derramas". Democracia 
pululante que se misturava com independencia. Igrejas coloridas, 
nas quais o bomem rezava a sua prece nativista. O l.º bispo de 
Mariana pedindo a beatifica9áo e canoniza9áo de Anchieta16 pelos 
estupendos prodígios que realizou ero seu apostólico trabalho. Casas 
senhoriais feítas de pedra e cal, mas muito diferentes das do senhor 
de engenho. Fidalgos "chegando cercados de criados e voltando, 
findo o período, carregados de ouro". O senhor ouvidor fazendo 
poemas para a sua Marília, símbolo do amor brasileiro. Cláudio 
Manuel da Costa as voltas com o seu Adam Smith, alguns outros 
com Rousseau e Voltaire e quase todos coro a H istória do Levan
tamento da América lnglésa. 

Verso de um inconfidente: 

"dos meus paulistas honrarei a fama!" 

Domingos Jorge Velho, no Piauí, funda Parnaíba, em home
nagem a sua Parnaíba (de nascimento paulista). "Paulista" é outro . , . . . 
mun1c1p10 p1au1ense. 

7 

Aludiu-se a beatifica9áo de Anchieta, fundador de S. Paulo. 
' Realmente, numa pastoral de meados do século XVIII, o bispo 

de Mariana já pede a beatifica9áo e canoniza9ao do "venerável servo 

14. CANDIDO MOTA FILHO, Política, I, p. 86. 
15. o Piauí, a Terra, o Homem e o Meto, RENATO CASTELO BRANCO p. 68. 
16. 1758. Rev. do Arquivo Público Mineiro, t. II, !ase. I, p. 10. ' 

506 c. r. 

de Deus", a quem todo o Brasil se deve mostrar agradecido e 
devoto, nao só pelo apostólico zelo com que trabalhou pelo bem 
das almas mas tarobém pelos estupendos prodígios que obrou. 

Recomenda ainda a p~storal ( 1758) que os devotos recorram a 
Anchieta nas suas necessidades, esperando firmemente alcan9ar 
de Deus, por sua intercessáo, os beneficios e favores de que preci
~ar~m, e que f~~ª':11 aviso, depois, de todos os prodígios e milagres, 
a camara ecles1astica. 

8 

Com Alexandre de Gusmáo a cidade conquista a sua pnme1ra 
vitória, em favor da bandeira. 

<;~m a. ~nconf~dencia a ~i.dade r~~liza o seu primeiro protesto 
nativ1sta, Jª depo1s do marhno de Fihpe dos Santos. · 

A revolu9áo urbana do litoral chega coma vinda de D. Joao VI. 
Inicia-se a queda do patriarcado rural. 

A cidade de S. Paulo se ~confere o título de "Imperial", por 
ocasiáo da Independencia ( 1822). 
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CAPITULO XX 

O TRATADO DE 1750 
E O NOSSO· IMPERIALISMO INTERNO 

O bandeirismo nao está limitado a sua concepfáo he
róica. As conquistas do século XVIII e o tratado que 
fixou as nossa.s fronteiras. O bandeirismo como sin6nimo 
de imperialismo interno. A oposi~áo dos jesuítas. Casos 
de bandeirismo de contrabando. A virtude militar do ban
deirismo. A despopulafüo do Planalto náo extingue o fe
nomeno bandeirante, que apenas muda de sentido e de 
objetivo, ou· apresenta outra composiráo étnico-cultural. 
Náo escrevesse, entretanto, o bandeirismo histórico mais 
um s6 capítulo ~ bastaría esse-o do Tratado de 1750, 

que enche todo um século. 

Ü autor de Paulística restringe muito o sentido do bandeirismo, 
limitando-o ao século XVII e dando-lhe, apenas, urna conce~ao 
heróica. . ,.. ~ 

"Toda a história política de S. Paulo, a partir desse nefasto se-
culo XVIII, afirma ele, é um lamentável quadro do que é a deca
dencia dos povos tranqüilos, humildes e respeitosos." 

1 

- ' . 
Parece que os fatos nao devem ser julgados asslill, tao sumana-

mente. 
No século XVIII, escreve-se o capítulo mais brasileiro do ban-

deirismo aue é a conauista de Mato Gtrosso.1 Em parte alguma dos ' - . . . 
ínvios sertoes onde realizaram os seus descobnmentos tiveram os 
paulistas que lutar tanto como no far-west. 2 Tais lutas já foram 
resurnidas nos capítulos referentes ao índio e ao "O Sertao na E~o
nomia da Bandeira", o que dispensa novo comentário a respe1to. 
Sorocaba tem, entao, o seu grande papel como núcleo irradia~or 
do bandeirismo. As bandeiras fluviais (mon~oes) tomam largo 1n-

l. BAStLIO DE MAGALHAES, Expansilo Geográfica, p. 203. 
2. Idem, p. 206. 
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cremento. Ainda no século XVIII dá-se a conquista de Goiás pelo 
Anhangüera, que "ligou S. Paulo ao centro do continente". 

Pouco importa que, com o desmembramento do território ban
deirante em capitanías autónomas, se de urna espécie de despovoa
mento por mutila~ao geográfica. As popula~oes que haviam saído 
do Planalto ficam, em virtude desse golpe, pertencendo a outras 
divisoes administrativas; nao se concluirá daí que houvessem deixa
do de ser bandeirantes. Convinha, diz um documento da época, 
que as popula~oes fóssem mantidas "longe da marinha e situadas 
mais para o interior do sertao" .. . 

2 

Gra~as a tais conquistas-que representam o máximo da nossa 
dilata~ao geográfica-já se pode pensar na fixa~ao da área territorial 
incorporada pelo bandeirism,~ ao domínio da coroa portuguesa. É 
o que se vai fazer com o Tratado de 1750,3 celebrado em Madri, 
em 13 de janeiro, entre D. Joao V e Femando VI. 

3. Tendo esse documento fixado as fronteiras do Brasil, a sua leitura escla
recerá o novo sentido que o bandeirismo tomou, e as suas conseqüéncias. "Os 
conf1ns dos dominios (Portugal e Espanha) principiarA.o-dispóe o tratado-na 
barra do regato que sai do Monte Cast,ilhos Grande; da falda déste segue a 
fronteira em Unha reta até ao roa.is alto cume do Monte, ficando dum lado, a 
costa e vertente do Lago Merim, do outro a do Rio da Prata. A divisória continua 
até as cabeceiras do Rio Negro: por cima destas, até a margem principal do Rio 
Ibicuí, cujo álveo acompanha até a margem oriental do Rio Uruguai. As verten
tes do Lago. Merim ou Rio Grande, fícam para Portugal; as do Prata, para a 
Espanha. 

A fron teira segue pelo Rio Uruguai até encontrar o Rio Pepiri ou Pequeri 
(margem ocidental) ; acompanha o leito do Pepiri até a margem principal : desta 
segue pelo mais alto terreno até chegar a cabeceira do mais vizinho anuente 
do Rio Grande (Iguac;u), até a foz deste na margem oriental do Rio Paraná, 
cujo leito acompanha até ao seu anuente Iguarei (margem ocidental). 

P.rossegue a divisa pelo álveo do Iguarei, até a origem principal; desta, pelo 
ma1s alto do terreno, segue até a cabeceira do rio mals vizinho afluente do 
Paragu ai (margem oriental) chamado talvez Corriente; pelo álveo deste, desee a 
sua foz no Paraguai, desta sobe pelo canal principal que deixa o Paraguai em 
tempo seco, até encontrar os Pantanos (Lagos dos Xarais) que atravessa até A 
boca do Río Jauru. 

Da boca do Jauru, pelo lado ocidental, segue a fronteira. em linha reta até a 
margem do Rio Guaporé, defronte a bóca do Rlo Sararé que entra pelo norte, 
podendo~ os ~omlssários demarcar outros rlos in loco, contanto que para os 
port ugueses fique a navegac;áo do Jauru e o caminho de Cuiabá para o Mato 
Grosso. Dese~ a frontelra (desde o local a.cima assinalado) pelo Rlo Guaporé, 
até mais aba1xo da uniáo do mesmo com o Mamoré (formando juntos o Madeira 
que entra no Amazonas pelo sul). 

Descerá pelo álveo dos rios unidos até a paragem eqü1d1stante entre o Ama
zonas (Marañon) e a bóca do Mamoré; desta paragem, corre em linha leste
oeste, até ~char a margem oriental do Rio Javari (que entra no Amazonas); 
?atx_,a pelo alveo do Javari até a foz do Amazonas; acompanha o Amazonas até 
a boca· mais ocidental do Japurá que vem do norte. 

Prossegue a divisóri~ pelo meio do Japurá ou outros' rios que se lhe ajuntem 
mals chegados ao norte, até alcan«;ar o alto da Cordilheira de Montes (entre o 
Orlnoco e o Amazonas); avanc;a· pelo cume desses Montes para leste, até onde 
se estender o dominio de uma e outra monarquia. Cuide-se, contudo, em ressalvar 
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Foi esse tratado que deu conforma<;ao jurídica a obra dos con
quistadores. Nem será fora de propósi~o diz~r que o golpe de. ~enio 
desferido por Alexandre de Gusmao4 a1nda e um ato de bande1nsmo 
por ser o complemento da expansao geográfica que derrubou o 
Tratado de Tordesilhas. 

"Cada uma das partes ficará com o que atualmente possui"-é 

0 princípio a observar na partilh~ ~as terras entre as ?uas Coroa~. O 
que vale dizer que o tratado e igualmente bande1rant~ sob esse 
aspecto, por ser o pioneiro do uti possidetis de fato, aphcado, pela 
prin1eira vez, ao Direito Internacional. . _ . . . _ 

Tamanha revolu<;ao no domínio da cultura 1mpoe a mutihza9ao 
sumária de velhos papéis. 

Revoga-se a e~critura de venda outorgada em Sarago<;a ( 15.2~). 
O T

1
ratado de Lisboa (1668) e o de Utrecht (1715) sofrem 1den-

tica revisao. 
Alexandre de Gusmao é a cabe<;a que tudo dirige com rara ar-

gúcia. O próprio mapa manuscrito, fe~to de ~có~do com a~ suas 
informa9oes (boje publicado nos Anazs da Bibliot:_c~ Nacional), 
constituí urna prova disso. A sua resposta a Antonio Pedro de 
Vasconcelos em def esa dos nos sos interesses, é um documento 
notável pelo' tato e pela clareza. Pouca diferen<;a adviria de outros 
tratados como o complementar e o de Santo Ildefonso; o de 1750 
foi 0 q~e, afinal, prevaleceu, legalizando todas as conquistas ban-
deirantes dos séculos XVII e XVIII. 

Conta Varnhagen que Antonio Lobo ~,ª,, Gama .~1:1cEepava Gus
mao de brasilico e "padrinho do tratado . ·> A argu1<;ao serve pra 
demonstrar que só um. "brasílico" podía ter desferido esse go~pe 
em luta contra os interesses espanhóis, se nao contra os própnos 
interesses portugueses, pois havia muito lisboeta torcendo por "urna 
solu<;ao van ta josamente espanhola". 

na linba para 08 portugueses os estabelecimentos dos mesmos, bem como as viaS 
de comiin1ca~áo ou canal por eles usados; o mesmo se observando ero relaQA.o 
aos espanhóls sem prevalecerem outros pretextos para lncursOes futuras. Para 
lsso designem:se lagoas e rtos, fixando a rala. coro clar.~za, sem reparar no mats 
ou menos que venha. a caber a cada uma. das Coroas. 

4 S6bre antecedentes e documentos relativos ao Tratado de 1750 é 1ndls1>8f• 
sáv~l. boje, a leitura dos trabalbos. d~ RODOLF~ GARCIA e JAIME CORTES O 
(vols. 52 e 53 de 1938 dos Anais da Biblioteca Nacional; e Antecedentes do Tratado, 
publicados pelo Instituto Rlo Branco) . 

Parece, entretanto, t er sido RODRIGO OTAVIO, em suas confer6nclas de P~ 
e Roma- sObre Alexandre de Gusmáo e o Sentimento Americano na PoHtiCtl 
I nternacional quem primelro apontou o secretáTio de D. JoAo V como o verdadeirO 
precursor de Monroe. 

5. VARNHAGEN, História Geral do Brasil, v. I , p. 162. 
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Produto do esfór90 brasileiro, fóra a obra da conquista; produto 
do esfór90 brasileiro seria a obra do seu reconhecimento jurídico. 
Ao cabo de mais de dois séculos (sao palavras de Rocha Pombo) 
de colisoes entre colonos das duas nacionalidades, foi necessário 
aceitar os fatos consumados e admitir como regra de autenticidade 
a obra dos conquistadores. 

4 

Nao é sem razao que os historiadores acentuara o intuito paci
ficador do Tratado de 1750. Promo_vendo um ajuste de paz, nada 
mais interessante, contudo, do que Gusmao o ter fundado justa
mente nas rixas dos bandeirantes co1n ~s espanhóis, tirando partido· 
das próprias destrui<;oes levadas a efeito pelos conquistad9res ... 

Numa das suas cartas refería-se ele ao "contorno do Brasil onde 
até o presente chegamos a encontrar-nos com os espanhóÍs". E 
acrescentava: "O primeiro lugar em que se encontraram os vassalos 
das duas Coroas, foi no lgua<;u, ou Rio Grande de Curitiba, e no 
Uruguai, e executaram os paulistas tantas destrui<;oes. Depois en
contraram-se os mesmos paulistas com os castelhanos nos campos 
da Vacaría e vizinhan<;as do Rio Mondaí e houve nao só disputas 
mas assaltos de parte a parte. Fornes alguns anos adiante avizinhar
nos na Colonia e seguiram-se todas as hostilidades que sao notórias .. , 
Diplomaticamente, estava Gusmao dizendo que a divisao convinha 
ª?s espan~óis, urna vez que os mamelucos seriam capazes de alongar, 
a1nda ma1s, o domínio portugues. "Tudo isto irá acontecendo, sem 
que nenhuma das na9oes saiba até onde pode alargar-se com jus
tt9a. "6 

O argumento parece tao convincente que o Marques de Valdelírios 
o adota, logo depois, quando lembra a conveniencia do tratado pra 
deter o expansionismo das bandeiras de contrabando, "que levariam 
para o Paraguai una gran porción de oro de las minas de los portu
gi:eses". A sua carta a Auzmendi ( 1756) demonstra, de urna vez por 
todas, a que extremos teriam chegado as bandeiras em marcha para 
Oeste. "Se nao houvesse linha separando os domínios de Espanha e 
Portugal, qual das duas na<;óes se adiantaria mais? Nao há dúvida 
que a segunda, como a experiencia o tem mostrado. Os missionários 
de Ma~nos queixam-se das usurpa<;óes que tem sofrido, na província 
de Quito. O Padre Gunilla se queixa dos insultos que, pelo Orinoco, 
lhe fazem tais invasores. ~les navegam o Paraguai e já fundaram em 
Mato Grosso urna Capitanía Geral, e nós outros fomos despovoando 

. 6. Documentos relativos ao Tratado de 1750, publicados pela Biblioteca. Na
c10.na1, vol. 1, p. 40. 
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essas terras, que antes ocupávamos. A razao desta diferen9a nasce de 
que os portugueses sao possuidores de urnas terras que nao sao com
paráveis as nossas. A sede de ouro e da prata os fez muito diligentes, 
tanto como os nossos espanhóis no Peru; e assim, como tempo, dila
tariam as suas fronteiras de tal modo que nao só seriam vizinhos de 
cara a cara, como também ficariam eles na posse, com bom direito, 
se vale o primo ocupanti conceditur, dos melhores pontos de comu
nica9ao com o Peru." 

Por certo ( aqui está outro argumento de Gusmao) havia "léguas 
de terra deserta, mas sobravam tantas a cada urna das Coroas que 
nao poderia povoar em muitos séculas". 7 Quanto aos alagadi9os 
existentes entre o Guaporé e os pantanais do Paraguai, nao era caso 
de criar embara90 a respeito da parte que tocasse a cada urna das 
duas Corcas; "nem nós, nem os espanhóis poderemos fazer uso do 
que neles nos tocar."8 O caso, porém, se tornara realmente difícil 
num só ponto: é que, pra ficar coma navega9ao do Rio da Prata, os 
espanhóis permutariam os pavos das missoes do Uruguai pela Colo
nia do Sacramento, que o Tratado de Utrecht restituíra a Portugal. 

Os primeiros a reclamar contra essa decisao foram os jesuítas, em 
verdadeira lamenta9ao coral. 

As pazes nao seriam eternas, diziam; em caso de guerra, "os ma
melucos viriam incomodar as nossas cidades, ministrando fartos 
exemplos as histórias modernas de S. Paulo". Uro perigo, esses 
cem mil índios agregarem-se aos portugueses9-eram as pondera-
96es de Juan Vitorino Martinez de Tineo. Outro jesuíta-J osé 
Quiroga-expunha todas as razoes pelas quais a traca nao devia 
ser feita: ficaria aberta urna grande porta para a condu9ao, a S. 
Paulo, de tais "cavalos y mulas de los partidos de Buenos Ayres, 
Santa F é y las Corrientes" .10 Os índios ficariam sem os seus ervais; 
e índio sem erva era a mesma coisa que suí90 sem sueldo. Mais 
ainda: os índios se rebelariam, ressentidos com o que aconteceu 
com os do Guairá, tao atacados pelos paulistas. Como iría a Espanha 
"comprar um bonde", dando 7 colonias por urna? De mais a mais, 
era preciso pensar em que a vizinhan9a dos portugueses, urna vez 
estabelecidos nos 7 Povos, seria um contínuo "seminário de guerras". 

Noven ta e sete mil almas se perderiam para o rei e para o 
céu 11-clamava o Padre Escandón, em carta ao conf essor do rei de 
Espanha. O bispo de Buenos Aires cita a bula Immensa Pastorum 

7. Anais da Bi bl. Nacional, vol. LII, p . 19. 
8. Idem, p. 25. 
9. Ibidem, p. 57. 

10. Ibidem, p. 61. 
11. Ibldem , p. 132. 
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Princips e, aludindo aos comissários incumbidos da demarca9ao, 
tacha de absurda a troca de urna lirnitadíssima Colonia por 7 povos 
de guaranís com seus territórios, estancias de gado, hortas, semen
teiras, bosques, algodoais, ervais e outros numerosos bens de raíz 
que em mais de 200 léguas de longitude e latitude, sao possuídos 
desde a sua gentilidade. 

A princípio, o Padre Altamirano exorta os jesuítas a que nao 
criem dificuldades: 12 seria desobedecer ao Rei. Tanto basta para 
que os outros inacianos o chamem "um mameluco do Brasil vestido 
em roupeta da Companhia". 

J á um pouco mais tarde o mesmo Padre Altamirano ( em sua 
carta de 20 de novembro de 1752) fala na verdadeira repugnancia 
com que 4 pavos recebiam a idéia da ttansmigra9ao.13 A conivencia 
do governador de Buenos Aires torna cada vez mais difícil a exe
cugao das providencias. Foi necessário demiti-lo, bem ·como vigiar 
cautelosamente o Padre Altamirano. 

Os demais incidentes14 da questao decorrem da luta contra os 
índios, durante tres anos e da intromissao de D. Pedro Cevallos em 
favor dos jesuítas. 

5 

A respeito do uti possidetis: 
Foi Alexandre de Gusmao que o fez aplicar, pela primeira vez, 

cm Direito Público Internacional e justamente na partilha das terras 
entre as duas Coroas. 

Está no preambulo, como se sabe, do Tratado de 17 50: "Cada 
parte há de ficar com o que atualmente possui." Mas vinha de mais 
longe. Hoje também se sabe que já em 1735 Gusmao falava em 
uti possidetis nos estudos que realiza15 magistralmente sobre a ques
tao da Colonia do Sacramento. 

Aliás, essa seria, até agora, a única regra razoável e segura pra 
determina9ao das fronteiras, no dizer de Rio Branco. Nao é outra a 
opiniao do Barao de Cotegipe ao afirmar que, "merce da nossa 
iniciativa, do nosso impulso e da nossa tenacidade nessa idéia, a lei 
do uti possidetis constituí a chave de todas as questoes de limites 
entre o Brasil e as na~oes ·confinantes". 

Nao basta va, é evidente, a aquisi~ao oc u lis et eff ectu; era preciso 
o uti possidetis como o aplicara Alexandre de Gusmao, isto é, o 

12. Ibidem, pp. 85-101. 
13. Ibidem, p. 224. 
14. Ibidem, p. 295. 
15. JAIME CORTES.A.O, Antecedentes do Tratado, t. I, p . 10. 
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uti possidetis, ita possideatis transposto do Direito Privado16 para 
o Público. E nao só transposto para o Direito Público como também, 
de romano que ele era, transformado em criollo, como diria Quijano 
Otero, em sua Memória Histórica sobre Limites, em 1900. 

Verdade que depois de 1750 pretendeu-se instituir o uti possidetis 
de derecho, na interpreta9ao de certos juristas da América hispanica 
mas o que predominou foi o uti possidetis de hecho, ou melhor, o 
uti possidetis desacompanhado de qualquer restri9ao. J á na ques
tao do Acre17 o uti possidetis de direito merecería formal contradita 
de Rui Barbosa. "Entao se teria <lito unicamente que cada na9ao 
tem os seus direitos, que lhes sao os títulos; o que, além de nada 
exprimir de novo, equivalería a negar o princípio." Rio Branco, 
por sua vez, e com a aµtoridade que lhe era reconhecida, sustenta, 
a propósito do uti possidetis juris, que havia sido ele urna inven9ao 
mal achada dos publicistas e diplomatas de origem espanbola. E 
cita Andrés Belo pra quem "el uti possidetis era la posesión natural 
de España, lo que España poseía real y efectivamente con cualquiera 
titulo ó sin titulo alguno, no lo que España tenia derecho de poseer 
y lo poseía". 

Como se ve, a concep9ao que vem do Tratado de 1750 é a que 
prevaleceu, vitoriosamente.18 Dois pontos de referencia, portanto, 
pra todos os tratados que posteriormente se fizessem seriam a linha 
divisória, que deu ao Brasil a configura9ao atual, e o uti possidetis 
pelo reconhecimento jurídico da conquista. 

Nao é sem aguda malícia que Jaime Cortesao incluí Gusmao a 
esse tempo, em Portugal, no grupo dos "estrangeirados" nacio
nais . . . Só um estrangeiro poderia ter agido de modo diferente do 
portugues e do espanhol, como ele agiu, numa questao que, afinal, 
era originalmente brasileira; interessava mais ao Brasil que as duas 
Coroas, pelo menos na previsao da pátria futura. 

Havia-se criado, entre os brasileiros, "a consciencia do grupo a 
parte". J á pelo modo de encarar as questóes que surgiram com o 

16. Convém ler , sóbre o assunto, o excelente trabalho de HILDEBRANDO 
ACCIOLY, O Br asil e a Doutrina do Uti Possidet is. 

Mas os próprios bandeirantes t inham consciencia de sua posse e, portan to, do 
seu direito. É o que se depreende, por exemplo, d a atitude d e eL Tuerto, o célebre 
ituano, talando aos espanh óis: "estas terras sempre t'oram nossas (Docs. Interes
sant es, vol. XXXIV, p. 494) por n ós e por n ossos avós penetradas e trllhadas 
todos os anoo." 

17. RUI, O Direito do Amazonas ao Acre Setentrional, vol. II, p. 464. 
18. No seu t rabalho O Rio Acre (p. 26) SERZEDELO CORREIA resumiu a 

questáo, magnlflcamente, nestas palavras: "Náo se t rata da posse de dir eito mas 
da posse de fato. Cada regiao pertencerá aquela- na9áo que dela estiver na posse 
efetiva ao momento da sua independencia." Cremos-diz ele-que essa é a fór
muia pela qual se pode definir a aplica9áo do uti possidetis n a América- do SU!. 
Outro t rabalho digno de leitura é Gusmáo Bolival e o Princípio do Uti Possidetis, 
de JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA, 1958. 
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advento do ouro,-exigencias do fisco, concep9ao emboaba dos des
cobertos auríferos-Gusmao era um novo Borba Gato <liante de 
Castel Blanco e de Nunes Viana (se a compara9ao é permitida num 
plano de cultura). Ou, como diz o historiador ilustre, já Gusmao 
ve de fora, como brasileiro nato, Portugal; e ve de fora o Brasil, 
como burocrata, enquadrado na administra9ao portuguesa. 

.Ele é único a pensar brasileiramente, entre as duas Coroas. Tao 
brasileiramente que chegou a fazer consignar que os brasileiros nao 
precisariam entrar em guerra19 com os hispano-descendentes se as 
duas Coroas, na Europa, o fizessem entre si. 

"Se as duas Coroas entrarem em guerra, na Europa, os seus . 
vassalos da América Meridional continuara.o em paz, vivendo uns e 
outros como se tal guerra nao existisse entre os soberanos, sem se 
fazerem a menor hostilidade, nem por si sós nem junto com os seus 
aliaqos" ( art. XXI). 

Trata-se, como se ve, de urna espécie de independencia por ante
cipa9ao, outorgada ao Brasil e a América espanhola, ao mesmo 
tempo que de um princípio até boje revolucionário <liante das guerras 
entre países cujo primeiro cuidado é se servirem de suas colonias, 
para o onus da luta. 

Pouco importa que Alexandre . de Gusmao nao houvesse usado 
a expressao "pan-americanismo" só adotada em 1889 pelo Post. O 
seu pensamento, expresso em outras palavras, nao podia ser mais 
claro neµl mais pan-americano: paz na América Meridional, embora 
as duas Coroas se ensangüentassem na Europa. 

O apelido de "Brasílico" ao nosso patrício constituí, pois, o me
lhor elogio a conduta de quem já estava agindo em nome de um 
terceiro interesse, metido entre D. Joao V de Portugal e Fernando 
VI da Espanha. 

6 

Teria, entretanto, como Tratado de 1750, cessado o bandeirismo 
dilatador de fronteiras e originário dos núcleos pertencentes a velha 
capitanía de S. Vicente ou de S. Paulo e Minas do Ouro? 

19. Da letra e do espirito do Tratado de Madri emerge, coro urna claridade 
singular, a figura de Alexandre de Gusmáo, ad ivinhando que os povos da 
América Espanhola e da Lusitana náo podiam continuar , deste lado do Attantico, 
as !utas que viessem a travar na Europa as duas metrópoles ibéricas. Outros 
interesses, outros direitos, outras necessidades; náo deviam ficar sujeitos as 
d~ssensóes Ionginquas, dissensóes que náo sofriam o império do mesmo determi
nismo geográfico. Aos herdei.ros das duas grandes na9óes latinas náo era justo 
nem possivel a conseqüencia sangrenta dos velhos ódios dinásticos, ati9ados 
Pela ventania das paixóes européias. (JOAO NEVES DA FONTOURA, A Servi90 
do Itamarati, p. 39). 
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Cessado ou nao, o certo é que o bandeirismo como fenómeno de 
expansao interna nao poderia cessar. Todo o século XVIII se assi
nala pelo povoamento e por novas conquistas na regiao do ouro. A 
chamada extin9ao do bandeirismo histórico, em seu sentido de 
"imperialismo externo", nao o extinguiria em sua fei9ao de "impe
rialismo interno". Nao haverá mesmo exagero em se dizer que até 
baje "estamos conquistando o que é nosso". 

Mas ainda depois de 1750, ou ·melhor, em 1775 o Alferes José 
Pinto da Fonseca escrevia ao capitao-general dizendo: "com esses 
e outros incómodos que nao relato por serem indizíveis os que 
experimentaram as bandeiras que atravessaram estas brenhas, a 
1 7 de junho chegamos ao sítio onde veio a bandeira do ano passado 
e no qual comunicou coro o gentio e lhe puseram o nome de Bana
nal." Ainda depois de 1750 estao os bandeirantes a servi90 de 
Amaro Leite Moreira-que Basilio classifica como um dos grandes 
devassadores do ·sertao goiano-em plena atividade desbravadora. 
Também no século XVIII e depois que se realiza a conquis·ta de 
Goiás, efetuam-se duas trepidantes bandeiras-uma em procura dos 
araés ( 1759-1770), outra contra os caiapós. Em 1770 é Francisco 
Martins Lustosa, grande sertanista que já havia dado provas do seu 
valor quando os mineiros resolvem expulsar os paulistas de Santana 
do Sapucaí, quem ainda organiza urna expedi9ao para os campos 
de Guarapuava, ero busca do ouro.20 

Ero 1772, Francisco Soares Bulhoes, guiado por Urbano do Cau
to, chega as vertentes do Rio Claro. Por sua vez, e pra "continuar a 
conquista e estabelecimento dos sertoes de Tibaji, 21 Campos de 
Guarapuava e descobrimento da Serra Apucarana", procura o Mar
gado de Mateus organizar numerosas bandeiras, apelando para o 
"valor antigo coro que se distinguiram sempre os naturais da Capi
tanía, nos séculos passados". 22 O Rio Igua9u é explorado por 
Domingos Lopes Cascais, depois por Estevao Ribeiro Baiao e 
Francisco Lopes da Silva. 

Candido Xavier de Almeida descobre os campos de Guarapuava . . 
André Dias de Almeida ruma, com a sua bandeira de dez canoas 
e quatro bateloes, com 654 pessoas de povoa9ao, paJra o sertao de 

20. POMPEU ROSSI, in Rev. do Arq. Públ. Mineiro, ano XXII, p. 171. 
21. Francisco Tosi Colombina: (1775) se oferece para urna expedi<;áo ao Tibaji 

e vai ter no Sul pra entender-se com Gomes Freire, que se achava a frente da 
demarcagáo no Rio Grande. O governador de Minas ouve alguns paulistas e 
verifica que Colombina "!alava por informes, pois nunca tinha ido aquele 
sertáo". 

Além disso, a ocasláo náo era propicia. Já havia dado licen.;a a Francisco 
Martins Lustosa para essa exploragáo, e Lustosa "é o maior sertanejo que hoje 
tem S. Paulo". 

22. Documentos Interessantes, vol. VII, p. 88. 
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Ivaí. Luís de Araújo Coura vai "intentar, pelas cabeceiras dos ríos 
que saem da Vacaria, alguma passagem mais breve pra Mato Gros
so". 23 J oao Martins Barros inicia a funda9ao da colonia de lguatemi 
onde a bandeira de Antonio de Fran9a e Silva aprisiona grande 
número de espanhóis. Francisco Cubas Ferreira, natural de S. Paulo, 
coro sua mulher e 48 pessoas de sua familia, entre escravos e livres, 
e que se dizia foragido da justi9a, estabelecido ero Curuquati24 

penetra o Paraguai, a semelhan9a de outras bandeiras que tratavam 
de contrabandear "ouro lacrado e pedras preciosas". 

Antonio da Silveira Peixoto sai do Rio do Registro e "abre ca.:. 
minho franco por espa~o de quatrocentas léguas" até a sua barra, 
pra depois cair prisioneiro dos inimigos na barra do lgua9u. 

Por sua vez, e violando o Tratado de 1750, Antonio Falcao, aos 
75 anos de idade, e Joao Raposo, partem de Araritaguaba, com 
apenas oitenta homens de bandeira, e vao as Sete Quedas e Curu
n1atim, no Paraguai. 

Em fins do século XVIII" a bandeira já a presenta urna f ei9ao 
diferente, da qual a mato-grossense, mandada organizar pelo Capi
tao-General Melo e Cáceres é o melhor exemplo. O seu fim é "acudir 
as necessidades públicas e a atual falta de terras minerais". Taní
bém as repetidas fugas de negros africanos que se iam aquilombar 
nas vizinhan9as do Guaporé era "objeto que exigia o prontíssimo 
remédio da f.orma9ao de urna bandeira que explore aquéles sertoes". 

Trata-se de urna bandeira "coro dois ponderados úteis fins". Con
voca-se o povo e a expedi9ao, sobo comando do alferes de dragoes 
Francisco Pedro de Melo ( 179 5) vai as terras. que ocupa va o qui
lombo do Piolho, habitadas por índios e caburés livres. E encontra 
novo quilombo, além do que havia sido destruído já há 25 anos 
pelo bandeirante José Leme do Prado. A gente aí achada passa a 
fazer parte da bandeira que regressa, depois de 6 meses, trazendo 
54 índios e caburés e 30 escravos de quilombos. 

Havia ainda descoberto mostras de ouro sem ter, entretanto, a 
certeza das jazidas de Urucumaqua. 

Para os campos dos Parecis, ero 1 794, é Ricardo Franco que.m 
vai de Vila Bela com o fim oficial do maior conhecimento das nas
centes e origens principais dos Rios Galera, Sararé, Guaporé, J urue
na. 

7 

Falou-se, linhas atrás, do sertanista Francisco Cubas Ferreira. O 
caso de sua expedi9ao e de outras semelhantes, reproduziu-se por 

23. Documentos Interessantes, XXXIV, 13. 
24. Docs. Relativos ao Tratado de 1750, ed. da Biblioteca Nacional, vol. I, p. 297. 

1narcha p/ oeste 517 



\ 

muito tempo, constituindo um outro aspecto do bandeirismo: o 
bandeirismo de contrabando. 

o ouro e as pedras preciosas eram levados ao Paraguai por 
expedicionários afoitos e com a cumplicidade do próprio gove_mo 
daquela Província. É isso, pelo menos, o que se deduz da segu1nte 
reflexao do Marques de Valdelírios : "La Provincia de Paraguay es 
de las mas pobres y miserables de esta América; sus frutos se redu
cen a la yerba de e:ste nombre. No conocen plata ni oro sellado y 
todo su comercio se hace por permutaciones. . . Y o les permitiria 
este contrabando po~ que medio de el atraeriam a su pais una gran 
porcion de oro de las minas de los portugue~es".25 • 

A cumplicidade do governo do Paragua1 com as banderras de 
contrabando está explicada, nao só pelo marques como também 
pelo fato de D. Sanches Franco-interessado no negócio-ser sócio 
do "secretário daquele governo". 26 

Joao Leite da Silva é outro bandeirante de contrabando, nas mes
mas condic;oes de Francisco Cubas Ferreira. Também entra num 
tribofe com o tal secretário do governo de Asunción e o resultado 
é um "carregamento de ouros lavrados e topázios, provavelmente 
goianos". 

Que adiantou o protesto de D. Carlos Murphy ao Morgado de 
Mateus? 

Tal bandeirismo de contrabando, afinal, reedita o entendimento 
que se havia tornado suspeito de D. Luís de Céspedes e.o~ os 
paulistas, já em 1628. O próprio governador do Paragua1 tinha 
sido entao "aliado de los bandeirantes" e lucrado "grandemente con 

, . '' sus negocios . 
8 

Os paulistas penetraram todo o Brasil, dizia o Morgado de Ma
teus, estendendo os seus descobrimentos as mais remotas partes; 
no entanto, o Tibaji, "que estava nas vizinhanc;as, nao havia sido 
conquistado". 

As dificuldades resultavam principalmente da falta de índios para 
constituírem a tropa das expedic;oes. De primeiro-acrescentava, re
flexivoc.._qualquer bandeirante "podía contar com mil e tantos arcos; 
essa utilidade nao se podia permitir no tempo presente, isto é, depois 
das sábias leis que S. M. mandou promulgar declarando os índios 
livres". 27 

25. D ocs. R elativos ao Tratado de 1750, vol. I, 295. 
26. Rev. do Inst. H istórico e Geogr., t. XXXV, parte l.ª, pp. 277-278. 
27. D ocs. I nteressantes, XXXIV, 345. 
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Além disso, tornava-se ne~essário ~erto cuidado em confiar o co
nde das bandeiras a pauhstas. Senam capazes de se esquecer de ma 1 . . ,, d .2s 

sua obrigac;ao "depois de achar aque as IIDensas nq~ez~s e a. eu~, 
; stari·a um "erro sem emenda", bastando a expenenc1a dos rrmaos a1 e . . ; . 

Leme, que conquistaram o Cu1aba e fora?1 mortos pra e~1ta; os 
ciúmes da entrega. . . Nada mais natural, <liante da falta de indios e 
da falta de confianc;a nos particulares, do que a luta de D. Luís 
Antonio de Sousa em organizar o seu bandeirismo, que nem sempre 
chegou a resultados satisfatórios. · 

o costume de bandeirar era indígena e o ve~bo "sertanejar': na? 
podia ser conjugado por .quem n~o ~oss~ b~derrante. Quanto a pr~
meira condic;ao, era preciso substitulf o mdio por elementos cultura1s 
que a ele equivalessem. Quanto a segunda, podía .º capi~ao-general 
ouvir, como ouviu, os conselbos de um Pedro Dias Pa1s, µeto do 
cac;ador de esmeraldas, "chamado para nos informar sobre o melhor 

. . t " 29 meio de se retorqurrem estas conqu1s as . 
' ' 

9 

Como se ve, o desequilíbrio provinha de fatores que pareciam 
difíceis de remediar. 

Comec;a, também, a própria bandeira a ser modificada . e~ seu 
sentido político (era preciso "conquistar o ~ue estava nas v1z1~h~~
~as" ), e na sua composic;ao social. Um reaJustamento .de tal ~1~1fi
ca9ao só a ternaria possível num horizonte cultural diverso, Jª que 
lhe faltava o concurso indígena, o que vale dizer o segredo de sua 
estupenda mobilidade numa época em que a sua realizac;ao dependia, 
principalmente, desse retomo ao primitivo. 

A supressao do índio interrompe o bandeirismo, durante longo 
período. Se o fenómeno era indígena como continuá-lo? Transposto, 
entretanto, pra um outro plano de cultura, a empresa tornou-se poss~
vel sem o concurso do índio, substituído pelo sertanejo, generah
zando-se com os recursos da técnica moderna. J á nao era necessário 
o "empurrao do Planalto", nem se tornava indispen.s~vel a m~bili
dade do índio: esta se havia transformado em mobilidade social e 
os ilovos meios de transp~rte substituíam as marchas a pé, ou as 
bandeiras fluviais. 

Funda-se Lajes com a bandeira de Antonio Correia Pinto 
( 1768) , so com fins evidentemente políticos. 

28. I dem, p. 344. 
29. Ibidem, p. 343. 
30. CARVALHO FRANCO, Bandeiras e Bandeirantes de S. Paulo, p , 303. 
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A funda9ao de lguatemi e a de Guarapuava sao apontadas como 
"os dois mais importantes fatos da história de S. Paulo", na segunda 
metade do século XVIII. 

J á está, porém, a área bandeirante dividida em capitanias, e qual
quer bandeira de S. Paulo encontra esse novo embara90; desperta 
reclama96es dos governadores vizinhos como a de José Custódio de 
Faria contra a funda9ao de Lajes pelos paulistas, ao tempo do Mor
gado de Mateus, porque estavam invadindo as terras de Santa Cata
nna . .. 

E que dizer dos mitos de fundo económico, que haviam eletrizado 
as migra96es para o desconhecido? 

Esses persistiam, constituindo ainda a principal razao do espantoso 
fenómeno. 

Como o mito da Serra Dourada, o Botucavaru contin.uou exer
cendo a sua fascina9ao no espírito das popula96es sertanejas até prin
cípios do século XIX. 

Ainda em 1780, o Alferes Inácio de Morais partia, alvoro9ado, 
no encal90 dessa miragem, que J oao Batista Vitoriano, alguns anos 
antes, jurava ter visto por Deus do céu e com os próprios olhos ... 

10 

Numa hipótese ou noutra, o que parece certo é que os naturais de 
Piratininga, na segunda metade do século XVIII, sao desviados, em 
sua maior parte, para outros fins. 

Iguatemi se transforma en tao em "horroroso cemitério de paulis
tas", por culpa do Morgado de Mateus. Recrutas pegados a torto e 
a direito vao lutar no Sul, também, contra os espanhóis. Só por 
sustentar os domínios meridionais e do Sul contra os assaltos de 
espanhol, S. Paulo ( com cem mil habitantes apenas) chega a con
correr com seis mil homens armados para a "defensao" do Rio 
Grande do Sul. 

Em 1775, vencendo 300 léguas, por caminho cortado de mais de 
40 rios31 marcham corpos e mais corpos de voluntários reais para 
esse objetivo; apenas, ao invés de "marcharem com os vestidos e 
armas que seus pais usavam nos matos e sertóes que atravessavam, 
e em que costumavam lutar contra os índios" teriam que ir fardados 
urna vez que "estao destituídos de tudo e se oferecem coro a camisa 
e ceroulas rotas, de algodao"-isso na linguagem do próprio gover
nador da Capitania32 ao ponto de parecerem mais "mendicantes do 

31. D ocs. Jnteressantes, XLII, 59. 
32. Idem , 12. 
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que soldados" .33 Por falta de couro, pra sapatos, muitos irao cal9a
dos com couro de veadoª 4 ou vestidos de baeta, como os famosos 
"caneludos". 35 

Em 1777, coro urna popula9ao de 130.000 almas, a ,~apitani~ .de 
s. Paulo estava cheia de corpos afl1_1ados que eram. os Volun~anos 
Reais", os Auxiliares, os Ave~tu~eiros, os Sertane1os, os úte1s, os 
Houssards, os Dragóes, os Fuztlerros, os Ca9adores e outras tropas 
regulares. · 

Em 1813, Beyer visita S. ~aulo e ve os pauli~tas. ~in?a militari
zados com obriga9ao de servir no caso de invasao 1n1m1ga. Essa a 
razao por que trajam .todos ricos uniformes, que, co~o .... é natural, 
tanto real9am esta soc1edade. o.s pos tos de cor~I?-el, d1z _ele, . pe~te~
cem aos comerciantes, de primeira classe. Os militares sao d1stnbu1-
dos em tres categorías: a primeira, a contratada, é paga pelo Estado 
e marcha pra onde é mandada; até fora dos limites do país; a 
segunda, ou a milícia, fica s~~pre no país e recebe d8:_ Coroa armas, 
uniforme e montaria; a terceira, ou ordenan9as, compoe-se de so!~a
dos velhos de primeira ou segund~ catego~ia e serve par~ º. pohc~a
mento do país, nas aduanas, barrerras, registros, obras publicas, fts
caliza9ao de escravos. 36 

Que era tudo isso, afina!, senao o bandeirismo, desviado para a 
tropa regular, quando o tomar-se miliciano seria mortal para o ban
deirante? 

11 

Por certo que a despopula9ao sofrida pelo Planalto com o desco
brimento das minas e coro a luta contra o espanhol explica, em parte, 
a tal decadencia dos "povos tranqüilos e respeitosos", a que alude 
Paulo Prado. 

A área social da bandeira compreendia todo o território da capi
tania; em 1720, tiram-lhe Minas; em 1738, S. Catarina e Rio 
Grande· em 1748 Goiás e Mato Grosso. Cada irradiac;ao traria um ' ' . . desmembramento. Cada desmembramento era um trecho de attv1-
dade bandeirante destacado do seu núcleo inicial. E tais foram os 
desmembramentos que S. Paulo chegou a perder tudo, sendo anexado 
ao Río como urna bandeira desarvorada. 

33. Ibidem, 28. 

34. Ibidem , 51. 

35. Ibidem, 255. 
36. In R ev. do Jnst. Hist. e Geogr. de S. Paulo, XII, 288. 
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Num estudo político, muito sagaz, Joao Ribeiro acentuava, certa 
vez, que o primeiro ensaio de federalismo foi o das capitanias, "sem 
o lustre literário do vocábulo, que escandia e dourava o seu fundo 
germanico, genuinamente feudal". 

Contra o espírito unitário, imperialista da bandeira triunfava, pois, 
essa espécie de federalismo colonial. 

Era a bandeira contra S. Paulo. . . Mas como? Os seus peda~os, 
o seu sangue, levados pela cidade errante, haviam ficado pelo Brasil 
todo. 

Tinha que acontecer com o homem do Planalto o que já havia 
acontecido com Antonio Raposo Tavares. Quando este volta de sua 
formidável jornada, a própria família nao o reconhece de pronto e 
nao o quer receber. 

Sim, essa "ausencia" só prova a "presen9a" do paulista em outros 
trechos da paisagem humana e social do Brasil. Deslocam-se, por 
exemplo, os fatóres da Independencia para as Gerais; mas o fato 
Independencia seria sempre bandeirante na sua origem. 

É o que se ve em 1641, coma aclama9ao de Amador Bueno; em 
1709, com a de Amador Bueno da Veiga; em 1736, com o movi
mento nacionalista37 irrompido contra a intromissao de portugueses 
na ca.mara. 

Nao se desse tal, e ainda justa seria a trégua. Nada mais natural 
do que esse esgotamento de fór9as, conseqüente do terrível esfor90 
imposto pelo bandeirismo. Doía imenso, diz Taunay, aos netos dos 
sertanistas "ver o destaque que na sua cidade iam tomando ádvenas 
e adventícios, sobretudo reinóis". Juntaram-se váríos fatóres a tal 
esgotamento; o a9úcar fino virando redondo só porque descia a 
Serrado Mar; a falta de bra~os agravada pelo fato de nao quererem 
mais trabalhar os índios e negros que ficavam livres; a praga das 
"aves de bico redondo" dando conta das planta~oes; o paulista, tao 
bem nutrido ao tempo das fartas planta96es em torno da vila de 
Piratinínga, chegando ao extremo de padecer falta de sal, só se 
alimentando de canjica, pinhao e i9á torrado (meados do século 
XVIII), certo professor de gramática latina ensaiando fundi~ao de 
ferro, sem entender de "química filosófica"; o militarismo elimi
nando os mais aptos; as leis coloniais relativas a produ9ao e expor
ta9ao transformadas em verdadeiras sanguessugas do agricultor, 
cujas economias eram canalizadas em "direitura" pra Portugal. 

37. Anais do Museu Paulista, t. VII, p. 50. 
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E como se tais coisas nao bastassem, f oram, durante muitos 
anos, os netos dos fura-matos regidos pela prepotencia, pela des
fa9atez dos governos atrabiliários com que os presenteara a Me
trópole. 

Fica o Planalto agrilhoado ao jugo dos forasteiros e dos capitaes
generais. Nao se deve, contudo, confundir um acontecimento dessa 
natureza com decadencia da gens paulista. 

Encerra a bandeira o seu ciclo histórico, mas ficam o bandei
rante e o bandeirismo. Ainda se tentam as últimas bandeiras, ou as 
bandeiras tomam nova fei~ao. 

O impacto do ouro, tremendamente dialético, e que ia alterar a 
vida do mundo, havia de atingir diretamente o próprio bandeirante . . 

O animo heróico--qualidade que marcou a bandeira de conquista 
-nao iria evaporar-se, por encanto, simplesmente porque passou 
a nao ter razao de ser, nao estava em fun~ao sertaneja. 

Nao se poderá dizer nunc~ ~que um povo perdeu a sua qualidade 
específica, só porque esta qualidade nao se fez necessária dentro 
de urna determinada condi9ao de vida; Ainda agora, o paulista nao 
poderia ser acusado de "gente rica que nao briga" simplesmente 
porque o chamado pacifismo industrial e agrícola tomou lugar a 
sua antiga preocupa~ao belicosa. lsto é o que se verifica, como se 
sabe, em todos os agrupamentos· humanos, tornando-se regra a 
que nenhuma sociedade poderá fugir. 

Se todos os homens do mundo fóssem lavradores a guerra nao 
seria tao fácil . . . 

Nao se pode culpar o paulista por urna leí que é geral. 

13 

É certo que se deram os seguintes fatos: 
a) a modifica9ao da economía, pelo incremento de pequena la

voura e implanta9ao do sedentarismo agrícola; b) a despopula9ao 
do Planalto, pela corrida as zonas bandeirantes do ouro; c) o esgo
tamento de for9as motivado pelo próprio bandeirismo; d) a fome 
do sal "que empobrecia os organismos" (fato acorrido na primeira 
z;ietade do século XVIII); e) a extorsao sofrida pelos paulistas na 
epoca dos capitaes-generais; f) a "hemiplegia" do litoral, agravada 
por experiencias políticas alheias a realidade do país. 

Juntem-se a isso: a delimita9ao do expansiQnismo com a cri~ao 
arbitrária das capitanias; o absurdo de se pretender transformar 
"bandeirante" em "miliciano"; e o triunfo do Estado portugues, se-
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dento de ouro, que substitui pela fór9a o pequeno e atrevido Estado 
bandeirante, no século XVIII, nas Gerais, logo depois do esquarteja
mento de Filipe dos Santos. 

Ferida de marte, em seu sistema de vida, a gente de S. Paulo, 
o instrumento pelo qual essa gente realizava os seus objetivos tinha 
que perecer. 

14 

Resumindo o assunto, poderíamos dizer que é costume dar o 
século XVIII como a interrup9ao do espírito bandeirante. 

No entanto, é no século XVIII que se realizam as conquistas 
de Mato Grosso e Goiás. O que há é a mudan9a, também, de 
um sistema de vida. 

Antes, o bandeirismo muda de sentido, passando do seu impe
rialismo externo (conquista de terras para a coroa de Portugal) 
para o seu imperialismo interno (conquista de zonas despovoadas 
e incultas, já incluídas na área territorial brasileira) ; ou desloca-se 
para outras regióes, transformadas em capitanías autónomas mas 
originalmente paulistas; ou muda de objetivo, passando da desco
berta ou explora9áo do ouro e outros metais preciosos-para um 
novo objetivo-o da planta9ao de café--que reacende, no século 
XIX, o antigo ímpeto desbravador, em horizonte cultural necessa
riamente diverso; ou é o bandeirismo decorrente dos tratados, o 
bandeirismo da demarca9ao de fronteiras. 

O que se destruiu foi, principalmente, a bandeira como genese 
do Estado ou como pequeno Estado rude, crioulo. Nao se destruiu 
o bandeirante, nem o bandeirismo, nem mesmo a bandeira, enquan
to transposta pra outro horizonte cultural. 

15 

Nao escrevesse, entretanto, o bandeirismo histórico mais um só 
capítulo e bastaría esse--o do Tratado de 1750-que enche todo 
um século. O seu mérito nao está só em ser "urna primeira tenta
tiva de limites"; · está em ter prevalecido contra todas as tentativas 
em contrário. 

Nao era só um tratado, que um tratado podía ser alterado, como 
o foi, por outros, ao capricho das lutas e maquina9óes dinásticas; 
era urna solu9áo geográfica que nenhum outro tratado conseguiu 
alterar, senáo ligeiramente. Houve guerras, dan9a de tratados, uns 
anulando outros, arranjos de familia, no fim o que prevalece é 
a visáo geopolítica de Gusmáo, em 1750. 
524 c. r . 

Foi um ponto de fixa9ao em hora certa, sobre urna fronteira mo
vedi<;a e entre duas fór9as que caminhavam em sentidos opostos; 
urna espécie de encentro marcado. 

Com duas conseqüencias admiráveis: a origem do pan-america
nismo, 38 que se <leve a Alexandre de Gusmáo, precursor de Monroe · 
e o nosso expansionismo dos dias atuais, concretizado na fórmul~ 
"marcha para Oeste". 

38. s_ustentando a _tese de ROD~IGO OTAVIO que, em suas conferencias nas 
Unive_rs1dades de ~~ris e Rom~ sobre A lexandre de Gusmáo e 0 Sentimento 
Americano na Polit1ca Int ernacional, apontou o secretário d e o. Joáo v como 0 "verdadeiro precu rsor de Monroe", RENATO MENDONQA cita um dos itens do 
Tratado d e 1750--"em caso de guerra entre ·as duas Coroas que se mantenham 
ero paz os vassa.los de ambas, estabelecidos em tóda a A~érica Meridional"-e 
afirma: "é imp9s~ivel sintetizar melhor e com mais lealdade, num ato interna
cion al, os_princ1p1os pacifistas da· política da 'boa vizinhan~a'." (Ver Alexandre 
de Gusmao, el Precursor de Monroe y las Directrices del Tratado de M adrid 
México, 1941 ) . / 
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CAPITULO XXI 

A BANDEIRA E AS CIDADES DO LITORAL 

Fracassada a primeira tentativa de Estado brasileiro, to
mam a palavra as cidades do litoral. Cria~iio de urna 
mentalidade teórica, imitativa, sem assento na realidade 
do país. O pendor antiliterário do Planalto como uma 
conseqüencia do bandeirismo. A influencia dos enciclo
pedistas e revolucionários americanos e franceses. De
f orma~oes do "liberalismo" e gritos de "viva a pátria" 
e niio a liberdade. A luta de José Bonifácio contra as 
idéias francesas, na Independencia. Conf usiio entre "li
beral" e "democrático". A primeira Constitui~iio repre
senta a preponderancia do "democrático" sobre o "libe
ral", enquanto o 7 de Abril e o Ato Adicional represen
tam, um fXJUCO depois, a preponderancia do "liberal" sO
breo "democrático". As nossas maiores conquistas "libe
rais" foram levadas a efeito pelos "conservadores''. D. 
Pedro 11, o seu feitio republicano e urna opiniáo de Henri 
Hauser. A Aboli~áo apressando a queda da monarquía. 
As razoes pelas quais a cidade do litoral nunca com-

preendeu a bandeira nem os bandeirantes. 

1 

Atudiu-se ao papel desempenhado pelas cidades nascidas da 
bandeira. Coube-lhes a primeira tentativa de Estado brasileiro, na 
Inconfidencia.1 Fracassada essa tentativa, tomam a palavra as ci
dades do litoral, as quais compete a estrutura9ao política da demo
cracia, nas Constitui96es imperial e republicana. 

2 
J á os holandeses haviam trazido todos os judeus de Amsterdá 

para Recife. Vem D. Joao VI e traz outra cidade, a bordo, na 
maior migra9ao transoceanica que a história registra, instalando-se 
no Rio e dando outro f ormidável impulso as cid ad es do litoral. 

l. Ver o capítulo anterior, intitulado "A Bandeira n a Funda-c6.o das Cidacles'' · 
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Tentava-se, pois, a europeiza9ao do Brasil. Primeiro pelos holan
deses no Norte e depois pelos portugueses no Sul. Aqueles tra
zendo urna popula9ao de letrados pra Pernambuco, estes transferin
do urna cidade inteira para o Rio, com D. Joao VI e tudo. Duas 
superfeta96es intelectuais na terra americana ainda atordoada pelo 
seu próprio descobrimento. 

As cidades do interior é que se dirige o governador quando alega 
que, a fim de "demonstrar a candura dos cora9óes", é preciso con
corram para o alojamento, cómodo e subsistencia de tao avultado 
número de pessoas (maior que a popula9ao de muitas das nossas 
maiores cidades da época). E lá se · vao boiadas e rnais boiadas, 
tropas de bestas muares, manadas de porcos vivos, generos alimen
tícios de toda a casta, caminhando sucessivamente de Cunha, de 
Curitiba, de Castro, de Taubaté, Moji, Pindamonhangaba, Guara
tinguetá, Lorena. E lá se vao também embarca~óes e madeiras 
próprias pra edificios. 

Na capital, a revolu9ao é díferente. Logo de chegada, o príncipe 
vai protegendo as sociedades recreativas. Aprova os estatutos da 
Assembléia Portuguesa, cujo programa consta de bailes e mais bai
les, ordinários e extraordinários. Se os ordinários coincidissem com 
os extraordinários, seriam transferidos para as semanas seguintes e 
também transformados em extraordinários. Bailes por ocasiao do 
memorável 7 de mar~o, dos faustosíssimos dias de aniversário de 
S. M. a Rainha Nossa Senhora e suas Altezas Reais; bailes extraor
dinários todas as vezes "que um motivo de regozijo público fun
damentasse essa agradável resolu~ao da Assembléia". Tres mestres
salas em cada noite de baile e outras providencias que denotam a 
propensao pra dan9ar, sob qualquer motivo.2 

Os comerciantes se aproximam da Corte com ofertas e dádivas, 
propondo até organizar "fundos necessários pra estabelecimentos 
que promovam a instru9ao nacional".3 O comércio da Babia ofe
rece ao príncipe regente, por ocasiao de sua passagem, em 1808, 
por aquete porto, cinco milhóes de coroas para a edifica9ao de um 
palácio, além do comprornisso de custear a Corte por espa90 de 
seis meses caso o monarca f oragido se decidisse a fixar residencia 
em Salvador.4 Os padres se -derretem em oferecimentos para a "ci
viliza9ao dos índios" e sao encarregados da educa9ao religiosa e 
civil dos aborígines com o gozo dos dízimos das novas culturas que 
eles fizerem, levantando igrejas que fóssem necessárias pra infundir 

2. 15 d e set embro de 1815. 
3. 1816. 
4. G . BEYER, in Rev. do Inst. Hist. de S. Paulo, vol. XII, p. 276. 
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maior respeito ao gentio. Nada havia demais em Nossa Senhora ser 
bandeirante, ou em Cristo ser bandeirante. Pois Santo Antonio nao 
é levado ao posto de major em 1810 e ao de tenente-coronel em 
1814, por D. Joao VI? 

Os fazendeiros e os antigos caudilhos territoriais também se acer
cam do rei, atraídos "pelo brilbo da corte real e pela sedu9ao das 
honras, títulos e dignidades" entao em voga. 5 E a popula9ao vinda 
a bordo, com o próprio reí? Era a classe "dos fidalgos e parasitas 
lusos, formigantes nos recessos do pa90", e cuja solidariedade com 
o monarca "azulao" precisaria ser compensada com todas as mer-
ces burocráticas de que o Brasil fósse capaz. 6 , 

Em todo o caso, D. Joao VI já trazia resolvido o plano de abrir 
( dizen1 que por imposigao inglesa) os portos do Brasil as na~oes 
amigas, coisa que destoava das tradi96es políticas e administra
tivas de Portugal, avesso as liberdades económicas. 7 

Fez mais, D. Joao VI, no ponto que nos interessa: resolveu con
quistar o Uruguai e Guiana francesa. 

O que vale dizer que resolveu ser bandeirante de urna conquista 
já fora de tempo . .. 

3 

Houve quem observasse a salutar influencia que, nos fins do 
século XVIII e através do XIX, exerceram, na vida intelectual bra
sileira, os enciclopedistas e os revolucionários franceses e ameri
canos. O clube denominado "Cercle Social" mandaria "Le Déligent" 
ao mar do Sul sob o comando do Cap. Du Petit Touars ou de 
Mr. d'Entre Corteaux para8 completar as descobertas de Mr. de La 
Perouse; a sua verdadeira finalidade, entretanto, era introduzir nas 
colonias estrangeiras os "abomináveis e destrutivos princípios da 
liberdade" que reinava em Fran9a e dividir as forgas dos sobe
ranos do Novo Mundo.9 Surgem providencias pra evitar a propa
ganda da Revolu9ao Francesa, examinando-se todas as embarcagoes 
pra que estas, por meio de suas equipagens, nao espalhassem "pa
péis incendiários" contra o felicíssimo governo do nosso Amado 
Soberano.10 Mas o certo é que o liberalismo exótico era falso e in
compatível, como tantas vezes se tem <lito, com a liberdade que 
o Brasil precisaría organizar pra seu destino, em tudo e por tudo 
diferente do dos demais povos do mundo. 

5 . OLIVEIRA LIMA, D . Joáo VI, p . 109. 
6. O LIVEIRA VIANA, Popula9óes Meridionais, p. 37. 
7. J. LúCIO DE AZEVEDO, obra cit., p . 470. 
8. D ocs. I nts., vol. XLV, 453. 
9. LUíS VIANA FILHO, A Sabinada, p . 21 ; D ocs. I nts., vol. XXXV, p . 111. 
10. D ocumentos Interessantes, vol. 59, p. 21. 
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Ocorreu, é evidente, muita confusao de liberdade com sentimento 
de autonomja, liberdade com democracia, liberdade com alforria 
da ra9a negra, quando a verdade é que tais palavras podem ter 
sentidos opostos, como na realidade tiveram. Trabalhava o Brasil, 
diz un1 político famoso, por duas coisas a um tempo: liberdade e 
independencia. Podia alcan9ar esta, mas nao devia perder de vista 
0 fim a que primeiro se propós, que era a liberdade.11 Nao obstante, 
as agita96es do liberalismo, como bem nota Saint-Hilaire, foram 
promovidas por europeus. Os primeiros gritos que, em 181 7, se 
ouviram em Recife, f oram de "viva a pátria" e nao de "viva a 
liberdade". 

A concep9ao bandeirante de liberdade havia sido outra, desde 
o primefro momento de nossa forma9ao social, pois significava es
pírito de insubmissao as ordens da Coroa e, portante, indepen
dencia. Pra impar a geometría de um pensamento ao comunismo 
selvagem, que trancava o chao a ordem futura, só mesmo urna 
arráncada autoritária, antilib€ral como a do bandeirismo agreste e 
disciplinador. A fun9ao classificadora .da bandeira, em sua democra
cia social incipiente e anónima, nao se teria realizado, é evidente, 
se o liberalismo frances é que a tivesse conduzido sertao adentro. 
Ao mito do "bom selvagem" havia o bandeirante aposto, previa
mente, a realidade humana do índio, dizendo: "erram os que o 
querem fazer anjo antes de o fazer homem". Se cada povo organiza 
a liberdade a seu modo, conforme os costumes, as condi96es meso
lógicas, a cren9a, os estilos de vida, nada mais justo do que urna 
liberdade brasileira-isto é, urna liberdade organica, condi9ao de 
um sistema de vida e nao urna liberdade libertina e forasteira. Li
berdade nova, ainda em estado nativo, a que o bandeirante encon
trou na terra era urna espécie de material virgem e plástico que 
ele teria de aproveitar a seu modo e gastar de acórdo com as neces
sidades do mundo que ia construir. 

!{aja vista o que aconteceu com certos negros fugidos, que se 
libertaram por suas próprias maos. A liberdade lhes foi funesta, em 
alguns casos. Tiveram eles que sofrer fome, passar por priva~oes 
de toda sorte, visto como "seus meios de subsistencia se tornaram 
irregulares e precários" .12 . 

Desde a época da soltura pra sua natural liberdade, "tornaram 
(os índios) ao costume de nao plantarem pra sua sustenta9ao'". 
Antes de livres, "nao eram supérfluos ao Estado".13 "Qualquer ne-

11. TEóFILO O TóNI, obra cit., p . 103. 
12. Sobrados e M u cambos, p. 191. 
13. Renexóes de AROUCHE, Docs. I nteTs., vol. 44, p. 198. 
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gro que se liberta já se supoe tao boro como o seu amo e é mais 
fácil morrer a fome do que servir assalariado".14 

"Eu era partidário da liberdade dos pretos de urna só vez. Minha 
estada, no Brasil, porém, ensinou-me o contrário porque se observa 
diariamente que os negros libertados eram muito mais infelizes de
pois de haverem deixado seus senhores" . 15 

Confundiu-se sempre liberal com democrático. Compreende-se a 
confusáo. Foi o liberalismo, quando e onde tinha razáo de ser, que 
def endeu a democracia em seu sentido teórico, contra o absolutismo 
e contra a servidao. Pra nao ir longe, lembre-se a sabinada, cheia -
de liberalismo rousseauniano. Urna verdadeira infec9ao ideológica 
num material humano rico de sentimento, e no qual havia o anseio 
legítimo de se libertar dos preconceitos de cor e de ra9a entáo man
tidos por gente branca. Por certo que o liberalismo teve a sua época, 
e exerceu o seu papel, na Revolu~ao Francesa. Por certo que, mesmo 
entre nós, o liberalismo "organico" (que nada tem que ver com 
o frances) tem ainda a sua fun9ao no equilibrio democrático das 
nossas institui96es. Mas isso é urna coisa e o liberalismo anárquico, 
teórico, dissolvente da nacionalidade, é outra. A história <leste últi
mo liberalismo, já bastante conhecida, é o paradoxo mais curioso 
de que se tem notícia. Em 1822, nao houve um govemo de fundo 
eletivo; mas o imperador deu ao Brasil urna Constitui9áo "duplica
damente liberal". Tido e havido por muitos como o "mais liberal 
dos príncipes" ao assumir a regencia já prometía adotar o "sistema 
da franqueza". "Que delirio é o vosso"?' perguntava ele aos flumi
nenses, sequiosos de independencia. O liberalismo exacerbado era, 
entao, urna for9a que podía ser conduzida bandeirantemente para 
º. r~o independencia, e assim procedeu José Bonifácio com aguda 
v1sao do problema e dos seus percal~os ideológicos. A sua luta 
contra o liberalismo (e isso se explica pelo seu feitio avesso aos 
ideais da Revolu9ao Francesa) marca mesmo um momento decisivo 
da nossa história política. Daí o fato de ser ele apontado como "um 
adversário declarado das tendencias republicanas, pela disposi~áo 
do seu temperamento, tanto quanto pelos conselhos da sua inteli
gencia". O ideal consistía "nas democracias tao liberais que chegas
sem a ser ingovemáveis". Que fez ele, <liante do liberalismo assa
nhado? Desviou-o sabiamente para a independencia, mantendo "a 
própria nacionalidade brasileira16 amea~ada de dissolu9áo". Trans-

14. Idem, p . 199. 
15. FREYRESS, p. 27, vol. XI, Rev. do Inst . Hist. de S. Paulo. 
16. OLIVEIRA LIMA, "O Papel de José Boni!ácio" Revista do I nst H••t vol XII, p. 418. ' . .., ., • 
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f ormou a liberdade horizontal (liberalismo) em vertical ( indepen
dencia) , se é permitida a expressao. Fez mais do que isso; obede
ceu ao sentido americano do "governo forte" , que Bolivar inscreve 
como um princípio inalienável pra qualquer organiza9ao política 
americana e que a nossa f orma~áo social revelara como condi9ao 
necessária ao estilo de vida brasileiro. A declara9ao do príncipe, 
de que daría ao país urna constitui~ao duplicadamente liberal, nao 
deixou, por sua vez, de ser um golpe bastante hábil no republica
nismo falso e impaciente dos que punham a liberdade acima da 
independencia e da democracia, violentando os termos de um silo
gismo político. Como se verá, Pedro I sabia, mesmo instintivamen
te, e numa época em que havia tamanha confusao ideológica .entre 
liberdade, democracia e independencia, . fazer a distin9ao entre pa
lavras que o liberalismo sempre misturou com incrível má-fé.17 

Quando ele dissolveu a Constituinte, podía estar agindo antiliberal
men.te mas nao antidemocraticamente, porque dissolveu urna assem
bléia medíocre. O povo até legitimou, aplaudindo-o, o ato de for9a, 
de prudencia, de sabedoria do governo imperial: gostou de ver os 
granadeiros de S. Cristóvao botar pra fora da Cadeia Velha os 
representantes das províncias, que "nao inspiravam sequer senti
mento de considera9ao" .18 A Constitui~ao outorgada por D. Pedro 
I era m~~to superior, e boje ningµém mais duvida disso, a que a 
As~em?le1a parolante e palradora estava elaborando. f: ele o pri
merro lillperador, notam os seus biógrafos, que tem a coragem de 
proclamar a soberanía popular "quando ainda ninguém ousara 
tamanha transforma9ao no domínio do direito público" e quando 
todos os governos refletiam a situa~ao criada pelo domínio da Santa 
Alian9a. 

" 17._ s.6 ~ma vez o !mperador se referiu a "democracia" como sinónimo de 
republlca • d izendo: 'democracia, neste grande impérío, é um absurdo. " 

" Em 1823, numa das suas proclama~óes, falava. Pedro I em preencb er o Império 
os seus altos destinos" que lhe sáo "marcados pelo imenso Atlantico e pelos 

soberbos Prata e Amazonas". Logo depois, vivamente zangado diante de certos 
boletins que o amea~avam com os exemplos de Itúrblde e de Carlos X clama 
contr a os A partidos "que iam surgindo sorrateiramente". Percebl& éle (pÓr certo 
por influen cia de José Bonifácio) que o liberalism o sorrateiro prepara.va uma 
dura fase par a as nossas institui~óes politicas, quan do a verdade é que a 
Independen cia se flzera sem quebra da untdade nacional. Os seus adversários 
o apontavam como " portugués'', ·como se ele náo tlvesse sido o autor do ato 
mais braslleir o, até en táo praticado por um homem público-o único, allás, em 
cujas. m tí.os o destino colocara a possibllidade desse momento histórico, incon• 
fund1vel. A sua m aior virtude estava em ser ele " um tncompatlbilizado com a 
Europa", com o faz ver um historiador. A sua desobediencia as c ortes de Lisboa 
foi um at o n ltidamente bandeirante. Que só o bandelrante havia prat icado, em 
suas rela~Oes com a Coroa. o seu "!leo" já havia sido ,outro ato bandelrante, s6 
Precedido pel& fam osa !rase de Fernáo Dias FalcA.o ao "ficar" n a regencia das 
minas de Cuiabá. ' 

18. OLIVEIRA LIMA, obra cit., p . 420. 
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Além disso, na Constitui9ao outorgada criou-se o instituto, já 
entao original, do poder moderador, que representava, na época, 
um grande pass o para o f ortalecimento da autoridad e na realiza9ao 
da democracia, ero contraposi9ao a liberocracia. 

Só um hornero como ele podia proclamar a Independencia e ter 
a coragem pessoal da abdica9ao. Esta se deu, ero grande parte, 
pela resolu9ao do próprio Pedro 1, que confessara a sua idéia numa 
viagem a Minas, ero fevereiro de 1831 .19 Os seus atos antiliberais 
apressaram o 7 de Abril, que se qualifica boje como "movimento 
liberal complicado de nativista".2º O príncipe era portugues de nas
cimento e a sua sinceridade nao podia inspirar confian9a. O racio
cínio estaria exato, nao há dúvida, se por detrás de tao bela apa
rencia nao se disfaq;asse o liberalismo assanhado da época, conta
giando os espíritos menos cautos. Pedia-se a extin~ao do poder 
moderador, do Conselho de Estado, da vitaliciedade do Senado. No 
7 de Abril, acontecimento muito discutido, urna coisa fica provada: 
a repercussao dos acontecimentos da revolu9ao de julho em Fran9a 
exercia nímio influxo na alma popular, que parecia coagir a Coroa 
a submeter-se a vontade nacional, como o povo frances procedeu 
coro Carlos X a respeito do Ministro Polignac.21 

Joaquim Nabuco classificou o 7 de Abril22 como urna verdadeira 
journée des dupes, repetindo a frase de Teófilo Otóni. O triunfo 
revolucionário "nao trouxera a paz, a estabilidade". Ao contrário 
(observa Otávio Tarqüinio de Sousa) os fermentos da desordem e 
da anarquia aumentaram, coro a indisciplina dos quartéis. 

4 

Sabe-se que muito índio foi levado para a Europa, desde o pri
meiro momento da descoberta do Brasil. Há casos até de alguns 
brasis que se casaram por lá, e muito bem. 

Outros f oram exibidos nas Cortes, ficando célebre a festa de 
Ruao, em que se reuniram os maiorais do tempo, blasés, sedentos de 
exotismo, ou cspica9ados pela curiosidade. Montaigne conversa 
coro tres índios brasileiros, na córte do Rei Carlos IX, e " tra9a2ª 
um claro panoran1a daquilo a que rriais tarde se chamaria luta de 
classe e revolu9ao social". 

19. Rev . do I n st . H i st ., tomo XV, p . 540. 
20. OTAVIO TARQttíNIO DE SOUSA, A Vida de D . Pedro I , vol. 111, p . 924. 
21. EUNAPIO DEIRó, R ev . do I nst . H ist . de S. PauJo, vol. XI, p . 19. 
22. Um Est ad ista do I mpério, vol. I , p . 26. 
23. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, O tndi o Brasileiro e a Revolu.940 

Fran cesa, p. 191. 
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Por causa das idéias que o homem, em estado de bondade na
tural, o homem bíblico, desde logo desperta a escritores e pensado
res do velho mundo. O hon1em ero estado de inocencia social (o 
nosso índio) dá origem ao mito do "bom selvagem" que, via Mon
taigne, culmina em Rousseau ( 1750) que escreve o seu Discours 
e o Discours sur l'lnégalité (1753). 

Que foi o nosso índio o "mito" da revolu9ao (ces mots affreux, 
le. tien et le míen) nao tem dúvida. Em O Indio Brasileiro e a Revo
lufiío Francesa Afonso Arinos de Melo Franco o provou, admira
velmente. Ao passo que o portugues só viu no bugre o bra90 do 
escravo e um material pra catequese; interessando-se mais pela ín
dia, por faz de conta que era a "inoura-encantada",24 o frances 
havia visto ero seu sistema de vida urna idéia nova para .o mundo. 

Pois bem. Transformado em ideología, o índio estava agora de 
volta ao Brasil; estava colaborando agora (ele que foi o comparsa 
do bandeirante em seus assomos de self-government) em nossos 
ideais de independencia. · ~ 

O indianismo é entao o signo sob o qual se intenta a nossa eman
cipa9ao política. Os brasileiros substituem seus nomes portugueses 
por nomes gritantemente indígenas, acintosamente indígenas (Ge 
Acaiaba Montezuma, por exemplo). Pedro I, que iria chamar-se 
"Guatemozim", dá o grito de "independencia ou morte" junto ao 
Ipiranga ( Guatemozim, no Ipiranga). 

Nao foi sem razao que José Bonifácio defendeu tao compreensi
vamente o índio e os seus direitos. Os nossos irmaos da selva nunca 
souberan1 disso; até hoje estarao inocentes a respeito, empurrados 
para o fundo do sertao. Nunca souberam que o índio transformado 
cm ideologia esta va agora na cidade, em tu do quanto f ósse cabe9a 
de revolucionário. 

Resultado: até nisso se realizava (observa o autor do O Indio 
Brasileiro e a Revoluf iío Francesa) nosso destino de na9ao colonial 
e de mercado de consumo. As matérias-primas, coro que se fabri
cavam as doutrinas futuras, daqui saíam para a Europa e de lá 
regressavam transformadas, para o nosso gasto, sob a forma de 
artigos importados. 

5 

Na regencia (1831-40) "o liberalismo tem um programa ame
drontador: federa9ao absoluta, isto é, uniao de províncias sobera
nas, dependendo delas a existencia ou o desaparecimento do poder 

24. G ILBERTO FREYRE, casa-Grande & Senzala, 4.• ed., vol. ! , p. 88. 
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central; expulsao dos estrangeiros; persegui~ao de negociantes por
tugueses e nacionaliza~ao do comércio retalhista; regionaliza9ao do 
exército; cada província com direito de reter a guarni9ao dos seus 
próprios naturais; possivelmente a república, de modelo que os 
carbonários italianos aquela época preconizavam" ... 25 Evaristo 
da Veiga antepoe, entao, a esse tumulto liberal, a sua "bela expe
rimenta9ao de democracia civil".26 Bernardo de Vasconcelos, liberal 
convicto, recua espantado com o efeito de sua obra (pondera Oli
veira Viana) e vai "abrigar-se a sombra conservadora". Feijó, 
outro liberal, aparentando condescender com o espírito federativo, 
já havia reagido contra os seus excessos: quando, na regencia, com 
pulso bismarquiano, detém e evita a dissolu9ao total do poder cen
tral pela anarquía das províncias. 27 O liberalismo leva a imprensa 
política a tornar-se verdadeiramente abjeta. No Jurujuba, Matraca 
dos Farroupilhas, Enfermeiro dos Doidos, Dois Compradores Li
berais, Buscapé, Brasil A/lito, em linguagem degradante, eram ata
cados os regentes, os ministros e seus amigos. 28 o filho de um re
gente, por ter o Brasil A /lito atacado a honra de senhoras perten
centes a familia Lima e Silva, mata o autor da verrina. O Partido 
"Holandes" prop6e a maioridade de D. Januária (na regencia).29 

A fala do trono, em 1836, acentua: o .vulcao da anarquía amea9a 
devorar o lmpério. 

Com o cora9ao ferido, o pioneiro da unidade brasileira declara
se "cansado de errar em pensar bem dos homens". E vendo os 
erros do liberalismo ateu, cosmopolita e anárquico, chega ele a 
dizer que, se a ca.mara continuasse a querer influir no govemo, 
este a dissolveria, muito embora nao lhe fósse dada essa atribui9áo. 

Só a ancora da fé e a ancora de um batelao haviam firmado o 
Brasil no tumulto do seu nascedouro. 

A Regencia, no que tem de mais belo e mais sólido---o dique 
que opós a dissolu~ao revolucionária-é urna afirma9ao de bandei4 

rismo e de fé. Feijó, em cuja fór9a política há um bandeirante alia
do a um clérigo ( pois e~ suas veías circula o sangue dos Camargos 
e de Tibiri9á), reafirma a li~áo histórica. Só des ta alian9a podia re
sultar o homem que, irevivendo e unindo fór9as ancestrais, 30 afron-

25. PEDRO CALMON, o f:spírito da Soc. Imperial, p. 160. 
26. BAStLIO DE MAGALHAES, Estudoo de História do Brasil, p. 160. 
27. OLIVEIRA VIANA, Populacóes Meridionais, p . 303. 
28. Bev. do lnst. Hist. de S. Paulo, vol. XI, p , 90. 
29. Idem, p. 95. 
30. Fe1j6 descendla a.inda em 10.0 gra.u da Princesa. Mb1c1, mulher de Jolc 

Ramalho e tllha. de T1b1r1cá (RICARDO GUMBLETON DAUNT, apud Gn.:BERTO 
FREYRE, Problemas Brasileiros de Antropologia, p. 111. 

Na feliz observa.e'<> de GILBERTO FREYRE, era um Ca.margo velho cuJa 
tendencia seria empolgar o govemo do Império, menos pela astúcla que pelo 
bande1r1smo transferido para a acá.o politlca (op. cit., p. 99). 
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tou tódas as tempestades ideológicas de urna anarquia liberal ver
dadeiramente selvagem e desagregadora. 

6 

A campanha da maioridade correspondia, e sem q~e- ninguém 
des se por isso, a urna realidade qualquer, que era a cond1~ao pessoal 
de Pedro II. Ninguém mais indicado pra urna maioridade resultante 
de pura fic~ao legal do que quem nascera "precocemente velho". 

Napoleao dizia a Benjamín Constant: "sinto-me velho e por isso 
já sirvo pra rei constitucional." Nao ·é de todo sem razáo, pois, o 
engano que, quando meninos de grupo escolar, todos nós cometemos · 
ao ver nos livros de História, o retrato ·do I e do II, pensando que 
0 II é ~ pai do I. Felizmente nao aconteceu esse disparate histórico. 
o "Fico" e a "Independencia ou Morte" sao gritos marcíais que 
só 0 I, portugues, praticaria; o 11, brasileiro, nunca. ~ste se limita 
ao "quero já" da maioridade. Precocemente velho, tinha que ser 
"maior" antes do tempo e "já servir pra imperador constitucional". 
Sábio nao sabia o necessário por saber demais. Cheio de imensa 
bond~de, nao aproveitou essa virtude num plano político mas ape
nas pessoal. Republicano, empunhava paradoxalmente º ... cetro ~e 
monarca. Monarca se chamava, entao, o chefe de governo ma1s 
republicano que terá existido. Um monarca que equilibrava a coroa 
na cabe~a, em cima d~ um terremoto liberal. 

Disparates como esses terao, também, ocorrido em outros países, 
provando que o rótulo político nem sempre correspond~ ~º- con
teúdo de cada regime. Em Fran93, por exemp}?' a Co?sht~1~ao ~e
publicana de 1875 foi obra de urna assemble1a monarqu1ca ele1ta 
en un jour de, malhe,ur.31 

A qui as maiores conquistas liberais f oram (curioso paradoxo) 
levadas' a termo pelos . . . conservadores. Na campanha social con
tra a escravatura, estes é que culminaram. Eusébio de Queirós abe: 
liu o tráfico de negros. O Visconde do Rio Branco, após f orm1-
dáveis batalhas, conseguiu a "lei áurea"; finalmente, Joao Alfredo, 

31. JOSEPH BARTHru'..EMY, Le Gouvernement de Za France, p. 13. 
Conta-se que eram 3 os candidatos a um só trono e, dlante de clrcunstAncla 

táo curiosa a assembléla monárquica teve que estabelecer a república. ·· Criou
se assim 'uma cadelra presidencial que pudesse transformar-se em trono no 
di;. em q~e a " Providencia suprimisse os obstácUlos a restauracio" (p. ~4) · . ,, 

Na Inglaterra tilo curiosa contradicáo terla o nome de "republicanismo sine-die 
no dizer expressivo de JOAQUIM NABUCO. Repetlndo Schopenhauer, pa.ra quem 
mesmo o sistema planetá.rio é monárquico, observa ele, o republicanismo mais ou 
menos consciente de Spencer, Mill, Bagehot e outros, conservado no sen~~mento 
monárquico para impedi-lo de corromper-se (JOAQUIM NABUCO, Minha 
Forma~l!.o", in Bev. Brasileira, n.0 16, p. 6). 
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a 13 de maio, fez a aboli9áo integral. Por sua vez o liberal Mar
tinho de Campos se declara "contra" a liberta9áo dos escravos. A 
primeira reforma judiciária foi obra de Saiáo Lobato, das fileiras 
conservadoras. Dirao que a reforma eleitoral foi conquista de Sa
raiva, e que Saraiva era liberal; mas o ilustre baiano foi o primeiro 
a confessar que, pra fazer a elei<;ao direta, em 1881 , teve que se 
sobrepor aos próprios membros do seu gabinete, só conseguindo a 
reforma almejada quando o Baráo de Cotegipe, "líder" conservador, 
lhe assegurou inteiro apoio. 

Da intolerancia com que se conduzem no governo esses pregoei
ros liberais há um testemunho eloqüente na própria história dos 
dois partidos que gravitam em redor da Coroa. Quand.o chamados 
ao poder, os "liberais" realizam verdadeiras "derrubadas", que ex
cediam a tudo quanto se podía imaginar em ódios e persegui~óes 
políticas. . . Porque nao há indivíduo coro maior voca9ao pra sa
crificar a liberdade albeia do que o liberal convicto. 

Ninguém mais indicado do que Pedro 11 pra presidir a essa dan9a 
de tangará entre liberais e conservadores. 

Bem pensando, pra que Pedro 11 fosse mais republicano do que 
era só lbe faltou a idéia de proclamar ele mesmo a república, antes 
que Deodoro traduzisse a aspira9ao do povo e o fizesse.32 Se, sob 
o ponto de vista teórico só havia urna diferen9a entre monarquía 
e república-a temporariedade do governo pra distinguir a pri
meira da segunda-nem isso faltou, afinal, para que o imperador 
fosse republicano. Apeado do poder, realizara ele, embora por ato 
de outrem, essa última condi9ao. O seu poder passara a ser tempo
rário e ele, entao, ficara republicano cem por cento. No entanto, 
só porque dispunha do "poder moderador", quanta acusa9áo de 
antiliberal se lhe fez. O coroamento de qualquer dos dois, fruto da 
vinda de D. Joao VI só poderia dar o que deu : urna democracia 
coroada. Quando acorre a proclama9ao da república, tirou-se a 
coroa a democracia e colocou-se-lhe na cab~a o barrete frígio. 
A Aboli9áo provocou a queda do império, como é notório. Ainda 
há pouco, em estudo sobre o "T:ratado Servil no Brasil", publicado 
nos Anais de llistória Economica e Social de Paris, um professor 
da Sorbonne, Henri Hauser, comentava essa "injusti9a singular" ci
tando as palavras de certo humorista anglo-saxonio, para quem 
" a queda da monarquía fez desaparecer a única república da Amé
rica do Sul". 

32. "Creia, dizia P edro II, que se eu náo fósse impera d or seria r epublicano" 
(p. 123, Rev. do I nst. Hist., " As Origens Republica nas", DOMINGOS JAGUARIBE) . 

ANDRÉ REBOUQAS lhe ouve a mesma declara~áo que !icou no seu Díário. 
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o liberalismo utópico, como se ve, em nada influiu para a for
ma9ao brasileira. "Havia quem pedisse a República" unicamente 
pelo entusiasmo da liberdade, mas acima desse entusiasmo, "acima 
de liberais, caramurus, saquaremas, cascudos e conservadores", fa
lou a necessidade de um país novo que procurava tomar posse do 
seu destino. 

Pormenor que precisa ser registrado, em especial, e por isso ficou 
pra este tópico: na campanha da maioridade feita também por 
meio de sonetos e discursos, afirmava:..se que os "homens do povo" 
nao servia1n para o governo (e isso numa campanha liberal). No 
entender de muitos sonetistas e oradores maioristas, o "mal dos 
últimos tempos provinha de que os regentes nao tinham o prestígio 
do nascimento e eram homens do povo".33 

Se os regentes pecavam p9r serem "homens do povo", nao tar
daría o momento em que algumas vozes mais sérias falassem no 
"povo" como algo que estava faltando no funcionamento das ins-. 
titui~óes. 

"Senhor, dizia Pedro Luís a Pedro 11, vossos cortesáos asseveram 
que sois um sábio. Praza aos céus que assim se ja. No dizer desses 
indivíduos, sois versado na literatura de todos os países; conheceis 
as línguas mortas, as línguas vivas; investigais os mistérios de todas 
as ciencias e estais em dia com o progresso do século. J á houve 
mesmo quem dissesse que sois o primeiro médico do lmpério. A 
ouvi-los, sois a enciclopédia viva, de diadema e cetro. Hipérboles 
cortesás de que nao tendes culpa, convenho, e que devem chamai; 
aos vossos lábios certo sorriso em que o prazer da vaidade humana 
fica sufocado pelo mais profundo desdém. Acredito que sois um 
homem de talento e de ilustra9ao. Porém, ainda que vosso espírito 
adejasse no sétimo céu da sapiencia nao me contentara, senhor; e 
pedira aos deuses que vos deixassem conhecer também o que o 
povo diz, o que o povo sente." 

Logo depois, é Tavares Bastos quem afirma: "sim, há urna coisa 
de que se esquece muito o Brasil: é a sorte do povo; do povo que 
nao é grande proprietário, o capitalista riquíssimo, o nobre impro
visado, o bacharel, o homem de posi9ao. Fala-se todo o dia de PO.
lítica, canta-se a liberdade, faz-se de mil modos a história contem
poranea, inaldiz-se dos Ministérios e evoca-se a Constitui9ao do seu 
túmulo de pedra. Ora-se a propósito de tudo, ,menos a propósito do 

33. TEóFILO OTONI, Circular, p. 77. 
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povo. Escreve-se a respeito de Roma e Grécia, de Fran~a e Ingla
terra, mas nao se escreve acerca do povo. 

Enviam-se os sábios do país a estudar a língua dos autóctones, 
e entomología das borboletas e a geologia dos sertóes: mas nao se 
manda explorar o mundo em que vivemos, nao se observam os 
entes que nos rodeiam, nao se abrem inquéritos acerca da sorte 
do povo." 

8 

No que diz respeito a unidade brasileira, as coisas nao se passam 
de modo diverso. 

Logo de início, está o governo da metrópole cedendo <liante da 
ge.ografia, O Estado do Maranhao e o Estado do Brasil indicam 
o sepruratismo colonial reconhecido oficialmente. Depois o govemo
geral do Pará, o govemo do Maranhao e o govemo-geral da Babia 
"cada qual com . a sua economia a parte e entendendo-se direta
mente com Lisboa". A divisao em capitanias ( depois em províncias) 
nao era um derivativo sagaz pra acalmar o separatismo; foi feita 
apenas pra que a metrópole pudesse "utilizar-se com maior efi
cácia das riquezas do Brasil", na justa observa~ao de Azevedo 
Amaral. O bandeirante fez o contrário: dominou a geografía, abriu 
estradas em todas as dir~oes e procedeu, portanto, num violento 
sentido de unidade contra o separatismo geográfico e político da 
colonia. Quando o bandeirante abre urna estrada e é castigadoª4 

ainda está promovendo a unidade nacional contra o separatismo 
oficial da Coroa que manda trancar as estradas e dificulta enor
memente o expansionismo unitário por todos os meios ao seu 
alcance.36 A metrópole submete-se a divisao étnica, está de acórdo 
com ela, 86 instituí batalhoes de hornero de cor. Faz mais: mantendo 
a divisao de cores, impugna a incorpora9ao de homens negros ou 
quase negros (como diz um documento da época) nos regimentos 
de homens brancos,37 institui urna companhia de mulatos bastardos 
e carijós para as ordenan9as da capitania38, outra só de mulatos 
forros; excluí os negros do militarismo e determina aos morado
res39 que armero seus "negros e mulatos" com chu9os e dardos de 
ferro pra aumentar a fór9a "e defesa do governo". •0 O Marques de 

34. OLIVEIRA VIANA. Evolu~áo do Povo Brasileiro, 238. 
35. Nada de multos camlnhos; quantos mals camln.hos houvesse. mais desca-

mtnhos haverta ( Docs. Ints, vol. 53, p . 85). 
36. Idem, 258. 
37. Ibldem, 58, p . 43. 
38. Ibldem, 33, p. 60. 
39. Ibidem , vol. cit .• p. 180. 
40. Ibidem, 182. 
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Lavradio, pela famosa portaría de 6 de agosto de 1771, rebaixa, 
como se sabe, a um índio do pósto de capitao-mor pelo simples 
fato de se haver esse índio casado com urna africana. D. Joao VI 
cría a "companhia de negros trabalhadores" para o servi90 de rece
ber, arrumar, abrir, selar e deitar "fora os volumes de mercadorias 
da alfandega de Pernambuco, sob a dire9ao de um capataz branco". 
Quando Maria Graham visitou a Babia havia seis corpos de milícias 
na cidade do Salvador. Além da companhia de cavaleiros e do es
quadrao de artilharia ligeira, lá estavam dois regimentas de "bran
cas", um de "mulatos" e outro de "negros forros". Cada regimento · 
constituído exclusivamente por homens da mesma cor. 41 A ban
deira, ao contrário, havia promovido o casamento de indígenas com 
africanos42 e harmonizado todas as cores no mesmo grupo, traba
lhando pela unidade étnica nacional. 

Tomemos dois fenómenos admiravelmente nacionais: a expulsao 
do Í.!1vasor e a bandeira. Pois na guerra holandesa pretos, brancos 
e índios formam for9as separadas "sem se confundirem". 43 Na 
bandeira, as tres ra9as vao juntas, devi_damente hierarquizadas. 

J á nas aldeias se impediam os efeitos da miscigena9ao, como nos · 
engenhos, e isso demonstra o erro político da colonia que a ban
deira corrigiu em grande parte. Erro que vinha sendo mantido, como 
se deu nas "ilhas étnicas do Sul".H 

A voca9ao de mameluco perseguir índio é aproveitada pelo ser
tanista, na bandeira de combate ao bárbaro ou de ca9a ao silvícola. 
O caso parece explicar-se pelo ódio de urna tribo contra outra, em 
virtude de rivalidades imemoriais. Ao passo que a voca9ao do pardo 
perseguir negro é reconhecida e instigada oficialmente nas decis6es 
governamentais, mesmo depois da época colonial. Na "forma9ao 
das companhias de capitaes-do-mato", a autoridade manda que 
sejam empregados pretos e pardos pertencentes as milícias. 45 

V erdade que, entre os fatóres de nossa unidade política, em meio 
da formidável dispersao geográfica dos primeiros séculos, aponta-se 
o "poder imperial".46 Entende Oliveira Viana que as revolu96es se 
fazem contra a lei, contra o partido, contra o governo, mas nunca 
contra o rei. Nao é bem assim: dados os extremos de distancia que 
vao do centro as províncias, claro que as revolu9óes nunca se pode
riam fazer diretamente contra o rei, que era urna entidade longínqua 

41. MELO LEITAO, Visitantes do 1.º Império, p , 47. 
42 . AFONSO DE E. TAUNAY, História Geral das Bandeiras Paulistas, tomo IV, 

p. 300. 
43. OLIVEIRA VIANA, Ev olu9áo do Povo Brasileiro, p . 258. 
44. OLIVEIRA VIANA, Raca e Assimilacáo, p. 97. 
45. Decisáo de 31 de malo de 1809. 
46. OLIVEIRA VIANA, Evol~áo do Povo Brasileiro, p. 288. 
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e quase mitológica. ~~ revolu~?es ~tem q~e ~er lo~ai~, po~ fór9a das 
circunstancias geográficas. Alias, e o propno Ohveira V1ana quem 
diz: "em verdade o povo nao é monarquista, como também nao é 
republicano: é indiferente as formas de governo".47 

As Jutas dos políticos do Império contra a enormidade do país 
já havia sido precedida pela bandeira que tanto o ajudara a uni
ficar-se territorialmente e até socialmente. Também a bandeira lhe 
bavia dado até certo ponto, na observa9ao de Simonsen, "urna infra
estrutura económica unitária". 

Sob outro aspecto, nao menos sugestivo, figura el Tuerto defen
dendo o uti possidetis de facto, no plano internacional, antes que o 
genio político de Alexandre de Gusma.o o fizesse: "estas terras fo
ram sempre nossas, por nós e nossos avós penetradas e trilhadas 
todos os anos".48 O primeiro deus Terminus das nossas fronteiras 
terá sido Pascoal Moreira Cabral Leme, com o seu campo entrin
cheirado de M'Boitetu e suas oitenta canoas de guerra. Nas pala
vras de Fernao Dias Falcao, em Cuiabá, ao tomar posse de cabo
maior, está o primeiro "fico" pronunciado no Brasil.49 Amador 
Bueno, embora recue, encarna o nosso primeiro grito de "Inde
pendencia ou Morte." A unidad e brasileira é-quem o diz é Manuel 
Bonfim5º-francamente anterior aos feitos de 22 e tanto que um 
dos mais veementes motivos dos paulistas, na sua representa~ao de 
fins de 21, foi o intentarem as cortes desmembrar o Brasil. 

9 

O Brasil estava lá dentro. 
Os legisladores se reuniam na sala de visitas e se esqueciam, com

pletamente, do que se passava no interior de sua própria casa. Como 
Tomé de Sousa dizendo que era cedo pra penetrar o sertao, assim 
procedía cada legislador <liante da imensa hinterlandia, e agora com 
referencia as suas popula~óes e aos seus f ormidáveis problemas. 
Era cedo, talvez, pra enfrentá-los na solu~ao das questóes nacionais. 

É verdad.e que lhes ocorre, na Constitui~ao republicana, "a idéia 
da mudan~a da capital para o planalto de Goiás" como se o sub
consciente bandeirante houvesse operado, no alvitre, que nao pas
sou do papel, e que só boje se realizou, como urna providencia 
<litada pela nova marcha para Oeste. 

47. Idem, p. 311. 
48. Docs. Interessantes, vol. XXXIV, 494. 
49. Idem, vol. XII, 125. 
50. MANUEL B ONFIM, O Brasi l , p. 83. 
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Raros terao sido os representantes do povo que apelaram para 
a verdade interior do país, pois a política do litoral, agravada em 
seus males, lhes deforma a visa o política pelo exótico e pelo exces
si vo. As popula96es sertanejas só figuram nos discursos políticos 
como elemento pra flores ~e retórica. O próprio Rui, o sábio autor 
da carta de 24 de fevereiro, nao deixa de aludir, mais tarde, ao 
fenómeno histórico da bandeira, que classificou de "epopéia capaz 
da tuba épica" mas só o fez em sua espantosa prédica liberal que 
responde pelo nome de campanha civilista. Tal fato seria suficiente 
pra nos mostrar o erro · da mentalidade litoranea, entáo dominante .. 
O f enomeno bandeira constituía um· leitmotiv pra admiráveis ora-
96es demagógicas e, por. certo, nacionalistas. Nao um convite ao . 
estudioso, no exame da melhor forma · pela qual deviam ser plas
madas as nossas institui~oes políticas. 

Grandes nomes nao nos faltaram pra resolver os problemas da 
organiza9ao nacional. As. causas da Independencia, do Abolicio
nismo e da República forartr· sustentadas, nao há dúvida, por ma
ravilhosas cabe9as. Mas poucos terao sido os que pensaram e agi
ram brasileiramente. 

O sertao, o interior do país continuaram a ser tratados como 
inimigos. 

Talvez pela reminiscencia da luta contra os selvagens, ficaria 
na consciencia do litoral o complexo histórico. O antagonismo das 
duas áreas de cultura, que o bandeirante inculto soube vencer
com a sua mobilidade agreste mas plástica e original-recrudesce 
de novo, quando a política do litoral se esquece dos seus compro
missos com a terra grande e misteriosa. 

Os · sonhadores liberais nao se lembram de que, na ordem de 
sua complexidade,51 foram a familia, o "cla patriarcal" e a ban
deira as tres unidades básicas de nossa estrutura social e, portanto, 
política. Esquecem-se de que as institui~óes políticas "nascem"; 
nao sao inventadas. Mesmo os que falam em "obras de arte" po
lítica nada mais fazem do que concluir o esbó90, dar a demao 
intelectual, polir e disciplinar as formas vivas que nasceram, merce 
daquele esfór90, as vezes anónimo, de dire9ao e comando. As 
institui96es políticas52 jamais serao o resultado exclusivo da von
tade hun1ana. 

51. Os sonhadores l'iberais-disse OLIVEIRA VIANA, e multo bem (0 Ideal ismo 
da cynstitu~9áo, p . 65) nunca puderam compreender que as suas formosas con
cep9oes. pollticas ou constitucionais fracassariam porque náo souberam dar a 
dev1~a im~ortáncia a este fenómeno fundamental de nossa organiza~áo do povo: 
o cla patnarcal como base de toda a n ossa est rutura social e, portanto, política. 

52 . CANDIDO MOTA FILHO, Introdu9áo a Política Moderna, p. 10. 
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Tais fatos significam, cada qual a seu jeito, que urna coisa é a 
nossa forma~ao democrático-social e outra vem a ser a nossa "de
forma~ao" liberal e urbana. 

J á o bandeirante havia provado que o "liberal" nada tem que 
ver com o "democrático". Imperialista e antiliberal, realizara ele 
a sua democracia rude mas verdadeira em oposi~ao a aristocracia 
do a~úcar e ao comunismo aborígine mantido e explorado nas re
du~oes jesuíticas espanholas e portuguesas. 

Daí o hiato filosófico e ideológico entre a bandeira e os funda
dores da constitui~ao imperial e das outras constitui~oes até agora 
ensaiadas. O bandeirismo antiliberal e disciplinador nao podía ser 
compreendido por esse liberalismo exótico e indisciplinado. 

A nossa democracia social, diz Gilberto Freyre, nao nos f oi en
sinada nem por Leao XIII, nem por Maritain; nem pelo socialismo 
ingles, frances ou alemao, nem pelo russo; vero de nossas próprias , 
raizes. 

Sao estas, entre outras, as razóes pelas quais a cidade do litoral 
nunca compreendeu a bandeira, nem os bandeirantes. 

11 

A marcha para Oeste em oposi~ao ao litoral nao significa, é evi
dente, qualquer restri~ao ao papel histórico das cidades que, situa
das na costa brasileira, principalmente Recife, Olinda, S. Luís, Sal
vador, Rio, S. Vicente, Santos, sofreram, durante tanto tempo, o 
saque e a pilhagem das invasóes. 

Embora sujeitas a influencia estrangeira, souberam essas cidades 
heróicas reagir contra os intrusos e invasores, expulsando-os, nao 
raro, sem a ajuda do governo portugues, e até contra a vontade 
dele, como no caso de Recife. 

Uro de costas para o mar, outro de costas para o sertao, o ban
deirante e o home~ do litoral sao dois valores que se completam, 
justamente porque opostos. Um nao pode dispensar o outro, na 
defesa geográfica do grande todo. 

Aliás, por mais que marchasse para Oeste, em seu "sentido de 
brasilidade", o outro sentido, o da civiliza~ao atlantica, nao podia 
ser esquecido pelo mameluco, que deu as costas ao mar. 

O mal está em outros motivos: na mútua incompreensao, na 
separa~ao pela geografía e pelas dif eren~as de idade histórico-so-
542 c. r. 

cial;53 o Brasil do litoral coro urna idade e o do interior coro outra 
ou outras, pois aí coexistem todas as idades do mundo social ~ 

A • econom1co. 
Está no desprezo votado ao interior pela monstruosa política do 

litoral. Como se o h_om:m do interior valesse menos porque tem 
na pele (a observa~ao e de Roquette-Pinto) a marca do sol do 
Brasil. 

53. PEIXOTO DA SILVEIRA, A Nova Capital, p. 9. 
c. LEVI-STRAUSS registra, em Tristes Trópicos (trad. de WILSON MARTINS 

p. ~13), a mesma- impressA.o. O interior regressa, tóda vez que nas regióes costeirM 
se m auguram as condi~óes da vida moderna. 

. ' 
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CAPITULO XXII 

O NEOBANDEIRISMO DO SÉCULO XIX 

O bandeirismo parece extinto. O sedentarismo e. a des
po pula9ii.o lhe interrompem o fío histórico. Mas é em 
1801 que se dá a conquista das Missoes. D. Joáo VI 
e os "aventureiros re_ais". Expedi96es do século XIX 
a Serra Dourada. A bandeira em outro horizonte cultu
ral--é o que acontece com o desbravamento dos sertoes 
para a implanta9ii.o da cultura do café. A concilia9ii.o do 
bandeirismo coma propriedade imobiliária. O café, plan
ta nomade, · e a sua marcha para o Oeste. Mobilidade 
agrícola e mobilidade social. A monocultura do café 
em confronto coma da canarde-a9úcar. O homem crian
do a paisagem e caminhando com ela. O Plana/to, o 
atavismo histórico, o dinamismo das populaf6es ban
deirantes-cúmplices do nosso expansionismo agrícola. 
O tipo social do de,sbravador. As zonas pioneiras e os 
"bandeirante_s de torna-viagem". Surge o casario entre 
os caf ezais e a povoa9ao está fundada. A pequena pro
priedad.e e a policultura características da regiiío ban
deirante, descrita por Monbeig. O pacifismo industrial 
náo matou a bandeira: apenas captou-lhe a energía para 
sentido diverso. S. Paulo, cidade bandeirante, ou a cidade 
que_ mais cresce no mundo moderno. Operários e ban-

deirantes de ontem e de hoje. 

1 

Mesmo em 1801, a situagao do Planalto continua precária. O 
entao governador da capitanía alude "a perturbagao ocasionada 
pela atual guerra que veio cortar em flor as grandes esperangas que 
prometiam a sua maior prosperidade, pelo numeroso estabeleci
mento de engenhos de agúcar que se haviam erigido". Baixava o 
pre90 do novo produto; perdiam os escravos o valor que a con
juntura acidental lhes havia dado; os "engenheiros" (proprietários 
dos engenhos) ficavam sem recursos para pagar as dí vidas contraídas. 
544 c. r. 

1 A fundi9ao de ferro nao da va certo sob a dire9ao de J oao Manso 
Pereira. A substituigao <leste por Martim Francisco merece francos 
elogios do governador, muito preocupado com questoes de "quí
mica filosófica". Melhor seria, entretanto, que José Bonifácio fósse 
o nomeado, por entender de ciencia metalúrgica e ser professor da 
Universidade. Viesse José Bonifácio e fósse J oao Manso Pereira 
"empregar-se na sua cadeira de gramática latina, que sempre foi 
a sua ocupagao".1 Quanto a outros casos administrativos, podiam 
todos ser resolvidos com os ensinamentos da Memória Económico
Política desta Capitania, que o Capitao-General Antonio Manuel de 
Melo Castro e Mendon9a receita nas suas cartas sobre questoes de 
comércio, agricultU1ra2

, finan9as3, instru9ao4 e assisténcia social. 5 

"Este é o melh?r trabalho ( ~iz~a o autor da M emória a D. Rodrigo 
de Sousa Coutmho) e o ma1s 1nteressante servi90 que ainda se fez 
até o presente sobre um tao variado objeto desta capitanía ou 
tal vez em tóda a América". 6 ' 

A exporta9áo era de a9úcar, algodao, arroz couros café como 
" ' ' se ve pela carga que conduziam a corveta "Santíssimo Sacramento" 

e os navío~ "~ao Caetano" e "Constancia Valorosa". Tudo, porém, 
em pequen1ss1ma escala. Enquanto, por exemplo, a Babia exporta.va 
anualmente 20.000 caixas de agúcar, Pernambuco 14.000, Río de 
Janeiro 9.?00, S. Paulo só export~ 1.000 sacas. Babia remetía para 
o estrangetro 10.000 fardos de algodao, Maranhao 16.000, Pernam
buco 40.000 e S. Paulo nenbum.7 

Beyer: que vis.itou a capitanía de S. Paulo em 1813, conta que 
Santos e urna c1dade pequena, com 4.000 habitantes tero forte 

,, . ' 
c~merc10 co~ a América Espanhola e já exporta pra Europa pelo 
Río de J anetro grande quantidade de agúcar e arroz que é conside
rado o melhor do Brasil. s 

O século XVIII assinala-se pelo Tratado de Madri relativo as 
f~onteiras d? Brasil colonial. O XIX iria assinalar a Independén
c1a-em CUJO cenário um historiador como Paulo Prado resume a 
presen9a dos paulistas na figura, que é grande demais para ser um 
resumo, . de José Bonifácio. Pala o autor de Paulística no ''acaso 
histórico de 7 de Setembro". Ora, todos sabemos o que foi o con
curso dos paulistas para a Independencia. Lembrem-se os fatos 

2
1. D ocs. I nteressantes, vol. XXX, II, p . 179. 

· Idem , p . 54. 
3. Ibidem, p. 11 . 
4. Ibidem, p. 208. 
5. Ibidem, p. 209. 
6. Ibidem, p . 11. 
~· ~ ~RLANDO, in Rev. do Inst. de s. Paulo, vol. XIV, p. 50. 

· , in Rev . do Inst. Hist. e Geogr., vol. XII, p. 283. 
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preparatórios do aco,Il:tecim~~to. Bastari~ dois aspect?s desse c,oIJ
curso: o apoio pobtico-mibtar e o patriarcado do mcomparavel 
Andrada. 

Pergunta-se, porém-nada teria havido de bandeirante na pro-
clama9áo de nossa autonomía política? 

Só os menos avisados poderao dar o 7 de Setembro como um 
acontecimento isolado e sem raízes sociais anteriores. Estas raízes 
sao, principalmente, bandeirantes: o expansionismo tornara o Brasil 
mais dentro de casa, pra poder falar em independencia; os ensaios 
de self-government praticados pelo bandeirismo foram rudes golpes 
no Estado peninsular; o ouro das minas tornou-nos mais a cavaleiro 
do nosso destino, dando-nos a condi9áo económica necessária pra 
tamanha ousadia; e o Tratado de 1750 colocou-nos nas maos a 
certidao de nossa base geográfica aliada ao sentimento da integrida
de territorial e da fronteira, sem o qual toda e qualquer independen
cia seria um golpe prematuro. 

Mesmo durante o regime dos capitaes-generais germinava a se
mente do nativismo, base da Independencia. 

O sentimento de repulsa ao reinol se exacerbava, e nao faltam 
exemplos, já citados, desde o caso de Amador Bueno da Veiga 
( 1703) até a atitude da Camara, denunciando os sátrapas "que 
vinham lograr as maiores conveniencias e por em constrangimento 
a Capitania de S. Paulo" ( 1736). 

O atrevimento típico do bandeirante continuou nos Andradas, em 
Martim Francisco, em Antonio Carlos,9 contra um Capitao-General 
Franco e Horta (século XIX) ainda no regime colonial; continuou 
nas Córtes de Lisboa, quando eles e Feijó, como representantes de 
S. Paulo, ergueram, altivos, a cabe~a "contra a insolencia dos 
deputados lusos". 

Isso ao lado do longo exercício de self-government que o paulista 
realizou, recebendo o poder que, embora receosos, e por interesse 
ou necessidade, os próprios capitaes-generais lhe outorgavam, o qual, 
afinal de contas, redundava numa abdica9áo em favor do homem da 
terra. 

Dial ética terrível, aquela: o portugues contra o bandeirante mas 
incapaz de bandeirar por sua conta, já que nao tinha competencia 
para o oficio, e assim necessitado de apelar ao bandeirante para a 
sua auri sacra /ames, insaciável. 

O ouro era o sangue paulista matando a voracidade pantagruélica 
do reino. Mas o apelo ao bandeirante era urna entrega do poder-até 
do de conceder sesmarias-era a entrega de tudo contanto que viesse 

9. OTAVIO TARQ11íNIO DE SOUSA, De Várias Prov{ncias, p. 44, 
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0 ouro, arrancado a suor, sangue e lágrimas aos cafundós do sertáo 
bruto. 

Resulta que a independencia a que estava S. Paulo habituado, 
como uro fato natural, dada a sua forma9áo social autónoma, passa 
a ser urna forma de ressentimento e rea9áo contra o intruso. 

Havia nascido espontaneamente; agora continuava, mas espica9a
da pelas injusti9as e em sua própria carne. A nao ser que só se veja 
na Independencia o lado histórico, o relevo do acontecimento, ou 
o acontecimento em seu aspecto exterior, espetacular; mas, sociolo
gicamente será preciso ir as suas raízes, ao fenómeno económico, 
social, nativista que a determinou. Nao está só no Ipiranga; nem nas 
figuras políticas que entáo aparecem no palco, em primeiro plano. 
Está no complexo de fatos que se vern acumulando; está-por ante
cipa9ao-na famosa desobediencia do mameluco, na república em 
que ele se fonnou, no estilo de vida que ele adotou, nos arraiais 
qu~ ele fundou, em Domingos Rodrigues do Prado, em Pedro Ortiz 
de Camargo, nos irmáos Leme, em Domingos Jorge Velho, em Pedro 
Pires Taques. Nao se pode compreender José Bonifácio sem Ale
xandre de Gusmao; da mesma forma por que nao se compreenderá 
nunca Alexandre de Gusmáo sem Femao Dias País, sem Anhangüe
ra, sem Pascoal Moreira. É preciso--portanto,--irestaurar o elo que 
prende os conceitos da nacionali~ade, em sua paisagem temporal. 
Incabível a tendencia que nos leva a separar um acontecimento do 
outro. 

Realmente, verifica-se a Independencia quando a paisagem ban
deirante se havia deslocado pra outras áreas sociais-vamos dizer 
assim--e pra outros planos de cultura. 

2 

O bandeirismo parece extinto; o sedentarismo agrícola e a despo
pula9ao lhe interrompem o fio histórico. Mas é em 1801 que se dá 
a conquista das Missoes por Manuel ou Santos Pedroso e José Borges 
do Canto, no Rio Grande do Sul . 

f:sse fato (diz o Cónego Gay, em sua obra) <leve-se aos próprios 
brasileiros mais que aos tratados dos soberanos de Espanha e Portu
gal, que nao haviam podido, "com os seus exércitos combinados 
fazer desocupar as 7 missoes,10 cedidas por S. M. Católica a S. M. 
Fidelíssima em troca da Colonia do Sacramento". 

• 

Mi
lo. JOAO PEDRO GAY, História da República Jesuttica do Paraguai, ed. do 
nistério da EducaQáo, p. 377. 
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Mesmo D. Joao VI nao deixa de praticar certos atos bandeirante~~ 
Conquistou a Guiana Francesa, pra se vingar da Frarn;a, embora 
as "idéias francesas", as tais "idéias francesas" que o haviam atropc
lado de Portugal, já o esperassem, tambén1, <leste lado do Atlantico. 

Fez mais, D. Joao VI; conquistou também a Banda Oriental. 
Talvez caiba aqui a ressalva de que Portugal, se era antioeste em 

face do sertao, quería ir logo ao Rio da Prata, na expansao sul. 
D. Joao III já o havia demonstrado, mandando Martirn Afonso até 
lá. O Regente Pedro 11 bavia, por sua vez, instigado as expedi96es 
de Jorge Soares de Macedo e D. Manuel Lobo a Colonia do Sacra
mento para as quais os de S. Paulo foram decisivos; por sinal que 
D. José de Garro retoma depois a Colonia, vero o convenio de 1681, 
entre Carlos 11 e o Regente Pedro 11, e que faz o governo luso 
comprometer-se a punir os moradores de S. Paulo, por seus exces
sos. 

Agora é D. Jo.ao VI, mas em 1828 se dará a independencia do 
Uruguai e era urna vez Colonia do Sacramento. 

Nao obstante, um mérito ficou pra justificar o ato de D. Joao 
VI e esse incontestável: o ter evitado a restaura9ao do antigo vice
-reino do Rio da Prata. 

O contacto do monarca coro a bandeira talvez nao seja apenas 
esse, mas também aquele ato mudando o nome de bandeirantes pra 
"aventureiros reais" aos conquistadores do Tibaji. 

Pra D. Joao VI, os bandeirantes passam a ser "aventureiros 
reais". 

3 

A bandeira pode variar de composi9ao, deslocar-se do Planalto e 
mudar de nome ~as nao deixa de existir coro o predomínio do litoral. 
Nem falta urna das bandeiras de catequese, em 1810, organizada 
pelo "3.0 Apóstolo das Indias". 

Ainda em 1812, um morador dos Campos Gerais de Curitiba, 
se propoe a entrar, a sua própria custa, no sertao de Tibaji, com a 
condi9ao de se criarem duas companhias por ele sustentadas e mu
niciadas. Funda-se, en tao, a companhia dos "Reais A ventureiros", 
oficialmente. 

Há outro pormenor que nao pode ser deslembrado. O objetivo que 
mais caracteriza a bandeira é, como já se viu, a idéia de riqueza 
consubstanciada nos mitos do ouro. Encerrado o seu ciclo geográfi
co, ninguém dirá que os seus outros objetivos tradicionais tenham 
d.esaparecido. O povoamento das zonas desertas, por exemplo: tendo 
sido o verdadeiro propósito de muitas expedi96es antigas, nao o 
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deixará de ser tao cedo, pois o futuro do Brasil depende disso. Mas 
a sobrevivencia dos mitos, como o da Serra Dourada e o do Botu
cavaru vem, com incrível for9a, até nossos dias. Tendo sido o pri
meiro motivo da penetra9ao-e nao foi outro o intuito de Martim 
Afonso ao expedir a entrada de Pero Lóbo,-será o último a mor
rer. Nao se ca9ava índio e já os tesouros da fábula moviam as entra
das afoitas e incontidas. Deixou-se de prear silvícolas e os mitos 
faiscantes continuaran1 atraindo as levas conquistadoras. Isto nos 
faz ver, em suma, que nao é o índio o objetivo do bandeirismo, 
em seu sentido mais amplo, mais persistente e característico; sao 
as itaberás, o ouro dos Martírios, os botucavarus da fábula. Prova 
disso é que, em 1812, Francisco Lopes de Sá reedita a expedi9ao 
que, em 1798, realizara José Manuel <le Siqueira em demanda da 
Serra Dourada. 

A bandeira penetra, entao, "o impérvio sertao setentrional de 
Mato Grosso pelo Diamant~no, e pelas correntes fluviais do Preto e 
do Arinos, de onde se viu for9ada a recuar diante da ferocidade dos 
tapanhunos".11 Nova expedi9ao bandeirante, coro o mesmo objetivo, 
é a que Bartolomeu Bossi organiza, em 1862 (Viaje pintoresca por 
los rios Paraná, Paraguai, San-Lorenzo, Cuiabá y el Arino, tribu
tário del grande, Amazonas, con la descripcion de la provincia de 
Mato Grosso, bajo su aspecto físico, geográfico, mineralógico y sus 
produciones minerales). E mesmo em fins do século XIX, realiza-se 
outra band~ir~ que, demandando a mes~a regiao, teve o amparo 
do poder publico federal12 dando margem a abertura de várias estra
das pela comissao Paula Castro. Nao se falan<lo na expedi9ao Faw
cett, que reviverá o sonho de Anhangüera em pleno século XX. 

Concomitantemente, os bandeirantes do gado nao descansam. De 
1829 a 1848 Joaquim Francisco Lopes realiza as suas sete entradas 
nos sertoes do Oeste. Semeador de fazendas e arraiais1s as suas 
grandes penetra9óes provocara~ a invasao do Sul mato-grossense 
por gente forte e capaz, toda entregue ao pastoreio, que aí se desen
volve em caráter permanente. 

Explorando o Rio Grande, o Rio Verde, as cachoeiras do Sucuriú 
?o Taq~ari'. bem como o Jauru, em marcha pra Camapua, depoi~ 
in?o ate Miranda, a sua viagem foi decisiva para a afluencia dos 
~nad_s>res mineiros naquela zona. Em 1847, está ele empenhado na 
hga9ao Paraná-Mato Grosso, de Antonina a Cuiabá. 

11. BASíLIO DE MAGALHAES, op. cit., p. 201. 
12· VIRGíLIO CORREIA FILHO, A Cata do Ouro e Diamantes, 1926. 
13. NELSON WERNECK SODRÉ, Oeste, p. 71. 
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O Planalto, porém,-de onde irradiara o expansionismo geográ
fico-iría, no século XIX, reviver a bandeira em outro horizonte 
cultural. É o que acontece com o desbravamento dos sertóes para 
a implanta9ao da cultura do café. O tipo social do desbravador res
surge, entao, na sua plenitude. As fronteiras geográficas sao substi
tuídas por fronteiras vegetais, nessa nova investida-a que nao · 
faltam os dramas do heroísmo. 

A conciliagao do bandeirismo com a propriedade imobiliária só 
podia ser feita através de urna cultura agrícola tao rica de mobilida
de, como a do café. Só assim-podia o proprietário de terras 
continuar o tipo social do desbravador, urna vez que o senhor de 
latifúndios e o bandeirante sempre foram dois tipos sociais antagó
nicos. Em tal caso, a mobilidade da lavoura cafeeira substituía o 
sedentarismo agrícola e o objetivo económico, conquanto diverso 
dos que motivaram a conquista, requeria o mesmo ímpeto da con
quista. 

Há mesmo quem diga (e quem diz é Capistrano) que o pioneiro 
do café, antes de haver chefiado a expedigao que o levou a Guiana 
Francesa, de onde trouxera a planta maravilhosa, "esteve provavel
mente no Cuiabá, cujas minas já descobrira Pascoal Morei:ra Cabral 
coro seus companheiros". 

Trazidas para o Pará, as cinco mudas foram, como todo mundo 
sabe, o início de urna das nossas riquezas agrícolas de maior vulto. 
Do Pará, via Maranhao, os caf eeiros se dirigiram pro Sul, atingindo 
raro esplendor no Estado do Rio14 cuja prosperidade "vinha com
pensar o declínio do ouro pelo esgotamento das lavras auríferas". 

Em linhas paralelas-e como que numa avan9ada vitoriosa-o 
"exército verde" dos cafezais entra, entao, pelo Vale do Paraíba e 
irá tomando conta, rapidamente, das terras férteis do Oeste.15 

14. OLIVEffiA VIANA, "Hegemonia do Vale do Paraiba", in O Café no Centená
rio de sua Introdu9éfo no Brasil, III, p. 517. 

Informa BASíLIO DE MAGALHAES (O Café, 2.~ ed., p. 105) que do Maranhio 
o café velo para o Rio de Janeiro, dando o cafezal da provincia fluminense e 
caminhando em seguida para S. Paulo (Vale do Paraíba) para Minas, Espirito 
Santo e Babia. PaTa que se fac;a idéia (diz Basílio) do impulso que tomou essa 
cultura no território fluminense basta que se saiba que em 1823 se entregavam a 
ela, na zona confinante com a fazenda nacional de Santa Cruz, 173 lavm<lores 
os quais, com o auxilio de 6.309 escravos, colhéram no referido ano 173.820 
arrobas. 

Ora, ésse desenvolvimento (sáo palavras a.inda suas) da lavoura cafeelra em 
!ins do século XVIII foi justa compensac;áo da baixa do rendimento das lavras 
auríferas, fenómeno a que se vincula capitalmente a Inconfidéncia minelra de 
1789. 

15. A trajetória histórica do café seguiu de modo geral do Oriente para o OCl
dente (LIRA CAS'J'.RO, O Café no Segundo Centenário etc., vol. I, p. 48; S:tRGIO 
MILLIET, no Roteiro do Café, p. 21 e outras) através de mapas e quadTOS estatfs-
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Marcha que era precedida das derrubadas-no seu avango contra 
os sertoes. Nem faltavam mais estas coincidencias com a marcha 
das bandeiras: as estradas bandeirantes (como aconteceu com o 
"caminho novo" de Garcia País) servindo para o transporte de café 
até meados do século XIX; o ímpeto para urna determinada diregao, 
0 desbravamento dos sertoes despovoados, a fundagao de ·cidades 
numerosas, o desdém pelas terras situadas no litoral; o deslocamento 
das populagóes, em grande escala, para as zonas pioneiras; o heroís
mo das derrubadas e o drama posterior da produgao. E como os 
bandeirantes lutavam com as doengas e com as feras, nao se falando 
nos tremendos pegas com os selvagens, os lavradores, os plantadores 
de café lutaram com incríveis obstáculos, que só a energía e as. 
virtudes antigas poderiam afrontar: a .geada negra, as pragas que 
devastavam as plantagóes, os erros da nossa política económica, a 
incineraºªº do produto, os vaivéns do critério retencionista, as baixas 
esp~taculares, todos os riscos, enfim, que fizeram do fazendeiro um 
bandeirante autentico, transposto apenas para um outro plano de 
cultura. A história do lavrador que dorme trico e amanhece pobre 
reedita, no século XX, a aventura das minas auríferas. E como se 
os caprichos da imagem, sem· nenhuma intengao, completassem. a 
identidade do objetivo económico de ambos-fazendeiro e bandei
rante-nao faltou quem chamasse. ouro verde ao nosso café. Alegar
se-á que o bandeirante histórico estava ligado a idéia de fronteira. 
Nao tem dúvida; terminada, entretanto, a expansao geográfica, nao 
cessaram os seus objetivos, entre os quais o do povoamento, o da 
conquista dos sertóes e o da fundagao das cidades. 

E se alguma coisa faltasse pra fazer do fazendeiro um "calgao de 
cauro", viria a ser essa condigao cumprida pelo seu comportamentb 
social. 

5 

E um sociólogo arguto quem nos diz: .. 
. "Os ciclos de caga ao índio e do ouro representam um movimento 
instável-,-mais de exteriorizagao de energias do que de fixagao delas 
na construgao da sociedade nacional. Preparariam a terra e o bornero 
p~ra. conquistar ambiente, recursos económicos que, entretanto, pre
c1sanam de um novo período de mais calma ·para cristalizar-se em 
resultados definitivos. ~sse período surge precisamente no século 

ticos, mostra a ordem cronológica da invasa.o do café e da sua marcha para o 
Oest~;. pois o Oeste "é ponto cardeal do agricultor, o' horizonte para o qua! éle 
se d1r1ge e que recua sempre e sempre até perder-se no norte do Paraná". E 
!ºi?1esmo tempo que, via Ourlnhos, bate as suas cunhas de penetraoá.o no Estado 

u no, também avanc;a para Mato Grosso (p. 64). 
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XVIII, quando os núcleos nortistas come9aram também a irradiar
se para o Sul, modificando o ritmo da vida social das popula96es 
paulistas e mineiras, amarrando o homem a terra, fixando as ban
deiras inquietas nos cercados das lavouras, inspirando as novas 
casas-grandes de economía patriarcal e latifundiária que, aos poucos, 
foram abrolhando em meio das planta96es de café e substituindo 
as pequenas propriedades rurais pelas senzalas e dependencias das 
fazendas e feitorias. "16 

:E possível, até certo ponto, que isso tenha acontecido. Nao parece 
tao exato, porém, hajam sido os grupos da casa-grande que fixaram 
as "bandeiras inquietas". Mesmo porque a inquieta9ao bandeirante 
continuou. A própria planta era nómade,17 de modo que a mobilida
de agrícola impunha, até certo ponto, a mesmíssima mobilidade so
cial que caracterizou as popula96es do Planalto, no século XVIII. 

Onde está, agora, o cafezal que passou pelo Vale do Paraíba? 
Transpós os limites do Paraná e de Mato Grosso, deslocando-se de 
urna regiao pra outra, a procura de novas terras. Nao se pode com
parar o fenómeno da lavoura cafeeira, nómade, com a da cana-de
-a9úcar, caracterizada pelo sedentarismo agrícola e fixador de grupos 
sociais. J á o fato da cana se ha ver aclimatado bem no litoral e a 
margem dos grandes rios navegáveis, quando o café dá as costas 
ao mar, por nao se dar bem na orla coste ira, divide a paisagem, 
diversifica os quadros humanos e impoe conseqüencias geo-econó
micas inteiramente diversas. 

Funda-se, sem dúvida, como dizem os sociólogos, urna espécie de 
"aristocracia rural". Reproduzem-se, nas zonas cafeeiras, os quadros 
sociais e económicos da casa-grande-e por aí, moderadamente, se 
casam as duas paisagens-a do Nordeste e a do Vale do Paraíba. 

No entanto, logo se opoe o café, planta democrática, a cana-de
-a9úcar, "aristocratizante"; Handelmann é quem o diz, na sua curio
sa classifica9ao dos vários produtos agrícolas que contribuíram de 
um modo ou de outro para a nossa forma9ao de povo.18 

16. ALMm DE ANDRADE, Forma9áo da Sociología Brasileira, pp. 101-102. 
17. CRISTóVAO DANTAS, "O Nomadismo do Café'', in R ev. do D. N. C., vol. 

VI, p . 713, d1z: "o paulist a cujas feitos n este setor 1gualam, sen A.o excedem, a 
conquista do Oeste pelas popula~óes do Este Atlant1co dos EE. UU. visando o 
ouro d a Cal1fórnia, o pet róleo do Texas, as minas de prata e as 'tenas negras' 
do Noroeste, plantou lavouras, levantou o arcabouc;o de cid ad es embrionáriM, 
devassou e domesticou a terra semitropical." 

18. "Certos produtos, observa HANDELMANN, exercem 1negável infiu~ncia 
sóbre a organiza9áo social." Nesse caso está o cafee1ro, " planta democrátlca 
("Hist. do Brasil'', ed. d a- R ev. do Inst. H ist. e Geogr. Br., tomo 108, vol. 162, p . 
361 ) porque o seu cultivo pode ser feito em pequena escala, atuando no sentido 
do parcelamento da propriedade rural." Ao passo que o algodoeiro e a cana-de
a~úcar sA.o essenc1a-lmente aristocráticos; necess1tam de grande extensA.o de ter
r en o e muitos bTa~os para o trabalho. O exemplo estava no Ha1t1 (séculos XVU 
e XVIII). 
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Além disso, o cafezal reuniu, a sua sombra, todas as classes 
sociais.19 Tipos humanos e raciais de todas as procedencias, vindos 
de todas as regioes do mundo~ com o advento das grandes correntes 
imioratórias, se misturam na terra roxa, talqualmente as migra96es 

t:> ~ d maci9as que ocorreram na epoca o ouro. 
Cabe notar que foi Ukers, autor de urna obra moderna, All about 

coff ee, o primeiro a confirmar o juízo de Handelmann, quanto a 
democracia do café como planta, indo além, nas suas considera9oes 
relativas a democracia do café como bebida e dizendo que, "na re
senha dos símbolos da ·confraterniza9ao dos povos, representará o 
café um papel decisivo, para a salva9ao da democracia mundial". 

Também nao parece certo que os núcleos nortistas comecem a . 
"irradiar para o Sul"; é o próprio café, como já o havia feito o ouro, 
que desloca, para o Sul, muito antes e nao obstante o protesto do 
Norte, através do tráfico interprovincial, um contingente demográfico 
con~iderável de negros. A tinta africana da popula9ao nortista se 
rarefazia pra tingir mais carregadamente os cafezais do Sul. 2º Nao 
fosse essa corrente demográfica N orte-:-Sul e urna viva diferencia9ao 
étnica ter-se-ia pronunciado entre as duas regioes. Nao se pode 
negar que, em 1891, o Norte estava com 967.000 escravos, o Sul 
com 850.000; alguns anos depois, trocaram os papéis: o Norte 
passou para 880.000, e o Sul par~ 937.000. 

Entretanto, é o café quem nos dá a prova de que o trabalho livre 
é mais humano e mais compensador do que o trabalho escravo. A 
compara9ao entre o custo do trabalho escravo e do trabalho livre 
se torna, entao, possível. A saca de café, diz Roberto Simonsen, sob 
o regime do trabalho livre, pronta para embarque, custava, entre 
7$200 e 9$800; onde imperava o trabalho servil urna saca represen
tava 15 dias de trabalho efetivo do escravo, que valia cerca de 
15$000. 

A vantagem do trabalho livre influi poderosamente na vida social 
do país. Onde estava o imigrante, nao estaría o escravo, e esta 
imposi9ao do trabalho livre contra o escravo chegou mesmo a constar 
de cláusulas expressas, como aquela que se estabeleceu para o po
voamento e explora9ao do Vale do ltajaí. A aboli9ao da escravatura, 
mais do que numa razáo de ordem sentimental ou num discurso de 
propaganda, tem aí a sua melhor explica9áo. . 

Qual a razao por que os maiores propagandistas da aboli9ao 
estavam em S. Paulo? Decretado o 88, em 1 730, a vida económica 

, 
Pll9. HUMBERTO DANTAS, Movimentos de Migra9óes Internas em Dire{:ao do 

analto Paulista, rev. cit., pp. 78-85. 
20. WANDERLEY DE PINHO, obra cit .. p. 377. 
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e social do Norte estaria golpeada de morte. No Sul, o 88 nao 
alterou a economia; antes, foi precedido por massas enormes de 
escravos libertados pelos próprios fazendeiros. Em 1881 já se mar
cava, ero S. Paulo, a "decisiva substitui9ao do bra90 escravo pelo 
bra90 europeu". Em 86, havia 107.329, reduzidos a menos de 
40.000 quando a aboli9ao os redimiu, pois em 87 já entravam 
27.000 italianos e ero 88 nada menos de 80.749. Em 1888, já de
viaro or9ar em 200 mil os colonos estrangeiros domiciliados em S. 
Paulo.21 

Fala-se em roonocultura. Nao é bem assim. Na fazenda de café 
cabero todas as culturas. O colono cuida das suas planta96es e, 
muitas vezes, vive a custa delas-sem necessidade de salário; classi
fica-se, adquire a sua propriedade. De cria9ao também se cuida, na 
fazenda de café. A policultura acompanha a grande cultura. 

O antagonismo entre a cultura do café e a do a9úcar se torna, 
porém, realmente expressivo na influencia exercida por ambas, a 
do café no desenvolvimento das estradas e vias férreas e a da cana
-de-a9úcar no horror a quaisquer vias de comunica9ao. As estradas 
de ferro, ero S. Paulo--diz Pires do Rio-construídas por iniciativa 
industrial, remuneravam fartamente os capitais nelas empregados. 
A base económica dessa indústria, porém, se depara na lavoura do 
café, cujo desenvolvimento, por sua vez, aparece como efeito ime
diato das linhas construídas. 22 Aliás, como observa Monbeig, as 
zonas da penetra9ao tem nomes de estradas de ferro: a Noroeste, 
a Alta Mojiana, a Alta Sorocabana. Ora, no Nordeste-e nada mais 
oportuno do que reproduzir a observa9ao de Gilberto Freyre, que 
é insuspeito-nada havia, até 1834, que merecesse o nome de estra
da. O clamor de Vauthier, mostrando a necessidade de bons cami
nhos, resultava inútil, pois a "regiao, dominada pela monocultura, 
pelo latifúndio e pela escravidao, era indiferente e até hostil a faci
lidade e a rapidez das comunica96es". 23 O engenheiro frances
acentua Gilberto-sabia que a estrada viria concorrer poderosa
mente pra desprestigiar a economia privada, patriarcal e escravo
crata. 24 Aqueles engenhos isolados e feudais25 só aos poucos "seriam 
conquistados pelas estradas". 

Queixaro-se os sociólogos da devasta9ao operada no Nordeste 
com os canaviais que cortaram "as rela96es líricas do homem com 
a Natureza". Nao se pode, ainda sob este ponto de vista, dizer que 

21. SIMONSEN, Aspectos da História Económica d.o Café, p . 2. 
22. PmES DO RIO, "Na RegtM> dos Cafézais'', 1n Jornal do Brasil de 10 de 

Junho, 1935. 
23. GILBERTO FREYRE, Um Engenheiro Francés no Brasil, p. 176. 
24. Idem, p. 178. 
25. Ibidem, p. 180. 
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o cafezal acompanhou o canavial. A monocultura do café nao de
vastou propriamente a paisagem, nem roubou ao homem os motivos 
estéticos que o devem ligar a ambiencia em que vive. Ao contrário, 
geometrizou a paisagem, dando-lhe uro sentido de disciplina, enri
quecendo-a com o espetáculo das floradas e oferecendo ao seu 
habitante novos motivos omamentais26 e novos símbolos. 

Derrubando a floresta-Monbeig27-o hornero criou urna nova 
paisagem. O caso é justamente diverso do homem que, no dizer de 
Gilberto Freyre, para a implanta9ao da indústria a9ucareira, cortou 
a paisagem das rela96es psicológicas entre o grupo e o quadro físico · 
em que esse grupo se havia fixado. . 

O que se ve, entao, é o hornero criando a paisagem e caminhando 
com ela. 

6 

Qtial a razao, entretanto, pela qual o café encontra o apogeu na 
regiao bandeirante? Nao terá sido apenas porque o optimum estava 
na terra roxa. Haverá outras causas que estao ligadas a mobilidade 
social do paulista ou que só a história e a psicologia piratiningana 
esclarecem. A natureza da própria cultura casava bem coma índole 
das popula9oes que, por voca~ao, só sabem recortar iniciativas em 
ponto grande. · 

Nem poderíamos compreender o vulto que tomou a lavoura do 
café, nem o seu ímpeto dramático, sem uro pouco de quixotismo 
ancestral. Sem aquela "patetica del unico" que a heran9a deixou em 
nosso psiquismo. Sem que destaquemos o fenómeno económico da 
concep9ao que o explica como um resultado da fertilidade da terra 
roxa e de outras condi96es mesológicas. Por que só em S. Paulo 
havia de ser o café a maior indústria do mundo? O Planalto, o 
atavismo, o dinamismo das popula96es bandeirantes sao cúmplices 
do nosso expansionismo agrícola. 
. "Ao lado do fazendeiro clássico existe, segundo Monbeig, um outro 

tlpo social de paulista,28 direi mesmo de brasileiro o de desbravador. 
- ' E urna verdadeira e bela loucura em alguns desses homens, e isso 
através de todas as classes sociais, a de partir pra mais longe desde 
que chega o primeiro trem na cidade que eles fundaram ou contri
buíram pra fundar." A esse nomadismo, a essa "heran9a do movi- · 
mento, a esse espírito de iniciativa que o paulista recebeu dos seus 

B 
26. Ver BASíLIO DE MAGALHAEES, o Café na Hisi ória, no Folclore e nas 
elas-Artes, 2.• edic;ft.o. 
27. MONBEIG, Ensaios de Geografia Humana Brasileira, p. 36. 
28. Idem, p. 55. 
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antepassados é que se apela, muitas vezes, quando se trata de inau
gurar zonas novas e despovoadas a economia brasileira. 

Citando Normano, um mestre em questoes económicas e sociais, 
Manuel Lubambo nos diz, em seu último trabalho, Capitais e Gran
deza Nacional: "quais as características da nossa economía, quais 
os novos objetivos económicos: disciplinar as nossas fór9as, ou longe 
disso, estimulá-las, alentá-las, agu9ar-lhes o apetite, dar-lhes meios 
de expressao e de conquista?" A resposta está sugerida por J. F. 
Normano. O Brasil divide-se em duas partes: urna sujeito, outra 
objeto da economía nacional. A primeira segue a idade moderna 
mas a segunda ainda se acha em condi96es do período colonial. Tudo 
existe e só espera por novos bandeirantes dotados de iniciativa, 
capitais e métodos modernos.29 

"ll f aut-quem o afirma por sua vez é Pierre Deffontaines--que 
Le bresilien a nouveau30 regarde vers l'Ouest, retrouve La hardiesse 
des bandeirantes." 

7 

As zonas novas-onde se processa, mais intensa, a procura da 
riqueza-coro todas as suas conseqüencias sociais, é que formam as 
zonas pioneiras. 

Descreveu-as Ribeiro Couto numa bela síntese poemática, ao 
referir-se aos bandeirantes de torna-viagem: 

"Es S. Paulo que caminha, ó Noroeste, 
S. Paulo expansionista e conquistador, 
S. Paulo de todas as indústrias humanas, 
que a geografia mandou parar na barranca do Rio Paraná." 

O estudo de tais zonas nao cabe, evidentemente, senao sob deter
minado aspecto, nas páginas <leste livro. As cidades que aí florescem 
sao jovens e sadias. No seu ímpeto inaugural, as povoa96es surgem 
da terra como que por encanto. O que era, ontem, sertao bruto ou 
"zona pouco habitada" é boje urna intensa paisagem, trepidante, 
sófu-ega, que caminha em várias dire96es, despertando as energías 
da terra para o rumor da civiliza9ao. O casamento do sertao com 
a cidade se faz sem muito aparato. Surge o casario entre os cafezais 
e a povoa9ao está fundada. Ao crescimento da produ9ao do café 
corresponde o aumento da popula9ao. Chega este a " iludir as pre-

29. MANUEL LUBAMBO, op. cit., p. 80. 
30. PIERRE DEFFONTAINES, in pref. ao Pelo Brasil Central de FredeTlco 

Rondon, p. II. 
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visoes", como aconteceu na zona do Vale da Paraíba.31 Quando a 
produ9ao decaí, a popula9ao acompanha o fenómeno económico, 
como aconteceu em Araras, Palmeiras, Sao Carlos, 32 pois a massa 
populacional se desloca para os "municípios recém-abertos a cultura 
cafeeira". ·"Povoam-se eletricamente os sertoes", como <liria Capis
trano. Tod a urna vasta regiao (Rio Preto e cidades circunvizinhas) 
que nao é inais do que um "vasto sertao ínvio" em 1920, produzindo 
99 .680 arr obas de café e com urna popula~ao global de 126. 726 
habitantes,. quinze anos mais tarde é urna extensa área cultivada 
produzindo 4.622.000 arrobas (cinqüenta vezes mais) e com urna 
popula~ao triplicada, que atinge 31.6.235 habitantes. Na Noroeste, 
o crescimento da popula~ao e da produ9ao, no mesmo período, 
alarma as estatísticas. Aquela sobe 5 vezes e esta nada menos do que 
66 vezes mais do que há quinze anos · atrás. 33 Urna dessas colmeias 
humanas nao tem dez anos de idade, isto é, nao é mais que a reuniao 
dos seus próprios fundadores, e já rivaliza com os maiores centros 
urbanos do país. Nao deixa~ de ser curioso que a cidade mais velha 
de todo o Brasil seja urna cidade do litoral-S. Vicente-e a mais 
nova seja urna do sertao-Santa Fé do Sul, ambas representando o 
come90 e a continua9ao histórica do fenómeno bandeirante, nas suas 
mais séria:s diretrizes psicológicas-se assim se pode dizer. Outros 
exemplos 1em Estados limítrofes nao faltam. 

Londrina come9a em 1930 e já em 1957 tem 150.000 habitantes. 
Goiania come9a ep:i 1935, e já em 1955 alcan9a 135.500 habitantes 
nos quadnos urbanos; em 1969, acusa 379.000 habitantes na sede 
do município. 

Monbeig tra~a, em seguro comentário, o perfil social das regioes 
pioneiras, localizando-as na zona do desbravamento, que ocupa, 
boje, 200 a 300 quilómetros aquém do Rio Paraná: a Alta Paulista, 
cuja capital é Marília; a Alta Sorocabana, cujos núcleos principais 
sao Presid ente Prudente, Presidente Venceslau e Porto Epitácio; a 
Noroeste, que liga S. Paulo-Paraná, cujo foco principal é Londrina. 

É certo que as zonas pioneiras, já no século XVIII, aparecem no 
Maranhao com a cultura algodoeira as margens do Itapicuru e que 
se concentra sobretudo em Caxias. Também no Ceará e no nordeste 
de Minas s ao de algodao as zonas pioneiras. No século XIX, aponta
se como primeira e por muito tempo preponderante zona pioneira 
a que foi :fundada por imigrantes, penetrando duzentos quilómetros 
para oeste (pelo Jacuí) no Rio Grande do Sul, em cujo planalto 
ocidental :se movimenta outra, de igual importancia. Em Santa Ca-

31. SÉRGJ:o MILLIET, Roteiro do Café, p. 36. 
32. Idem, p. 52. 
33. Ibider:n, p . 65. 
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tarina Blumenau, no Vale do Itajaí, dá o exemplo; depois a z~na 
pioneÍra está no planalto interi?r, coro a estrad~ de ferro; por fJm, 
no oeste nas bacias do Xapeco, Antas e Pepen. 

Mas sbmente em S. Paulo, observa Leo H. Waibel, que se espe
cializou no assunto,34 urna popula<;ao numerosa e ativa, a exemplo 
dos moldes americanos, penetrou o continente adentro e aí desen
volveu urna moderna paisagem cultural. 

A propriedade também se movimenta. O próprio "grilo" c~ntribui 
para isso, quando se opera a valoriza<;ao das t~rr~s c~feerras. A 
grande propriedade toma incremento, mas o cafe nao ~ º, ire~pon
sável por ess~ fato. Ao contrário do que sucede com ~ 1ndustna d~ 
a<;úcar e com a do gado, que exigem a grande propnedade, o cafe 
"prescinde de semelhante aparato". 

Como no início de nossa f orma<;ao social a pequena propriedade35 

e a policultura sao características das zorias bandeirantes descritas 
por Monbeig. 36 

8 

A pequena propriedade, tao encontrad.i<;a na época quinhent~s~a, 
iressuscitou no parcelamento cada vez ma1or da terra que se venf1ca 
do alvorecer dos fins do século XIX para cá. 

Basta dizer que em 1904 a porcentagem das pequenas proprie
dades era de 13 % ; em 1931, era de 49 % ; em 1934, passou a ser 
de 90% . 

Na sucessao do tempo, desde o ponto de partida, que é o núcleo 
irradiador de Piratininga, era natural que a bandeira viesse tomando 
forma e objetivos diversos. A bandeira de preia <n:iandatária d.o 
agricultor), foi substituída, como é sabido, pela banderra dos meta1s 
preciosos; a bandeira dos metais precio~os foi s~bstituída pela ?ª 
minera<;ao ou do povoamento, de que sauam as c1dades; a banderra 
do povoamento foi substituída pela do cafezal em marcha, com os 
seus batalhoes aguerridos e geométricos, a bandeira do cafezal nao 
encerrou ainda o seu ciclo e já outras bandeiras agrícolas se derra
mam do Planalto, em tódas as dire<;oes. 

9 

A bandeira, modeladora da nossa atual silhueta geográfica, alar
gou o panorama do mundo, em muito mais de 50% sóbre todas as 

34. LEO H . WAIBEL, " As Zonas Pioneiras d o Brasil" , p u bl. no Jornal do 
Brasil, ed. de 19 de m alo, 1957. 

35. PIERRE MONBEIG, o-p. cit., p. 28. 
36. Idem, p . 38. 
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conquistas territoriais da época. A bandeira dos metais preciosos 
produziu mais de 50% do ouro produzido no mundo, na mesma 
ocasiáo. A bandeira do cafezal teria que fazer o mesmo: repetir a 
fa<;aoha histórica, em face do mundo moderno. Pois a verdade é 
que 0 fez: S. Paulo chega a produzir mais café do que o mundo 
reunido. Um bilhao e quinhentos milhoes de cafeeiros rimam bem 
com os recordes de território e de ouro marcados nos dois primeiros 
séculos da nacionalidade. Hoje, as estatísticas exprimem a violencia 
bandeirante dos números. A produ<;áo industrial e agrícola de S. 
Paul.o é um fenómeno nitidamente bandeirante. 

"Todos sabem- escreveu, já há aiguns anos, arguto observador,37 

todos sabemos quantos milhoes de pés de café tem S. Paulo, quan:.. 
tos milhoes de sacas exportamos, quantos milhoes de contos essa 
exporta<;ao produz. Nem toda gente sabe, porém, muita coisa mais 
interessante . . . Por exemplo, se cada habitante do Brasil se sen
tasse sob um pé de café, ca~beriam todos nos cafezais de Ara<;atu
ba ou Pirajuí; todos, a tres e meio ou quatro metros uns dos outros, 
em quadra. Toda a humanidade caberia, na mesma época, sob 
os cafeeiros paulistas; nao acumulados os homens ombro a ombro 
mas cómodamente espalhados, um debaixo de cada pé de café. Dis
tando os pés de café uns dos outros, em média, 3,50 metros, fa<;a-se 
a con ta: que distancia ocupariam, se es tendidos em linha reta, os 
cafeeiros de S. Paulo? Cinco milhoes e duzentos e cinqüenta mil 
quilómetros. Assim, dispostos ao longo da América, do Cabo Horn 
ao Cabo Barrow, quantas fileiras dariam os cafeeiros paulistas? 
Trezentas e cinqüenta. E circulando o Brasil? Igual número. Supo
nhamos, agora, que todos esses cafeeiros pertencessem a um dono 
só, e que esse dono quisesse ver a todos, um por um. Andando a 
pé, a razao de 5 quilómetros por hora, gastaria 121 e meio anos, 
se Deus Jhe desse vida para tanto. Ou, se corresse de automóvel, a 
60 por hora, levaría mais de dez anos para fazer a viagem completa. 

A inda urna curiosidade: os caf eeiros paulistas f ormariam quinze 
linhas entre a Terra e a Lua ... " 

Hoje, quantas linhas serao? Preve-se o plantío, em tres anos, de 
300 milhoes de pés de café. 

10 

A mesma coisa acontece no domínio da indústria. 
Cabem a S. Paulo, boje, 50% da prod\l<;ao manufatureira do 

Brasil. O censo industrial de 1950,-isto pra simples confronto-in-

37. RUBENS DO AMARAL, art. publ. no mensário S. ~auZo, .1936. 
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dica a existencia de 24.519 estabelecimentos industriais, ou seja, 
mais 73 % em rela9ao a 1940. O número de operários, em 1956, 
era de 897 .300 e as fábricas atingiam 50.650. 

N ao obstante representar S. Paulo apenas 2,90% da área de todo 
0 território brasileiro, concentra mais de 50% do operariado nacio
nal. E urna das características da indústria paulista está na predomi
nancia das pequenas empresas, segundo o inquérito que o Prof. Nuno 
Fidclino de Figueiredo realizou a respeito. 

Quanto ao crescimento do número de operários, sabe-se que de 
1940 a 1950 foi de 81 % na capital e 72% no interior. 

Disse, muito bem,38 o estadista que examinou nessa ocasiao o 
assunto, com aguda visao de sociólogo: 

"Com algumas exce9óes, o rápido aumento da produ9ao industrial 
decorre da expansao de pequenas fábricas, dedicadas a dezenas de 
misteres diversos. A justa e sábia prot~ao que cerca a indústria 
nacional alarga cada vez mais em S. Paulo a sua a9ao e exerce a 
sua benéfica influencia em numerosos pequenos estabelecimentos, 
nascidos do espírito de iniciativa e da capacidade técnica. 

A evolu9ao industrial de S. Paulo, como a agrícola, encaminha-se 
no sentido da variedade. As pequenas atividades nao sao asfixiadas 
pelos grandes consórcios industriais. Ao lado de indústrias podero
sas, vivem entre nós pequenas atividades manufatureiras, algumas 
de caráter doméstico, e que utilizam milhares de operários. Se as 
condi9oes gerais do meio só aos grandes favorecessem, S. Paulo nao 
apresentaria boje a esplendida mobiliza9ao de pequenas fór9as de 
trabalho industrial, cuja prosperidade se mede pelo seu ininterrupto 
crescimento." 

Como se ve, acontece o que já acontecera: o ímpeto histórico se 
transforma em riqueza de iniciativa, contaminando as atividades 
criadoras do "pacifismo" industrial. o "pacifismo" industrial nao 
matou o bandeirismo; apenas captou-lhe a energía pra sentido di
verso. Cada indústria vem a ser urna fixa9ao, onde as atividades 
especificadas criam seus problemas de vida mas nao param, nao 
se isolam nao formam ilhas irredutíveis. A fór9a distensiva do ' . próprio bandeirismo nao os deixará nunca crescer apenas verti-
calmente. 

11 

Como cidade, S. Paulo dá a impressao de uro caso de bandeiris
mo vertical. Em confronto coro o seu bandeirismo horizontal da 
expansao geográfica. 

38. ARMANDO DE SALES OLIVEmA, Jornada Democrática, p . 53. 
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Suba comigo a este quadragési~o-sexto andar, e espíe por volta. 
S. Paulo é isto que voce está vendo. E isto que voce está vendo é 
alguma coisa mais do que isso mesmo, que os olhos veem. 

Esta fór9a de afirma9~0 que a gente nota tao nítida e que é tao 
peculiar ao genio co~strutor . d<;> piratiningano nao é de agora: vem 
das raízes da forma9ao brasilerra. 

Vero dos "etos'' do hornero do Planalto, da "patetica del unico" 
ou daquela prosápia que tanto incomodava Gar9ao. 

12 

O fenómeno é típico e as estatísticas o assinalam de modo irre
torquível. 

Enquanto se distende o ímpeto bandeirante em sentido horizontal, 
a cidade de Anchieta se desenvolve, muito lentamente, no sentido 
demográfico. O desgaste da popula9ao pelo bandeirismo explica essa 
lentidao vertical. Cessado o· inovimento de expansao, readquire S. 
Paulo a sua energia e a condensa de novo, pra se expandir vertical
mente. Tornando-se o maior centro industrial da América Latina, é 
boje a cidade que mais oresce no mundo. Aos 31 % registrados por 
Los Angeles no decenio 30-40, S. Paulo responde coro o espantoso 
índice 5 5 % . De quinze em quinze anos, duplica a sua popula9ao: 
26.000 em 1872; 70.000 em 1890; 240.000 em 1900; 380.000, em 
1920; 1.033.000 em 1934; 1.400.000 em 1940; 2.876.077 em 
1955, e assim por <liante. 

Em 1969 atinge 6.000.000 de habitantes;39 em 1970, 6.339.000 
habitantes. Há, portanto, um verdadeiro salto entre o século XIX 
e o XX. 

A indústria automobilística, fundada há poucos anos, chega a 
produzir tantos cariros que-comparativamente-representam urna 
unidade para cada 8 babi tan tes. 

Nada mais significativo como empreendimento bandeirante, para 
fins também bandeirantes, em correspondencia com a quilometragem 
pioneira das estradas pelo Brasil todo. 

Em sua Geografía Humana do Brasil, o Prof. Pierre Deffontaines 
confere a S. Paulo a primazia de ser o único grande aglomerado 
humano existente no mundo eµi tao elevada posi9ao altimétrica 

39. Segundo informa<;óes Ultlm amente publicad as {meados de 1970) o mu
n icipio de S. P aulo contava com 6.300,000 h abitantes, ou seja, urna p opula<;áo 
S~perlor a do Estado d a Quan ab ara e até a da m ai9ria dos Estados da Uniáo. 
So os Estados d e Minas, Babia, Rlo Grande do Sul, P ernambuco e Ceará {mais 
~enhuma das restantes unidad es federativas) apresentam um volume demográ
fico semelh¡mte ao da cidade de S. Paulo. 
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( 800 metros de altitude) , constituindo essa particularidade fisiográ
fica o primeiro motivo de surpresa a quem se disponha a estudá-la. 

Nove casas por hora, em 1953. Dez casas por hora en1 1956. 
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O operário que ensaiou a fia9ao para as necessidades rápidas e 
prementes da época quinhentista ou seiscentista, produzindo botas 
de couro, gib6es de algodao e pirogas de troncos de árvores, agora 
trabalha numa indústria eletrónica ou nas fábricas reunidas de um 
industrial que, sendo o mais rico dos industriais, continuou a ser 
o mais fecundo operário que a cidade já teve. Porque este desdo
bramento panorfunico de atividades nao perde contacto com a sua 
fonte inicial ou histórica. 

Os carpinteiros de boje se sentirao engrandecidos ao saber que 
Pero Leme e B~rtolomeu Bueno foram carpinteiros. Os pedreiros 
de boje se encontrarao em Domingos Luís, que também foi pedreiro. 
Os ferreiros, terríveis marteladores que f orjam as vigas da cidade
oficina, se encontram em Clemente Alvares e Domingos Femandes. 
O sapateiro dos bairros mais pobres se sentirá maior no seu oficio 
ao saber que outra coisa nao foi Baltasar Fernandes, o intrépido 
fura-mato de Piratininga. 

14 

Vem a propósito lembrar aqui, e insistir um pouco nisto, que o 
bandeirismo se modifica no século XIX. Nao só porque se realiza, 
já, sob µiuitos outros aspectos, senao porque toma um sentido mais 
genérico e a palavra perde, portanto, o seu sentido inicial, exclusivo, 
dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

A irradia9ao do fenómeno por todo o país, embora em fun~áo 
paulista, distende o seu significado. Ocorre até urna espécie de ban
deirismo em réplica ao histórico, mas resultante dele. Embora o 
original coexista, surgem os seus derivados. Nao se trata apenas de 
bandeira, instrumento específico de urna sociedade e de um sistema 
de vida, mas de "bandeirismo". E como quem pratica "atos de 
bandeirismo" pode ser chamado bandeirante, a palavra "bandei
rante" toma um sentido mais amplo; é sinónimo de pioneiro, de 
sertanista, de "grande empreendedor"; é o que funda cidades, o que 
atende a voz do Oeste, o que toma parte em expedi96es para o inte
rior do país, o que emigra de urna regiao para outra (de um foco 
de propulsao para outro, o de atra9ao), com qualquer um dos 
objetivos da bandeira. 
562 c. r . 

o bandeirismo histórico havia concluído a sua missao; a integra-
9ao territorial, o Brasil como o vemos no mapa. Desmembrado o 
território em províncias, a palavra que havia acompanhado o pau
lista se restringía, necessariamente, ao seu ponto de origem. 

Como acontece com a própria palavra "paulista", pois historica
mente---como lembra Euclides--o goiano, o mineiro, o mato-gros
sense, o fluminense, o paranaense, o catarinense, o rio-grandense, 
todos sao paulistas. 

Em compensa9ao, a grandeza da geografía saída do bandeirismo 
é, boje,--como se dirá adiante-uma "causa permanente" de ban
deirismo. O "efeito" se transforma em "causa", na imperiosa dialé
tica de um país que precisa conquistar a si mesmo, pra se realizar. 

Mesmo como sistema de vida, porém, a bandeira deixou tra9os 
vivos no paulista de boje que, por esse fato, e em razao do histórico, 
é chamado "bandeirante" por designa9ao gentílica. 

' ' 
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CAPITULO XXIII 

A CONQUISTA DO ÚLTIMO OESTE 

O A ere em nossa expansiío ge_ográf ica. As primeiras 
exploraroes do Alto Purus e do Alto Juruá. O sertanista 
Manuel Urbano e o geógrafo Chandless. As grandes mi
gra9oes cearenses de 1877 e 1900. A hevea brasiliensis 
e o mito da riqueza. O seringueiro das cabeceiras e o das 
ilhas. As insurrei9oes acreanas e Plácido dé Castro. O 

Tratado de Petrópolis. 

A história do. nosso último avan90 para Oeste, que foi a ocupa-
9ao do Acre, compreende várias etapas: 1) a dos primeiros povoa
dores da regiao, que come9a a ser melbor conhecida; 2) a dos 
povoadores cearenses, que a penetram e aí se localizam, na explo
ra9ao da hevea; 3) a das insurreigües contra bolivianos, na defesa 
do território já ocupado pelos brasileiros; 4) a da solu9ao diplomá-
tica que foi o Tratado de Petrópolis, em 1903. · 

Mas a sua origem está no bandeirismo do século XVII. 

1 

Realmente, muito antes de 1867, as tierras no descubiertas já ha
viam sido penetradas pelos brasileiros na grande investida histórica 
para Oeste. Depois alguns exploradores haviam atingido o Alto 
Purus e o Alto J uruá. 

Um dos primeiros foi Joao Cametá, em 1847, até a confluencia 
do ltuxi. Outro viria a ser Serafim Salgado, até a barra do Río 
Arraia1, dez anos depois de Cametá. Em 1860 era Manuel Urbano 
quem saía de Manaus, subia o Purus e descobria o Aquiri ou Acre, 
río cujo nome é o do território. A sua viagem ficou registrada como 
heróic~ e, ao mesmo ten1po, decisiva para o futuro da regiao. 

Reg1stram-na Reclus, nos seus estudos científicos, e Río Branco, 
na sua obra diplomática. Contara os investigadores dessa jornada 
q~e U~bano subiu o Rio Acre durante quase um mes, "explorando-o 
m1nuc1osamente; chegou por terra ao Rio Mucuim, de onde varou 
para o Madeira". 

l. CRAVEIRO COSTA, A Conquista do Deserto Ocidental, p . 96. 
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Conseqüencias da atrevida penetra9ao: em 1862, a viagem do 
primeiro vapor ao Purus; em 1864, a explora9ao científica de Chan
dless2 levando o intento de deslindar o velho problema da liga9ao 
das bacías do Amazonas· e do Paraguai. 

O valoroso sertanista, quase sem instru9ao, é quem orienta o sábio 
moles em suas explora96es. Primeiro porque-nao obstante iletra
a;'-conhecia bem os índios e até a língua que eles falavam; segun
do, porque já havia feíto antes o reconhecimento do rio,. em 
audaciosa viagem. 

Foi preciso saber, entao, se existía ou nao a comunica9ao que se 
dava como certa entre o Purus e o Madeira, acima das oachoeiras 
<leste, que assim se poderiam evitar. Manuel Urbano é quem faz 
a verifica9ao. Nao existía comunica9ao alguma, mas o assunto ficou 
resolvido e o governo provincial orientado a respeito de urna questao 
que sobremodo o interessava. 

Era preciso agora guiar Chandless pelo labirinto amazónico, per
correndo o Purus. Manuel Urbano é quemo guia. Faz mais do que 
isso, Manuel Urbano. Conhecedor do rio, havia observado a sua 
sinuosidade; guiado pelo sol, tinha formulado um cálculo geral do 
seu curso e qual nao é o espanto de Chandless quando o sertanejo 
o revela. O seu cálculo estava certo; melhor que o do sábio mara
vilbado, que o confessa lealmente. Tao importantes foram as reve
la96es de Urbano a Chandless que este o celebra no J ournal of 
the Geographical Society, de Londres. Mas nao havia o que estra
nhar. Os velhos paulistas nunca precisaram de astrolábio e agulha. 
Bastava-lhes o "instinto geográfico". 

O resultado da pesquisa é exposto a Geographical Society, acom
panhado de curiosas informa96es sobre o movimento comercial 
encontrado no Purus, entre elas a de que a borracha já era o princi
pal produto da regiao. Outra conseqüencia da viagem desassombrada 
de Manuel Urbano, que desvenda as nascentes de todos os tributários 
do Purus3 é a excursao de Rodrigues Labre, "um novo dominador 
de desertos", que tanto se interessaria, mais tarde, por urna estrada 
de ferro que atraísse, para o Brasil, via Amazonas, o comércio 
oriental da Bolívia. 

2. , Chandless explora o Purus d esde a foz as proximidades das su as n ascentes; 
isto e, vai além do ponto onde o rio se divide ero dois bra9os, um ao norte out ro 
ao sul. Expand o o resul t ad o de sua viagem, em estudo publicado no Journal o/ 
the R oyal G eographical Society, de Londres (vol. XXVI) sob o titulo "Ascent 
of the River Purus", explica o sábio geógrafo que, pelo bra90 norte, chegou a 
1.047 milhas inglesas e pelo sul, a 1.866. o Aquiri é• também, objeto das suas 
Pesquisas geográficas condensadas nas "Notes on the Rlver Aquirl, the principal 
affluent of the River Purus". Quanto ao Juruá, o relato de Cbandless n áo é 
men os in teressan te (vol. XXXI, do Journal). 

3. EUCLIDES DA CUNHA, Contrast es e Confr ontas, p . 164. 
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Em 1869 come9a o Alto Purus a ser navegado, em conseqüencia 
do Tratado de 1867 que declara livre a navega9áo pelo Amazonas4 
e seus afluentes. O que se diz do Tiete, rio histórico da penetra9ao 
no Sul, diz Euclides do Purus: precisamos incorporá-lo ao nosso 
progresso, do qual ele será, ªº cabo, um dos maiores fatóres porque 
é pelo seu leito desmedido em fora que se tra9a, nestes días, uma 
das mais arrojadas linhas da nossa expansao histórica.5 O Juruá, 
por sua vez, já em 1860, está sendo explorado, logo depois de conhe
cido. As primeiras viagens a esse rio, ou por ele, datam do ano de 
1857. Exploram-no também os "regatees" em curioso contacto 
comercial com as tribos que habitam as suas margens. 

Mas é a Chandless que se deve a sua primeira explora9ao científica 
"quanto as condi96es de navegabilidade". 

2 

Registra-se, logo em seguida o nome do Alferes Borges que sobe 
o Juruá até perto de Taurauaca, em 1864. Augusto Hilliges e Lopes 
Neto, em viagem científica, váo mais longe; levam a explora9ao até 
a foz do Rio Breu. A fase das explora9ees se liga6 em 1877, a do 
povoamento, pois é a 3 de abril desse ano que aportara ao Acre os 
primeiros cearenses, chefiados por Alexandre Oliveira Lima, o 
pitoresco "Barao da Boca do Acre". 

Chegam na lancha A najás1 e logo chegam outros grupos, já em 
plena aventura, dispostos a luta com o meio, com o selvagem, mas 
atraídos pela idéia de fortuna, ou de remédio pra sua pobreza, que 
estava ali, no "leite" dos seringais. Vinham do sol para a água; da 
seca, para os rios desmedidos; da terra fixa e torturante, para a terra 
"onde a terra nao pára". 

4. José Maria Nogue1ra, no Guapia9u, já hav1a navegado o Amazonas, em 
1843, no comando do prlmelro vapor que sublu o rlo até a bMTa. de S. José do 
Rlo Negro. Em 1852, Mauá obtém o prlvlléglo da navega.~A.o a vapQr, pelo grande 
rio. Em 1853, a Companhla de Navega~áo e Comérclo do Amazonas 1nlc1a as suas 
viagens a vapor. A pr1me1ra fo1 efetuada pelo vapor Marajó como nos informa 
RODOLFO GARCIA, vapor que fo1 até a povoa~áo de Nauta, no Peru. 

5. EUCLIDES DA CUNHA, Río Abandonado (separata). 
6. Segundo LABRE, em 1879, já havia no Purus e anuente 25.000 habitantes. 

Em 1880, Ca.etano Montelro e Demétrlo Ramos, seguidos de Herminlo Pessoa, 
José da Costa Gadelha e outros, exploram o Iaco. Manuel Urbano, sertanlsta, 
pacificador de indios como éle, conduz urna leva de nordestlnos até o lugar 
denominado "Furo", do Juruá, pouco abalxo de Santa Rosa. Em 1882, Neutel 
Mata ocupava o sitio que seria depois Empresa. (ARTUR CÉSAR FERREIRA REIS, 
A Conquista do Acre, p. 24 ). 

7. Quantas familias lntelras náo se deslocaram do Ceará para os seringala. 
Serla impossivel mencionar nomes, Já que a malor parte é de obscuros trabalha
dores, que morrem sem nenhuma histórla. Alguna exploradores sf.o citados, sem 
dúvida, em Uvros que se publicaram a respelto. (Ver, p . ex. A Epopéia Acreana 
de FREITAS NOBRE, p. 24). 
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E assim como o ouro povoara eletricamente os sertees, no dizer 
do historiador atónito, assim o Acre recebe, de supetao, a vaga dos 
aventureiros, dos regatees e dos pobres, dos patrees e dos operários8 

o futuro "soldado da produc;ao" na linguagem de boje, era, entao, 
0 operário do látex, o operário doublé de herói. Assim, em 1877 
sao 14.000 cearenses que emigram para a Amazonia; no ano que 
se seguiu, nada menos de 54.000, e "nao mais parou a onda povoa
dora". Em 1900, ainda sao 47.935, segundo dados coligidos por 
Craveiro Costa. 

Fala-se nos "bandos de assalto" e tal como aconteceu no rush das . 
minas, quando o litoral se despovoava .com estrépito, rumo do ouro, 
o Ceará "despovoa-se em beneficio da Amazonia". 

Nao faltara motivos que justifiquem .o fenómeno; ao contrário, 
sao muitos e nem precisariam de ser mencionados. Um deles é o 
económico, no mínimo, o que poderia ser a esperan9a de urna vida 
melhor para alguns, ou remédio pra sua probrez.a, em rela9ao a 
outros. Pode-se também falar ~no mito, no fascínio amazónico, no 
desejo de afrontar o desconhecido, numa nova Canaa-que tudo 
isto ajuda a explicar o mistério das migra9ees. Mas bastam o deter
minismo geográfico e climático, que a9oitou os cearenses nos anos 
de 1877-1879, e o chamamento dos seringais, como determinismo 

" . econom1co. 
Também cabe aí, como faz ver Abguar Bastos,9 nao só o flagelo 

climático senao todo um passado em que as formas de economia os 
escravizavam. Podiam estar iludidos pela miragem acreana, mas a 
necessidade nao era uµia miragem; doía na carne. Urna coisa, po
rém, era certa: a resistencia física do nordestino, tantas vezes 
provada. 

A flbresta arnamentava aos que lhe extraíam o látex mas lhes 
impunha todo um cortejo de penas e sacrifícios a que só os fortes 
poderiam resistir. Quem seriara os fortes? Os arianos? Nao; os 
acrean os. 

Com o povoamento, forma-se a sociedad e acreana. J á existe um 
sistema de vida a defender; já o trabalho dos seringueiros representa 
urna conquista que nao é mais lícito abandonar. A família e a 
propriedade completara o quadro social, característico, baseado ago
ra numa economía própria-florestal, mas também agrária e pastoril. 

8. Ma-s de todas as figuras regionals que o comércio firmado na borracha 
cr iou, no panorama social da Amazonia, incontestavelmente foi o regatáo a mata 
Pitoresca. Turco, sir io, libanes, o mascate felto navegante por imposi~áo da 
geogra-fia vara os rios, furos, igarapés, na sua original c~noa ou pequeno bateláo 
movido a remo de fa-la (LEANDRO TOCANTINS, o Rio Comanda a Vida, p. 188) . 

9. ABGUAR BASTOS, pref. a. A Conquista do Deserto Ocidental de CRAVEIRO 
COSTA. 
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A riqueza está na floresta, a água é que leva o homem a conquis
tá-la. J á se tratou do que foi a associa~ao de água e floresta no 
bandeirismo no capítulo "O Sertao na Economia da Bandeira"; mas 
talvez em n~nhum momento de penetra9ao água e floresta se con
jugam tao necessária e profusamente na cria~ao da paisagem hu
mana, como no Acre. 

Os rios sao os caminhos, com a fun~ao que lhes dá Demolins. 
Os iaarapés sao os descaminhos, que tanto irao atrapalhar o Barao 
de Tefé. Os caminhos que andam favorecem o povoador, o conquis
tador, tal como na bandeira; os igarapés sao contrabandistas, tal 
como as picadas que, ao tempo do ouro das gerais ou de Goiás, 
desviavam, secretamente, para os currais da Babia, o ouro sonegado 
as garras do fisco. Contra as malhas do impósto, as escapu1as dos 
. ; 

1garapes. . . 
Quando o Amazonas der as razóes pelas qua1s o Acre <leve ser 

amazonense, ao lado do argumento histórico (o fato de há cinqüen
ta anos exercer ali a sua jurisdi~ao) haverá um motivo bem local, 
bem característico: os igarapés que infestam a regiao. Assim mes
mo,-alegava-se-mesmo com a cria~ao de inúmeros postos fiscais 
muita será a produ9ao que escapará a a~ao eficaz do fisco. O labi
rinto dos igarapés que formam os bra9os e os afluentes dos grandes 
ríos, facilitará o desfalque da renda, tornando a fiscaliza9ao local 
mais do que impossível. No meio de mais de vinte ríos, os igarapés 
cruzam a regiao ero todas as dire9óes, internando-se pela floresta 
adentro, escondidos pelas árvores seculares. É por eles que os 
"mandarins" e até os grandes saveiros podem transportar carrega
mentos de borracha pra certos esconderijos da selva. Entao lanchas 
e gaiolas se encarregarao de levar até Manaus o genero que deva 
ser beneficiado, quando o seu destino nao seja o Peru ou a Bolívia, 
como contrabando. 

Nem os ríos do bandeirismo histórico desempenharam um papel 
tao curioso na penetra9ao dos séculos XVII e XVIII. Em meio 
desse labirinto é que está a nascente do J avari, como um grande 
enigma que, no setor diplomático, irá decidir do· destino do Acre, 
que dependería de estar essa nascente situada acima ou abaixo do 
paralelo 10°20'. 

4 

O autor da A Planicie Amazonica alude a dois tipos sociais de 
seringueiro: o seringueiro das ilhas e o outro-cuja "história é urna 
tragédia escrita coro as letras de fogo das secas nordestinas". 
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Euclides. distingue o seringueiro do "caucheiro", dando ao primei
ro o caráter de sedentário e ao segundo o de nómade, "ambos com 
urna fun~ao notabilíssima no atual momento histórico da América do 
Sul".10 E explica que o Gaucho, urna vez cortado, morre, abrigando 
0 caucheiro a procurar outros, a caminhar selva adentro; ao passo 
que a seringueira resiste ·ao corte, localizando o seringueiro nas 
estradas que abriu convergentes da sua barraca, e que ele percorrerá 
durante a vida toda.11 

O primeiro--talvez se pudesse acrescentar-é a conquista, a 
aventura; o segundo é o povoamento. 

5 

Mas a hévea despertou também a· cobi9a dos bolivianos, que 
invadiram o Acre, sob a alega~áo de que aquela regiao lhes perten
c1a. 

Surgem conflitos entre bolivianos e acreanos, criando-se urna si
tuaºªº grave: a Bolívia dizendo que o Acre era seu e os acreanos 
dizendo que o Aore era brasileiro, nao só em virtude de tratados 
como agora porque só brasileiros é que o haviam desbravado e po
voado. 

A diplomacia tem grande culpa no caso. O Acre era nosso, gra~as 
ao uti possidetis firmado ero 1750 e revigorado em 1801: estava 
incluí do em nosso direito a regiao do Alto Purus e do Alto J uruá. 

Com o Tratado de 1867, e por erro de interpreta9ao de urna das 
suas cláusulas, deixou de ser nosso. A nossa diplomacia fez presente 
dele a Bolívia .. . De 1895 a 1899 e de 1899 a 1902 a nossa diplo
macia passa a dizer que o Acre era da Bolívia e o faz coro "más 
ardimie_nto" do que os próprios bolivianos. 

Chega um momento, que Rui classifica de "dem.encia internacio
nal": para a nossa diplomacia o Acre é da Bolívia; para a diplo
macia boliviana, o Acre é brasileiro ou, pelo menos, urna regiáo 
litigiosa, que só a demarca9ao poderia dizer a quem pertencia. 

A Bolívia ocupa o Acre, em 2 de janeiro de 1899, pelo seu dele
gado José Paravicini, a quem o governo brasileiro reconhece os 

10. EUCLIDES DA CUNHA, Relatóri o da Comissáo Mist a Brasileiro-Boliviana, 
p. 74. 

11. Explica JOSÉ VERíSSIMO DA COSTA PEREIRA: " O seringueiro. das llhas 
tra:balha no seringa! esgotado; su a est rada é, as vezes, de espigáo; seu corte se 
estende a oiten ta madelras para conseguir, no máximo, tres galóes de látex que 
no r egresso a palho<;a d efumará., sob a assisten cia da mulher com quem cedo se 
casou e a vista da numerosa prole. Desenvolvendo a sua atividade como emérito 
canoeiro, é um ictiófago que contrasta com o andarilho das cabeceiras, cuja 
alimenta<;áo essencial é constituida de feijáo e assa.do de j abá. atualmente em 
decadencia. A est rada do seringueiro das cabeceiras é quase sempre a de fecho na 
bóca, de sor te que, após h aver descrito urna volta, encont ra -se de nóvo ao pé 
da residen cia (Ti pos e Aspectos do Brasil, p. 25). 
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derechos de estabelecer urna alfandega no Rio Acre. Paravicini faz, 
entao, o que nos relatam as notícias da época: decreta a abertura 
dos rios a navega9ao, estabelece alfandegas, determina que todos os 
navios mercantes fiquem obrigados a se inscrever e a pagar o direito 
de tonelagem, etc. E faz tudo desembara~adamente, como se a ques
tao já estivesse decidida em favor da nossa simpática irma mediter-
" ranea. 

Decorridos seis meses de ocupa~ao, os acreanos se revoltam. Nao 
suportaram o vexame e espolia~ao a que se sentiram expostos. 

A l.º de maio de 1899, o primeiro grupo de insurretos, tendo a 
frente José de Carvalho, intima o en tao delegado da Bolívia (nao 
mais Paravicini mas o seu preposto e sucessor Santivanez) a retirar
se imediatamente do "território desbravado, habitado e hoje defen
dido por milhaires de brasileiros". 

A 14 de julho do mesmo ano, no lugar denominado Empresa, 
Manuel Galvez proclama o Estado lndependente do Acre, fazendo
se ditador, acercando-se de "algumas figuras acreanas de relevo, 
que o auxiliam". 

A segunda insurrei~ao acreana é assinalada pela "expedi9ao Flo
riano Peixoto". Em lugar de Galvez, Gentil Norberto se fizera o 
governador do Estado lndependente do Acre. "O Acre é dos brasi
leiros que foram os seus primeiros e únicos exploradores. O Tratado 
de 1867, quer se considere o uti possidetis, quer interpretado tecni
camente, garante ao Brasil a posse dessa regiao, que vós ambicionais 
porque nao tendes saída para o Pacífico. Que culpa ternos nós de 
que o Chile e o Peru se tenham apoderado dos vossos portos?" 

A terceira revolu9ao acreana, chefiada por Plácido de Castro, é 
assinalada, menos pela interru~ao havida, pois em verdade urna é 
continua9ao lógica da outra, do que por um fato nóvo-o Bolivian 
Syndicate. Vendo que nao podia vencer os brasileiros, a Bolívia teve 
urna idéia sagaz: arrendar o Acre a urna sociedade, a urna firma 
estrangeira que o explorasse económicamente. E transferiu a esse 
Sindicato até poderes estatais, como o de prover e manter urna for~a 
suficiente "para la protección de los habitantes del territorio", inclu
sive barcos de guerra pra defesa da ordem interna e def esa dos rios. 

"A essa hora,--diria, ao narrar os acontecimentos, Plácido de 
Castro--me veio a mente a idéia de que a pátria brasileira se ia 
desmembrar, pois, a meu ver, aquilo nao era mais do que um ca
minho que capitalistas americanos e ingleses, ligados ao Bolivian 
Syndicate abriam para futuros planos, for9ando-nos, desde entao, a 
lhes franquear navega~ao dos nossos rios, inclusive o Acre. Qual
quer resistencia por parte do Brasil ensejaria aos poderosos Estados 
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Unidos o emprego da fór~a e a nossa desgra~a, em breve, estaria 
consumada". 

Nao. O atentado era demasiado insólito; tomaría armas em defesa 
do Acre e, portanto, do Brasil. 

No dia 6 de agosto está Plácido a frente das suas tropas, prenden
do as autoridades bolivianas no Xapuri e proclamando a indepen
dencia da regiao. O exército acreano era todo constituído por 
homens empregados na extra~ao da borracha. 

A únic~ aspn:a9áo dos acreanos--disse Plácido--já vitorioso; era 
manter a mtegndade do Brasil. 

O coronel boliviano, vencido, lhe escreve urna carta, depois da . 
derrota: queria "agradecerle por la hidalguía y nobreza con que ha 
tratado a mis compatriotas". Ao fim d~ cada batalha, Plácido de 
Castro se contenta como triunfo; nunca aceitou a espada do vencido. 

6 
. ' 

Estáo as coisas neste pé quando o Barao do Rio Branco, entao 
nosso chanceler, dá ao caso a solu9ao sábia que foi o Tratado de 
Petrópolis. 

Feitas as negocia9oes, nas quais tomou parte também Assis 
Brasil, fica estabelecido que o Brasil daria a Bolívia urna compen
sa~ao em dinheiro, outra em pequenas permutas de território, obri
gando-se ainda a constru~ao da Madeira-Mamoré ( 17 de novem
bro de 1903) . 

A questao do Acre apresenta vários aspectos originais: a) o 
povoame!1to da regiao--"linear" e "irradiado"; b) os tipos sociais 
que surgiram da economia floresta! e da hidrografia. Basta lembrar 
que o seringueiro das ilhas e das cabeceiras e o "regatao" sao esses 
tipos inconfundíveis; c) pela primeira vez num tratado figura como 
fundamento humano do acórdo urna razao étnica, antropológica, 
qual a de que só seringueiro nordestino poderia resistir ao clima do 
Acre. 

Rio ~ranco fazia ver aos bolivianos: "A verdade é que, i2 desde 
que qu1s dominar o Acre a Bolívia tem feito sacrifícios enormes de 
dinheiro e também de vidas arrebatadas ao clima da regiao". 

12. Já CHANDLESS h avia comunicado a Geographical Society de Londres que 
0 Purus só seria povoado depois de muitos sécUlos por causa da lnsalubridade e 
mudan<;a incessantes n o regime do rio. o m otivo pelo qual D. LINO ROMERO 
acha lmpossiv~l a vitória boliviana na regiáo é este: "La imposible adaptación de 
n'!'-estra raza a este clima mortífero". E acrescentava : "nos bolivianos en esta re
gi_on nos sentimos tan extraños como nos sentiriamos ~n Zas mas apartadas colo
nias del Asia". Ao testemunho de D. Lino se junta o do vice-presidente da Bo
livia, Lúcio Velasco: somen te os brasileiros podem ali vi ver; o elemento boliviano 
e o europeu sáo inadequados para aquéle clima. 
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d) De modo que o seringueiro é o tipo social inédito, específico 
da reoiao· se fazia insubstituível. Nao tinha nascido ali mas era 
como 

0 
se ~ tivesse, tao séria se torna a sua cumplicidade coro a 

natureza, coro os rios, coro os igarapés, com os varadouros, com as 
barracas de paxiúba, com aquéle novo sistema de vida. Era como 
se a seca do Nordeste o tivesse feito previamente secar bastante 

Para a oora resisti!I a umidade. Se só ésse brasileiro conseguia ser 
o , • 

acreano, aí estaria a razao intransferível, se nao un1ca, porque o 
Acre, em conseqüencia, só podia ser do Brasil. 

e) A defesa do trabalho do seringueiro é outro aspecto da ques
tao, original na época. Era ele, além de insubstituível,. ,º "operário 
da floresta", como lhe chamou Rio Branco. Trata-se, Ja, de dar ao 
trabalho o amparo da justi9a social e, o que é mais interessante, de 
justi9a social no plano internacional: um país reconhecendo ao 
operário de outro país o seu direito de prioridade na regiao como 
base de um acordo sobre limites. O Brasil e a Bolívia fazem, assim, 
do trabalho do seringueiro o fundamento mesmo do seu ato frater
nal, ou seja, da sua decisao sobre fronteiras, enriquecendo, ~om 
mais ésse pormenor inédito, o nosso sistema americano de vida. 

f) Outro aspecto singular: o combate ao capitalismo imperialis
ta e opressor, pela extirpa9áo do Bolivian Syndicate, es~écie de 
chartered companies só admissível em rela9áo a povos sub3ugados, 
num regime asiático ou africano, mas incompatível com o pan-ame
ricanismo, ou com a democracia da América. 

É o aspecto democrático, antitotalitário que caracteriza a solu9áo 
dada ao problema do Acre, gra9as a Plácido de Castro e Rio 
Branco. Num acordo que Bolívar e Alexandre de Gusmao subscre
veriam, em apré90 aos ideais do continente. 

g) A. conquista preexistente da [egiao merece outra referéncia 
especial,- notadamente neste ensaio-por ser um ponto his~ó
rico de relevo, ou de original continuidade histórica. Urna das ra
zoes argüidas como fundamento do nosso direito ao Acre está 
na pergunta de Serzedelo: pois nao sabia o governo que os pau
listas haviam já no século XVII, freqüentado o Madeira assidua
damente, da~do motivo, até, aquela reclama9ao dos espanhóis 
contra os que, na marcha em que iam, acabariam por conquistar 
el corazon del Peru? 

"Aquí chegamos com duas bandeiras"-dizia Antonio Ferraz 
de Araújo ao padre superior da n39áo dos Chiquitos, no seu avan-
90 ( 1691 ) pra Santa Cruz de La Sierra. 

Urna pequena carta das Missoes de Moxos, "que traz o tomo 
duodécimo des le.ttres édif iantes, e do is roteiros de bandeirantes" 
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que tinham ido até aquela paragem, sao os documentos que Ale
xandre de Gusmao, em 1748, incluía nas instru96es ao Visconde 
Vila Nova de Cerveira a respeito do ainda nem sequer suspeitado 
Acre. 

h) Resolvida a questáo, surge a figura do "território", intei
ramente nova em nosso Direito Público, que nao a havia previsto. 
O Acre é, até entao, o nosso primeiro Território, com a promessa 
de ser um Estado no futuro, o que realmente aconteceu. 

i) Nem é de esquecer o caso, singularíssimo, de urna revo
lu9ao que se transforma em expansao geográfica; urna expansao 
geográfica que nao podia ser invocada como conquista, em face 
do nosso direito, mas que Rio Branco exaltava como um motivo . 
especial de júbilo. 

"Efetuamos, dizia ele, a nossa primeira aquisi9ao territorial, 
desde que somos na9ao independente". 

7 

Havia, enfim, problemas bolivianos que só brasileiramente po
diam ser resolvidos; e problemas brasileiros que só bolivianamente 
teriam a sua feliz solu9ao. 

Estariam neste caso, já em 1903, as comunica96es da Bolívia 
com o Atlantico, pelo Oriente, e o desenvolvimento económico 
do Brasil a Oeste, pelo povoamento da regiao que os meios de 
transporte resultantes do acordo (como a Madeira-Mamoré) te
riam que beneficiar. Mas novas e mais amplas solu96es surgem· 
em 1938, como a da ferrovia Brasil-Bolívia e a do ajuste sobre 
a explora9ao de petróleo boliviano da faixa subandina, coro enor
me proveito para as duas na9óes. 

A Brasil-Bolívia, por sua vez, iria além do destino que o seu 
nome indica. Resulta na Transcontinental, ligando o Atlantico 
ao Pacífico; indo de Santos a Arica, no Pero. 

Parece nao haver exagero, pois, em se dizer que poucos paí
ses do mundo terao assinado um pacto como o de Petrópolis, 
que já era grande inicialmente (ero 1903) mas que se tornou, no 
seu desdobramento e nas suas conseqüencias (a partir de 1938) 
maior do que pretendeu ser. 

A marcha para Oeste assume, assim, indisfar9ável grandeza, 
indo corrigir, na parte que nos toca, o sentido longitudinal com 
que se vem processando a civiliza9ao brasileira, fazendo-a cami
nhar no sentido dos paralelos, segundo a intui9ao profética das 
bandeiras. 
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o ponto extremo ocidental do Brasil está na linha de limites 
do Acre coro o Peru (marco n.0 76) no divisor das águas Ucaiale
J uruá, representado pela Serra de Contamana, denomina~ao dada 
pelos peruanos as eleva9óes entre 200 e 600 metros de altitude, ou 
seja, de zero a 400 metros de proeminencia sobre a planície ad-
jacente. , . A • • • • _ 

A posi9ao geográfica dess~ ~nto, i?~ntificado pela com1ssao 
mista brasileiro-peruana, 13 esta asslID definida: Longitud e oeste Gr. 
73º59'32". Latitude sul 7°33' 12",85. Nas proximidades d~se 

' d d J , 14 ponto nasce o Rio Moa, afluente da margem esquer a o urua. · 
Com rela9ao a Serra de Contamana já está ela dentro do Pe~u, 

pref erindo-se chamar Serra do Divisor15 a que serve de fronterra 
do J avari as cabeceiras do Ouro Preto. 

Em qualquer bipótese, é através do Acre, nas terras a~tas que 
separam as águas do Ucaiale das do Juruá, que o Brasil atinge 
o seu extremo Oeste; ou seja, o nosso último Oeste. 

13. J. S. FONSECA HERMES e MURILO MIRANDA BASTOS, Limites do 
Brasil (1940, p. 11). 

14. LúCIO DE CASTRO SOARES, "A Regilí.o Norte do Brasil", Boletim Geogr(Í-
fico, n.0 58, p. 114. 

15. No mapa do Brasil, editado em 1950 pelo Conselho Nacional de O eogr., 
rn-se a denominac;l\o "Serra do Divisor, na fronteira do Acre com o Peru na 
latit ude 7° 33' 12" , 85, Sul". 
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CAPITULO XXIV 

OS BANDEIRANTES DA DEMARCA(;AO 

Todos os tratados referentes a limites estiio ligados ao · 
bandeirismo, na fronteira. A luta pela demarcafáo. Ex
pediraes demarcadoras. Outro . capítulo da história ban
deirante_. Xavier de Mendon9a, Ricardo Franco, Lacerda 
e Almeida, Pereira Cal.das, Tefé e outros. Euclides, 

bandeirante. 

1 

. J á. se chamou a aten9ao, em capít~lo anterior, para o que há de 
d1aletico em duas palavras do bandeirismo: "ouro" e "fronteira". 

A forne de ouro abriga, muita vez, o bandeirante a sofrer 
forne; a fronteira, fatalmente, o fará herói e bandido. Quem leva 
a fronteira em sua caminhada até ao ponto nevrálgico que é estabe
lecer o limite de um país com outro, está sujeito ao dilema. Para 
os jesuítas espanhóis, por ex., o bandeirante é bandido; pra nós, 
é o herói geográfico. 

O bandeirante já é "fronteiro"-como foi definido Pascoal Mo
~~ira antes mesmo do século XVIII, as margens do M'Boitetu; 
Ja leva a fronteira consigo (moving frontier). 

Há uµi tipo de bandeirante, porém, que vai tocar mais a fundo 
nesse ponto nevrálgico, sem incorrer na alternativa porque a sua 
missao é, antes, "pacificar" a obra do conquistador; é o que vai 
cortar na carne da geografia (digamos assim) o que é nosso, o que 
é nossa carne, separando-a da do vizinbo com quem se lutou du ... 
rante dois séculos. 

f: o demarcador. A tarefa passa de geografia física para a geo
grafia social e humana. A linguagem moderna que faz da fronteifa 
"um organismo periférico" se ajusta muito bem a nova realidade. 

Bandeirante, porque pratica atos de bandeirismo, o demarca
dor nem sempre é paulista; mas repete o paulista, embora em 
sentido inverso, isto é, pondo paradeiro a marcha para Oeste. 

. . 
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O Tratado de 1750 nao podia ter feíto mais do que fez. Mesmo 
quando deixou algumas questoes para serem liquidadas no futuro. 
Para o ajuste dos pontos de fric~ao geopolítica indicou os remédios: 
permuta de territórios, uti possidetis, preferencia por certas condi
~oes e acidentes geográficos, naturais. E se nao deslindou logo o 
caso, por ex., da linha reta que deveria ir do Madeira ao Javari 
-trecho em que só se podia caminhar as cegas-foi por motivo 
que os fatos posteriores viriam a explicar. 

Nao era só a geografia espectral da regiao, na frase de Euclides. 
Os igarapés entram na trama dos descaminhos, iludindo os mais 
avisados dentistas. A própria nascente do J avari dá margem a nu
merosas explora~oes, em torno do "/le uve enchanté", variando de 
lugar e determinando nada menos de tres oblíquas na questao do 
Acre. Prova de que o Tratado de 1750 nao podía ter ido além do 
que foi. 

lmpossível alegar, entao, que recebemos urna heran~a penosa, 
como se urna partilha de tal grandeza já nos devesse ter sido en
tregue como um prato feíto. O mesmo se poderá dizer das de
marca~oes que, afinal, nao podiam ser resolvidas em abstrato. 
Antes, passariam a constituir novas páginas de bandeirismo, e 
mais difíceis, sob certo aspecto, porque obrigatoriamente situadas 
nos pontos mais ásperos da conquista. 

Os pioneiros poderiam escolher os pontos de acesso ou de me
nor resistencia; os demarcadores nao teriam esse direito de op~ao. 
Teriam que seguir, é urna hipótese, urna determinada linha reta, 
passasse por onde passasse-como (mal comparando) a anta do 
totem tupi-acontecesse o que acontecesse. 

3 

Todos os tratados referentes a limites, entre o Brasil e os paí
ses hispano-americanos, 1 estao, como se sabe, ligados ao bandei-

l . Ver sobre o assunto "Formac;áo dos Limites do Brasil", de CAPISTRANO 
(in Rev. do Arq. Público Mineiro), L ' Oyapock et l' Amazone de JOAQUIM CAE
TANO DA SIVA, monumental trabalho que se tornou decisivo, em favor do 
Brasil, na questáo de limites com a colonia Francesa (Amapá); e Limites do 
Brasil do Baráo do Rio Branca, em suas obras publicadas pelo Itamarati. Ainda 
quanto a. demarcac;áo n o Sul, a revista a.cima citada publlcou vários documen
tos-as cartas de GOMES FREffiE, no tase. III e IV, anos XXI e XXI. O t rabalho 
de RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREffiA, "O BaTáO do Rio Branco e o 
Trac;ado das Fronteiras do Brasil" contém uma excelente síntese das questóes 
r elativas 8.s nossas fronteiras, digna de ser lida (Rev. Brasileira de Geografia, 
n.o 2, ano VII) . 

Ler, também, sobre o assunto, a magistral Hist6ria das Fronteiras do Brasil de 
HÉLIO VIANA. 
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rismo que levou a nossa fronteira móvel para Oeste. Nao se pode 
falar em f ronteira, sem o argumento da penetra~ao histórica. 

J á no século XVII aparece o bandeirante fronteiro, nosso fron
tiers-man, que é Pascoal Moreira com a sua esquadrilha de ca
noas, no M'Boitetu ( 1682). Antecipa ele, atrás ireferido, o fronteiro 
bandeirante, que havia de surgir depois em conseqüencia do Tratado 
de 1750 e subseqüentes. 

Mas há outra ocorrencia, que completa esse parentesco ~nevi
tável, entre fronteira e bandeirismo, é a demarca9ao. Quer-se dizer 
que, mutatis mutandis, ·se pode mesmo falar em "bandeiras de de
marca\;ao", como nas bandeiras de povoamento, na das esme
raldas, etc. 
Co~ o Tratado de 1750, é Francisco Xavier de Mendon~a, sob 

esse aspecto mais amplo, o bandeirante da demarca~ao, no Nor
te, cabendo-lhe desbravar e resolver as questoes do Rio Negro, do 
Japurá e do Javari-Madeira--esta última tao complicada que só 
teve o seu desfecho século e~ meio depois. 

O irmáo do Marques de Pombal, . para isso, organiza urna ver
dadeira expedi~áo sertaneja; pois a sua comitiva é constituída pc>r 
nada menos de 796 pessoas e 25 barcos. 

Da outra parte vem D. José de lturriaga, com enorme aparato 
de gente, que luta "coro áspero . sertao despovoado e perde mui
tos anos só de caminho".2 O pior foi o desencontro entre um e ou
tro, porque o primeiro espera o segundo e o segundo chega quando 
o primeiro já está de volta. 

Nao foram inúteis os trabalhos, pois deram margem a fundagao 
de povoados e f ortes como garantia de posse, inclusive a Capitanía 
de S. José do J avari. 

No Sul, Gomes Freire de Andrade e Valdelírios afrontam, tam
bém, graves dificuldades, na parte referente aos 7 Povos que fi
cariam no domínio portugues-como é sabido--em troca da Co
lonia do Sacramento. A luta adquire mesmo um colorido épico que 
inspirou a Basilio da Gama o Uraguai e termina com a vitória das 
armas luso-brasileiras contra os índios e jesuítas que os instigaram 
a que se opusessem a demarca~áo. 

Passam alguns anos e já .(Tratado do Pardo) se revoga o Tratado 
de 1750; um outro, o de 1763, determina a devolu~ao da Coló~a 
de Sacramento a Portugal; vem ainda o de 1777, pelo qual o Brasil 
perde o território dos 7 Povos (Missoes) mas era apenas prelimi
nar; nao tardou muito a ser anulado pelo de· 1801. 

2. CAPISTRANO, Caminhos Antigos, p. 138. 
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Nao obstante, o de 1 777 dá margem a magníficas explor~oes, 
das mais importantes (segundo Rodolfo García) , das que se levaram 
a efeito na América do Sul. Ficou-nos urna admirável document~ao 
dos estudos e reconhecimentos que os demarcadores fizeram, numa 
enorme extensao do nosso tePritório. 

Ricardo Franco é um desses demarcadores bandeirantes. J á é ele 
quem escreve o Diário do Madeira, 3 explora a bacia do Rio Branco 
( 1781), sai de Vila Bela4 para os campos dos Parecis ( 1794) com a 
sua bandeira de reconhecimento dos Rios Galera, Sararé, Guaporé, 
Juruena (a que já se alude no§ 6 do "O Tratado de 1750 e o nosso 
Imperialismo Interno"; presta notáveis servigos na defesa ~o forte 
de Coimbra, em 1801, onde, apenas coro 40 homens, repehu nada 
menos que 800, de Lázaro de Riviera. Silva Pontes é o autor da 
Carta Geográfica de Projefií,o Esférica Ortogonal de Nova Lusitania, 
citada por Joaquim · Nabuco na questao de limites entre o Brasil e a 
Guiana Inglesa. Lacerda e Almeida, paulista de nascimento e índole, 
foi bem uro bandeirante dentista que desbravou grande parte do 
nosso sertao e explorou detidamente o curso de vários rios. Fez mais 
do que isso, Lacerda e Almeida. Com a voca9ao de bandeirante 
que o sangue mameluco lhe deu, vai chefiar urna expedi~ao na 
Africa com conseqüencias que foram relembradas por muito tempo, 
com espanto, pelos nativos do continente negro. 

Conta Rodolfo Garcia que Richard F. Burton o chamou "martyr 
in the cause of science" -título que resume, expressivamente, a sua 
glória. 

Pereira Caldas, com a sua expedi9ao de 516 homens e 25 canoas, 
é o intrépido comissário que enfrenta o obstinado Riqueña na ques
tao do Apaporis. A demarcagao foi suspensa, mas os comissári~s 
portugueses aproveitaram, mais urna vez, o ensejo pra explorar mi
nuciosamente o território amazónico. 

Manuel da Gama substitui Pereira Caldas em sua tarefa, quer coro 
trabalhos como o Plano Geográfico do Rio Branco, quer com atos 
de coragem como o que praticou detendo o irrequieto Riqueña em 
terras mairginais do Cupaca, onde se haviam estabelecido os espa
nhóis. 

J á um caso de "fronteiro bandeirante" é Luís de Albuquerque que 
nao se assustou com o tamanho de Mato Grosso, como o fez Luís 
Pinto, o de "termo de acessao", 5 antes repetiu a vigilancia de Pas
coal Moreira no M'Boitetu contra os espanhóis, 6 fundou núcleos de 

3. Rev. do Inst. Histórico, t. XX. 
4. Idem , t. VI. 
5. Anais do 111 Congr. de História Nacional, vol. V, p. 176. 
6. VIRGíLIO CORREIA FILHO, Luís de A lbuquerque, Fronteir o insigne, p . 192. 
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povoamento e fortifica~óes nas raias do Oeste, ero território mato
grossense. 

Nao se limitou, porém, a esses estabelecimentos; discutiu a ques
tao de limites, criticou ·os Tratados de 17 50 e 1777, defendeu a 
exclusividade da navega~o portuguesa do Guaporé e foi incuµibido 
de chefiar a demarca~ao da fronteira na parte de Mato Grosso. 

Coube-lhe, para a tarefa, organizar urna bandeira, da qual foi 
chef e J oao Rodrigues do Prado, cursado ero sertao, conhecedor da 
travessia entre o Porte de Braganga e Vila Bela, para reconhecimento 
do vale do M'Boitetu. Resulta daí a .funda~ao de outro reduto7 que 
seria a povoa~ao de Albuquerque a margem ocidental do Paragua~ 
( 1778). 

A Vila Maria do Paraguai que se chamou depois S. Luís· de Cá
ceres, bem como Viseu e Casalvasco8 foram outros núcleos de po
voamento confirmativos da posse lusa no território cujo tamanho ha
via assustado tanto a Luís 'Pinto. 

Mais que isso, fez Luís de Albuquerque; desobedecendo a Pombal 
empreende o novo forte Príncipe da Beira. O uti posside_tis, previsto 
por Alexandre de Gusµiao, no Tratado de 1750, viria-em caso de 
reclama~oes espanholas-legalizar a obra do governador fronteiro, 
desobediente a paulista, como no tempo em que el-rei recomen
dava (inutilmente) nao se ofendessem nas entradas os domínios de 
Castela. As dificuldades de toda espécie, como a de haver ou nao 
o Igureí, a sem-cerimónia coro que Félix Azara, o comissário es
panhol, quer avan~ar até as minas de Cuiabá e Mato Grosso ("cuan
do las podemos atacar con fuerzas competent{}.s, etc.) ; o bate--boca 
a respeito de ser "furo" ou "bóca" o canal que "leva as águas do 
Solimoes ao Japurá, ao invés de traze-las"; a proeza de Riqueña, 
que foi preciso mesmo mandar vigiar e manter em custódia, como 
diz Capistrano, "os múltiplos varadouros, imaginários ou verdadei
ros, alegados por parte de Portugal", formam urna verdadeira odis
séia, escrita pelo executor da demarca~ao. 

Cada expedi~ao demarcadora, como a de Silva Pontes, a de 
um Tefé, a de um Taumaturgo, a de um Euclides, tero algo de 
urna bandeira na luta coro a geografia, com a floresta, com os 
rios encachoeirados, com os igarapés, com as nascentes ocultas 
do labirinto amazónico--e ainda coro os índios, doen~as, feras e 
monstros na fixa~ao da fronteira. 

7. VlRGíLIO CORREIA FILHO, op. cit., p. 194. 
8. Apud Raias de Mato Grosso, também de VIRGíLIO CORREIA FILHO. 

vol. IV. 
. . 
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O trabalho que tem o título Fronteiras e Fronteiros, de Castilhos 
Goycochea é, inegavelmente, um primeiro e decisivo passo, em 
tal sentido. Nele já se faz justi9a a vários demarcadores; mas o 
de que se fala, aquí, é da inclusao do demarcador no bandeirismo. 
É do bandeirante da demarca9ao caracterizado como tal. 

O autor de Fronteiras e Fronteiros já o diz, talvez sem pensar 
nisso: "o demarcador de fronteiras tem que possuir o tino do 
batedor de sertóes". 

Talvez seja o tipo de um bandeirante cientista, como Rodolfo 
García chamou a Lacerda e Almeida mas o certo é que lhe cabe 
essa designa9ao histórica. Ao <lito de Euclides-"o bandeirante 
desarranjou tóda a geografía sul-americana"-Goycochea opóe o 
demarcador como aquele que "arrumou" essa geografía. 

É urna questao de comportamento <liante da geografía, tam
bém: o bandeirante mal comportado e o bem comportado, mas 
irmaos que se encontram na fronteira; o da moving frontier e o 
da fronteira fixada. Com aquela dif eren9a a que, linhas atrás, se 
aludiu: o bandeirante da demarca9ao tem que caminhar sem es
colher o caminho, e o da penetra9ao, o da conquista entra pelas vías 
de acesso que, tanto quanto possível, ele mesmo escolhe. 

Aquele está sujeito, é evidente, a urna determina9ao dos tratados, 
a urna linha reta em meio da selva, que nao lhe permite desvío, 
como no caso do Madeira-Javari; este a urna determina9ao geo
gráfica com a qual pode, de vez em quando, discutir um bocado. 

Nao será o demarcador um bandeirante original, específico; 
um bandeirante por sistema de vida, como o piratiningano; será, 
entretanto, um bandeirante em conseqüencia, ou por deriva9ao; 
no mínimo, um segundo bandeirante, obrigado a existir em ra
zao do primeiro. Nao lhe falta, sequer, a auréola do heroísmo. 
Nada mais parecido com o relato de urna bandeira (o do Alferes 
Silva Braga, que acompanhou Anhangüera 11) do que o diário 
de urna expedi9ao das que f oram explorar o deserto oc id en tal. 

Consulte-se qualquer dos "diários de viagem" dos demarcado
res, o de um Lacerda e Almeida, por ex., o mais enxuto e con
ciso deles, e aí estará a odisséia que era romper mato brabo, ca
choeira, pantanal com bugre pela frente. Quanta vez a expedi9ao 
toma veredas falsas, nos lugares onde os rios se espraiam em lama; 
e quanta vez Lacerda e seus companheiros "passam a noite uns 
em árvores, outros na canoa por falta de terra". 
580 c. r. 

Se refletirmos, diz o grande conhecedor de sertao, nos con
tinuados trabalhos e prejuízos que ainda boje recebem os nego
ciantes neste já bem atribulado e conhecido transito;9 se também 
lan9armos os olhos para os anais da Cfunara de Cuiabá e fizermos 
o cómputo dos homens que tem custado aquele estabelecimento 
desde o seu princípio, mortos nao só pelos trabalhos, fornes, enfer
midades, e mais também pelas grandes e terríveis vicissitudes, e 
em alguns anos geral destr~o de navegantes que atraídos. pela 
riqueza daquela descoberta e atropelando todos os obstáculos cor
riam após do ouro, e que ficavam sacrificados ao furor do gentío 
que pelo espa90 de mais de vinte anos fez lastimosa carnagem; nao 
<levemos justamente exclamar com o poeta: 

"quid non mortalia pee tora cogis 
aun sacra james?" 

. ~ 5 

A luta pela descoberta da nascente do J avari, pra referir ma1s 
um episódio, lembra urna passagem bandeirante típica. 

O Diário publicado pelo Barao de Tefé1º ero frances, a respeito 
do rio encantado, cuja fonte fugiu dos seus pés e se escondeu no 
emaranhado inextricável de uro· igapó, rindo-se da sua ciencia, 
merece ser um capítulo, e dos mais pitorescos, do desbravador 
em luta com o sertáo. 

"Quand on songe ( escreve Alfred Marc) que depuis plus de 
trois siecles aucan aventurier n' avait osé se hasarder a la remonte 
du Javari au de la du 3me paralele sud, il est bien évident que la 
dé/ aite inf ligée a l' expédition militaire de 1866 devait retenir "re
gatoes" et "seringueiros" prudemment conf inés aux abords du con
! luent et des loe ali tés habité es dont la proximité écarte toujours les 
sauvages: les plus audacieux ne. s'aventuraient pas dans l'interieur a 
une distance de plus trois jours de canotage." 

Realmente, já os selvagens haviam destruído, em 1866, a co
missao mista presidida por Soares Pinto e Paz Soldán.11 A expe
di9ao de Tefé e Black teria que correr identico risco, como real-

9. Diário de Viagem, de LACERDA E ALMEIDA, edlQAo mandada imprimir 
pela Assembléia Legislativa de S. Paulo em 1861. 

Reproduzido em 1944, pelo Instituto Nacional do Livro. 
10. O Diário do Baráo de Tefé está transcrito, em grande parte, no llvro de 

ALFRED MARC, Un 'Explorateur Brésilien, publicado em Parts, no ano de 1889, 
com um prefácio do Almirante JULIEN DE LA GR/tVIERE. 

11. Sobre a expedi9áo Soares Pinto-Paz Soldán o leitor encontrará. minuciosa 
1nfonna9áo em Fronteiras e Fronteiros de CASTILHOS GOYCOCHl!:A (pp. 180 e 
segs.). Sobre o demarcador Costa. Azevedo, 1dem (pp. 199 e segs.). 
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mente correu, desde os primeiros mom~nt~s de, sua caminhada 
em busca da nascente do J avari. O seu Dzárzo esta todo entremea
do de Iutas contra os índios que atacam os demarcadores e seus 
auxiliares terrivelmente. A escassez de viveres, o beribéri, as flechas 
dos bugres, as dificuldades de transporte se tlrans!or:nam ero ver
dadeiro martírio. Num dos combates, perecem um md10 e o tuxaua; 
mas depois é o próprio irmao de Tefé quem morre, atacado da 
moléstia que vinha dizimando a tropa. 

21 de margo: "Meu pobre e bem-amado irmao é morto." 
Black também falece, vítima do beribéri, logo depois do seu 

regresso ao Peru. 
Como se ve, a procura da nascente do J avari marca bem o 

bandeirismo da demarcagao, no qual a ciencia se toma épica. Os 
demarcadores teriam que ir a onde a nascente estivesse, f ossem 
quais fossem os óbices. Tratava-se da fixagao de um ponto vital, 
intransferível ero· assunto de latitude e longitude. Nada menos de ' . . 
tres expedigoes sao necessárias pra descobrir onde nasc1a um no 
descontínuo e sagaz, que transformava a geografia em fábula, já que 
a sua localizagao se torna indispensável pra se saber a posigao da 
linha reta que seria a fronteira entre o Brasil e a Bolívia conforme 
os Tratados de 1750, 1777 e 1867. 

A linha, por sua vez, seria paralela ou oblíqua, tomada na 
latitude 1 Oº 20' até a longitude onde se encontrasse a nascente. 
Pela paralela--e este aspecto da questao já foi referido no capítulo 
anterior-o Acre seria brasileiro mas pela oblíqua seria boliviano. 
Na demarcagao coro o Peru deu-se a nascente como situada a 70° 
1' 17" 5 de latitude sul e 74º 8' 27" 07 de longitude oeste de 
Greenwich. 

Depois do bandeirante demarcador Tefé é Taumaturgo de Aze
vedo quem vai verificar onde estairá o demonio da nascente daquele 
"fleuve mysterieux, presque enchanté" e o resultado é o que se sa
be-a verifica~ao de uro seriissimo engano. O govemo brasileiro nao 
podia sancionar-alegou-se-um erro geográfico no seu próprio ter
ritório. Aceitar o marco do Peru como o último da Bolívia seria 
grave prejuízo territorial e económico para o Amazonas. 

Taumaturgo refere-se aos imensos sacrificios durante a viagem, 
sendo preciso arrastar as canoas sobre bancos de areia, em tre
chos de um rio atravancado de paus, permanecendo as pra~as o 
dia inteiro na água, isso só pra chegar a bóca do laco. , . , 

A urna certa altura acabam-se os v1veres, torna-se Imposs1-
vel o regresso em canoas, já é grande o número de doentes, mor
rem do is dos expedicionários: "melhor que no ano passado em que 
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perdemos o encarregado do material e fornecimento, tres pra~a~ e 
dois marinheiros12 tendo ficado doentes os merr.bros da co1n1ssao, 
empregados, pragas do contingente e o pess?al do aviso Tefé." , 

Nao obstante a descoberta do engano fe1ta por Taumaturgo e 
ainda posta ero' dúvida· pelo ministro do Exterior (General Dio
nísio Cerqueira) e daí nova demarcagao, agora por Cunha Gomes. 
Nao era a latitude 7º l' 1 7" 5, como pretenden Tefé, nem a 10° 
20' como se supós a princípio, mas o alarma de Taumaturgo va-
leu: era a 7º 47' 44"5 de longitude oeste de Greenwich. · 

Vem depois a vez de Luís Cruls que, através de mil dificuldades, 
que custaram a perda de um oficial . de marinha, Carlos Acioli, en
contra para a nascente urna outra posi<;ao, diversa ~a encontrada_ 
por Tefé, Taumaturgo e Cunha G.o~es .. A. solugao fo1 outra (nun~a 
se viu nascente igual em cavorte1nce) fo1 a que lhe deu o Barao 
do Rio Branco no Tratado de Petrópolis, em 1903, mas a luta pela 
descoberta da nascente do Javari havia tomado urna questao de 
liniites na maior cabra-cega~ geográfica de que se tem notícia. Ao 
mesmo tempo, urna página de destemor bandeirante que nao po
derá jamais ser esquecida. 

Mas qual a razao de tanto embarago para o encontro da nas
cente célebre? Tefé fala nos igapós que lhe fugiram dos pés. Tau
maturgo também explica: a constituigao hidrográfica da bacia do 
Amazonas fazia parecer que os rios e afluentes iam acabar-se num 
certo ponto, em virtude de urna barreira suposta invencível, ~as 
nao; atravessavam eles essa barreira e continuavam seu curso mu1tas 
léguas adiante. 

O Rio Memachi, primeiro da linha de limites coro Venezuela, é 
um exemplo ( dessa brincadeira). Afluente do N aquieni, já por si 
estreito, nao dava passagem senao a ubás, parecendo acabar-~e 
perto. O demarcador se engana, porém, redondamente. Corre atra~ 
dele, sururucando aqui e ali, atravessa banhados extensos e vai 
encontrá-lo, já um pequeno córrego, até que o acompanha sem 
perder de vista e o ve formar-se. A mesma coisa acontece ~om o 
Antimari afluente do Acre, ou confluente do Purus. ~ tambero es-' . . 
treito, parece acabar-se onde existe a última barraca de ~enn~erro, 
mas é ilusao, os moradores do lugar desconhecem a continuagao do 
seu curso, o Capitao Pia regressa por lhe ser impossível atravess~ 
um grande chavascal no qual o Antimari se perde, e pronto. O .no 
ia acima da foz do Iaco, dirigía-se muito ao sul, fazendo acreditar 
que as suas cabeceiras ficavam além de 10° de latitude. 

• 
12. TAUMATURGO DE AZEVEDO, Limites Entre o Brasil e a Bolívia, oficinas 

gráficas do Ministérlo da Guerra, 1953. 
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Episódios de igual colorido sao as demarca96es de Cunha Go
mes e Luís Cruls. 

Mas basta o relatório de Euclides de Cunha, relativo a regiáo 
do Alto Purus, na explora9áo demarcatória que lhe f oi confiada. 
Que nos diz entao o imortal estilista dos Sertóes, a quem Lúcia 
Miguel Pereira chama tao agudamente "escritor bandeirante?" 

J á impaciente, <liante da demora, causada por expedientes bu
rocráticos, escreve a um amigo: "Nao desejo a Europa, o bule
var, os brilhos de urna posi9ao, desejo o sertao, a picada malgra
dada, e urna vida afanosa e triste de pioneiro." 

Preste-se a devida aten9ao a este ponto. Ao bulevar Euclides 
pref e ria a vida afanosa e triste do bandeirante. E encara va o fu
turo com exata visao das coisas brasileiras: "O futuro confirmará, 
talvez, estas conjeturas; e sem o aguardar, eu, se fosse govemo, 
trataria de garantir as tres largas brechas do J avari, do J uruá e 
do Purus." 

Finalmente, em abril de 1905, a despeito da vasante, segue a 
pequena frota, de lanchas, batel6es e canoas. Tenaz, Euclides 
reafirma o seu desígnio: 

"Conferenciei com o comissário peruano sobre a situa9ao, e hei 
de apresentar-lhe o meu alvitre único: mesmo que seja a pé." Corno 
se quisesse usar da linguagem específica do século XVII: iremos de 
S. Paulo a pé ao Peru, e isto nao é fábula. 

Logo após, o seu relato da expedi9ao é igual, sem tirar nem 
por, ao de Silva Braga, em rela9ao a bandeira do segundo Anhan
güera: " ... os restos da comissao exploradora, chegaram a foz do 
Cavaljani, último esgalho do Purus, distante 3.200 quilómetros da 
confluencia <leste último no Amazonas." 

Absolutamente sucumbidos, informa Enclides. 
A nossa comissao dispersa-se, coagida pelas circunstancias; nau

fragamos em caminho, e os salvados da catástrofe mal bastariam 
aquele reduzido grupo de temerários. 

"Sem víveres, alimentavam-se já com um terrível quarto de 
ra9ao, de restos de carne-seca e fairinha. Empecilhos de tóda or
dem, maiores a medida em que diminuíam os recursos. O rio, cada 
vez mais raso, quase estagnado nos estiroes areentos, ou acachoan
do em corredeiras intermináveis, requeria trabalhos crescentes e 
verdadeiros sacrificios. J á nao se navegava: as duas pesadas ca
noas de itaúba iam num arrastamento a pulso, como se fossem 
por terra; e os remos, ou os varejoes, transformavam-se em ala-
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vaneas, numerosíssimas vezes, para travessia dos trechos mais 
difíceis. 

Ao descer das noites, os homens que labutaram todo o dia, 
metidos na água, sern ~m trago de aguarden te, ou de café, que 
lhes mitigasse o regime bruto, acampavam soturnamente. Mal se 
armavarn as barracas. Na manha seguinte, cambaleantes e trópe
gos-porq ue as areias do rio, navalhando-lhes a epiderme, punham
lbes os pés em chagas-retravavam, desesperadamente, a luta da 
subida do rio que nao se achava mais, tao extenso, tao monótono, 
tao sempre o mesmo, na inviabilidade de suas margens que tínha
mos a ilusao de nos andarmos nurna .viagern circular; abarcávamos, 
descampávarnos; e ao firn de dez horas de castigo parecíamos voltar 
a 1nesma praia de onde partíamos numa penitencia interminável e . 

d " ru e. . . . 
Nao faltaram as horas de desanimo e dispersao, como na ban

deira do governador das esmeraldas: 
"Mas ao chegar naquela tarde a foz do Cavaljani, considerei a 

empresa perdida. Os rneus bravos companheiros rendiarn-se aos 
reveses. Atravessei em claro a noite. Na manha seguinte, pro
curei-os, na tentativa impossível de os convencer de mais um sacri
ficio." 

O reacender das energías, típica do bandeirante, redoura, po
rém, a luta com a natureza: 

"E partirnos, retravando, desesperadamente, o duelo com o 
deserto." 

7 

Nada mais expressivo pra demonstrar o que há de bandeiris
n10 na demarca9ao do que o episódio acorrido com J oao de Sou
sa Azevedo. 

Tido e havido esse grande ituano como "o mais arrojado sertanejo 
de que rezarn os anais paraenses", nao queria ele outra coisa se
nao bandeirar na Amazonia. No Arinos, por onde andou buscan
do ouro, ou descendo e subindo pelo Tapajós, havia dado prova 
de sua audácia, mas o Madeira era a regiao que mais conhecia fa
zendo viagens de ida e volta pra Mato Grosso por esse rio. 

O governador do Pará sóube disso, e, precisando dos seus prés
timos, pra garantir a sua permanencia no Norte-o fez assinar um 
comprornisso de nao se meter na navega9ao do Madeira sem pré
~ia licen9a. Nao adiantou tal expediente, por9ue o bandeirante pau.
hsta nao se conteve e o Madeira o atraiu de novo. Teria que res
ponder pela falta que cornetera. E eis que, entre os motivos 
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pelos quais o governador é de parecer que se l~e releve .ª culpa 
figura este: "necessitamos dele para ~ demarca9ao dos ~os, Ma
dem:a e Guaporé, porque certamente e o melhor que boje ha na-
quela regiao."13 

• • • 

Num documento que Joao de Sousa Azevedo dirige a el-re1, 
dizia que várias vezes tinha ido as minas~ como nas jornadas ~o 
Ouvidor Caminha de Castro, como tambem em 1760 coro aviso 
ao plenipotenciário de S. Majestade. Nas primeiras ~º!11 40 ~
cravos, a quem pagou de sua fazenda, com armas, mun19oes e ma1s 
petrechos necessários pra urna viagem de 700 léguas, sem. 9ue se 
Ihe desse ajuda de custo; nas segundas, com a sua comitiva de 
escravos, pilotos, carapinas, ajudantes e calafate, dando-se-lhe pe
la fazenda real apenas 200 alqueires de farinha pra suste~to dos 
remeiros, soldados, sem atender ao dos seus escravos, pilotos e 
mais pessoas necessárias pra urna viagem de tanto perigo e demora. 

Nada mais jU;sto que el-rei lhe mandasse ressarcir os prejuízos e 
sofrimentos que lhe custaram os servi9os que vinha prestando desde 
1750, principalmente em 1755, quando lhe foi .outorgad~ a patente 
de Sargento-Mor e Prático. Nessa patente hav1a urna clausula que 
era contrária ao que se costuma observar em tódas as demarca96es, 
pois o impedia de continuar recebendo os seus soldos durante a 
vida. 

E como tudo fez, "em tantos perigos e dano irreparável de sua fa
zenda", pedia apenas isso: ser condecorado com nova patente de 
Sargento-Mor e Prático mas com a declara9ao dos soldos enquanto 
fosse vivo. 

Em rela9ao aos que servem nas demarca96es o "estilo" era esse. 
Em tempo: 
Percorrendo o Arinos, desde as suas cabeceiras até ao Pará, Joao 

de Sousa Azevedo escreve um roteiro que, como diz Roquette
Pinto u "emociona pela sobriedade das suas expressoes, nas passa-

' " gens em que fala dos obstáculos transpostos . 
Quanto ao Sul, e numa de suas cartas sobre a d~marca9ao ( 23 

de fev. de 1753) dizia Gomes Freire: "Dos 200 pauhstas que arma
dos fiz descer da comarca de S. Paulo (S. Paulo tinha perdido entao 
o título de Capitania) mandei ficar 80 em Viamao, que estao tra
balhando em fazer canoas para os transportes daquele pórto as 
Missoes; outros mandei explorar a subida do rio; os cento. e. ~inte 
ficam nesta parte para irem todos os que precisos f orem d1v1d1dos 

13. Doc. citado por ARTUR CÉSAR FERREIRA REIS, em Paulistas na Ama
.zónia, p. 240. 

14. ROQUETTE-PINTO, Ronclónia, p. 30. 
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na segunda e terceira partida. Na formatura desta tropa e sua con
du9ao foi Cristóvao Pereira de Abreu a quem encarreguei desta 
importante diligencia que executou com aquele zelo com que sempre 
tero servido. ~stes homens-acrescenta-serao utilíssimos, pois é 
indiscutível que excederao aos mais em tudo o que sao descobrimen
tos e passagens de sertoes. "15 

A princípio as disputas, os embara9os, os pantanos, a condu9ao 
de víveres naquelas distancias, a "marcha de pesadas pedras e .Lar
gos", os morosos exames geográficos; depois a irregularidade dos 
tempos tempestuosos, a · lentidao castelhana. 

A senha dos jesuítas era esta: matando um portugues era preciso 
cortar-lhe a cabe9a para que nao ressuscitasse.16 

8 

Na execu9ao dos tratados, como se ve, nao faltam atos do mais 
atrevido bandeirismo, um b'ahdeirismo de confirma9ao, aliado ao 
genio diplomático que tra9ou juridicamente os limites da marcha 
para Oeste. 

Em outras palavras: a reconquista do território pelos brasilei
ros-reconhecida pelo Tratado de Badajós-prova que Alexandre 
de Gusmao é que estava certo quando incluiu os 7 Povos no Brasil17 

em troca da Colonia do Sacramento (Uruguai). Que adiantou, de
pois, D. Joao VI, com o seu bandeirismo retardatário, reaver o 
Uruguai, mesmo com o beneplácito dos próprios uruguaios? Em 
1827 o Brasil assina o tratado reconhecendo a independencia da re-

15. Cartas publicadas na Rev. do Arquivo Públ. Mineiro, a.no XXII, p. 218. 
16. Rev. do Arq. Público Mineiro, ano XXII, p. 282. 
17. As guerras do Sul tornaram, contudo, ainda durante longo periodo, perl

clltante a fronteira do Brasil com o Uruguai e com o Par aguai. O ideal do tirano 
Rosas, que até hoje se relembra-, de estabelecer a república das Provincias Uni
das, da qual os governos platinos qulseram aproveitar-se contra a integridade 
territorial brasileira, amea~ando a;rrebatar o Rio Grande do Sul; a necessidade 
(pela qual tanto se bateu a nossa diploma.cla) de manter Uvre o acesso nuvla;l 
de Mato Grosso pelo Para-gual, ou a livre navega~a.o pelo "magnifico Para.gua!", 
como se dizia, constituem movlmentado capítulo da nossa política exterior, em 
assunto de fronteiras. 

A interferencia do Brasil no Prata se fez sentir sempre, como se sabe, no 
sentido da independencia do Uruguai (isso depois de o he.ver perdido) e com 
o intulto de evitar o imperialismo consistente n a restaura~lo do vice-reinado de 
Buenos Aires (territorialmente). Alegava esse imperialismo que falta.va aJguma 
colse. para a valida.de da independencia da Banda Oriental (1827) e, ao mesmo 
t empo, n A.o r econhecia a do Paraguai. 

Só depols de resolvlda tA.o grave questáo é que se poderla talar numa fronteira 
definitiva, colsa insólita porque a frontelra. entre Urugual e Brasil Já esta.va 
demarcada legalmente. O mesmo se dirá a respeito do Paragual, Já lndependente 
em 1811 e de nóvo assim declarado em 1845. 

Allás, Monte Caseros ha-vla abatido o sonho rosista~ 
Náo obstante tudo lsso, o que o Brasil ncou sendo, geograficamente, é o 

Brasil que a marcha para Oeste, reconhecida em 1750, nos h avia dado, com alguns 
retoques que, a.fin al, náo alteraram o seu perfil no mapa da América. 
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pública oriental. A perda da Província Cisplatina prova, pela segun
da vez, a visáo geopolítica de Alexandre de Gusmao. 

Pode-se dizer entáo que o Tratado de 1750 havia legalizado a 
conquista bandeirante e que os apossadores do território, em 1801, 
"legalizaram", pelas armas, o Tratado de 1750. 

9 

Os nomes dos demarcadores, aqui citados, sao apenas os que 
percorreram a regiáo amazónica, onde mais se caracteriza o ban
deirismo que praticaram. A esses, muitos outros poderiam ser 
acrescentados num capítulo que ainda abrangesse as regioes explora
das pelos bandeirantes fronteiros. Rodolfo García, em admirável 
trabalho sobre explora96es científicas, alude aos "dignos emulos 
dos Ricardo Franco Silva Pontes e Lacerda e Almeida" como foram 
Soares Andréia ( Baráo de Ca9apava), Duarte Ponte Ribeiro, Mi
guel da Silva Lisboa (Visconde de Maracaju), Joao Severiano da 
Fonseca, Guilherme Carlos Lassance, Soares Pinto, Vicente Pereira 
Días, Capanema, Dionísio Cerqueira, José Candido Guilhobel, e 
illtimamente Felinto Alcino Braga Cavalcanti, Augusto da Cunha 
Gomes, Luís Cruls, Taumaturgo de Azevedo, etc. a todos os quais 
se devem servi9os na fixa9ao das fronteiras do Brasil com as Guia
nas, Venezuela, Colombia, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai.18 

Belarmino de Mendon9a e Euclides da Cunha realizara expedi96es 
de reconhecimento o primeiro no Alto Juruá, o segundo no Alto 
Purus; a demarca9ao é feita pelo Almirante Antonio Alves Ferreira 
da Silva. 

Nao é possível esquecer o Barao de Melga90, que explorou o Rio 
Paraguai e seus afluentes ( 184 7-48) e cu jo conhecimento da regiao 
tanto contribuiu para esclarecer a natureza e a valia das concessoes 
feítas a Bolívia, em assunto de portos e vías de acesso amazónico. 
O Tenente-Coronel Manuel Luís de Melo Nunes continua ademar
car os limites da Venezuela. Renato Barbosa ( 1930) e Temístocles 
de Sousa Brasil (1933) demarcaram os limites da Colombia. Ainda 
Leopoldo N ery figura nos trabalhos de limites do Sul. A nomes tao 
ilustres junta-se em 1910, o do entao 1.0 -Tenente de Artilharia 
J oao Batista Mascarenhas de Morais, o glorioso marechal que trinta 
anos depois, na década de quarenta, comandou a FEB na Europa, 
com a entrada do Brasil na última guerra. O seu nome faz jus a 
urna referencia especial, neste capítulo. Nomeado pelo Bariio do 

18. Dicionário Hist., Geográfico e Etnológico, p. 898. 
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Río Branco a 15 de agosto de 1910, coube-lhe a fun9ao de auxiliar
técnico da Comissáo de Limites Brasil-Bolívia, presidida pelo Almi
rante Guilhobel. A 1.0 de fevereiro de 1911 é ele o ajudante dessa 
comissao e só a 31 de dezembro de 1914 deixa o cargo por motivos 
da termina9ao dos trabalhos de campo. 

Assim, dUI"ante cinco anos, Mascarenhas de Morais participa da 
demarca9ao da fronteira que inclui o Acre no território nacional.19 

Nao se escreveu ainda, ao que se saiba, urna história das d.emar
ca9óes sob esse aspecto, no Brasil, nem cabe faze-lo ao autor do 
presente ensaio nos limites que se tra9ou. No dia em que f ór escrita, 
compreendendo a luta pela execu9áo dos tratados, nao apenas de 
1750, 1777, senáo também de 1851,. 1867 e outros se terá urna 
maior idéia do que foi esse capítulo, do ponto de vista da marcha 
para Oeste. 

Mesmo nos pormenores, como na questao de haver ou nao haver 
o Igureí, no trecho da frohteira de Mato Grosso nao foi outra a 
solu9áo. Surge a dúvida no Tratado de Santo Ildefonso ( 1777) ado
ta-se a linha de Iguatemi e de Ipanegua9u, na hipótese de nao haver 
o Igureí; mas o Igureí existía mesmo (nao era fic9ao) e vol ta a 
prevalecer a raia de 1750, tal como a havia tra9ado Gusmao o 
"brasílico". . ' 

Outro pormenor que tam bém ilustra o que se acabou de dizer é 
a ocupa9áo do Iguatemi, intentada pelo Morgado de Mateus a 
custa de milhares de paulistas aí sacrificados. Nao estava compreen
dido na raía de 1750; conquistado aos espanhóis, teve que ser 
restituído, em 1777, após penosa rendi9ao. 

10 
Em resumo: 

Já nasceu Sao Paulo em atrito com os "contrários", com a no9ao 
de fron.teira, e o nosso primeiro fronteiro terá sido logo J oao Ra
malho, cujo reduto se localiza "em terra de inimigos". 

Por estar ele em "terra de inimigos"--dos "contrários de Paraí
ba"-nao poderla aceitar a sua elei9ao pra vereador. A fronteira 
estava perto, e os contráriós eram os tamoios aliados dos franceses. 
Ser bandeirante, sob esse aspecto, já era ser fronteiro. Numa carta 
a Regente D. Catarina (1561) a Camara expoe o perigo, <liante de 
"inimigos que se haviam juntado na fronteira". 

• 
19. As 1nforma~6es acima foram prestadas ao autor pelo General CARLOS DE 

MEmA MATTOS, ilustre oficial do nosso Exérc1to e estudioso dos problemas 
bras1leiros. 

. . 
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E assim como J oao Ramalho é fronteiro no século XVI, Pascoal 
Moreira, em fins do XVII (repita-se) é fronteiro já no recluto de 
M'Boitetu. 

Ao bandeirante fronteiro sucede, afinal, o fronteiro bandeiran
te--o bandeirante da demarca9ao. 

Um Luís de Albuquerque, na luta coro os espanhóis intrusos e 
na funda9ao dos povoados e redutos pra defesa de Mato Grosso; 
um J oao Domingues do Prado, cursado em sertao, com a sua ban
deira fronteiri9a de reconhecimento, ou seja, o bandeirante auxiliar 
do fronteiro; um J oao de Sousa Azevedo, bandeirante de ltu no 
Pará, a cujo governador serve como bandeirante auxiliar da demar
ca9ao; e uro Cristóvao Pereira de Abreu no Sul, na mesma fun9ao, 
servindo a Gomes Freire, que conta com 200 paulistas para a sua 
tarefa; e os bandeirantes da demarc~ao, um Ricardo Franco, um 
Lacerda e Almeida e tantos outros; todos estao ligados ao mesmo 
capítulo, onde bandeirismo e fronteira se encontram. 

Cabe ainda assinalar agora que, especializados na constru9ao de 
f ortes, e em conhecimentos geográficos, prestam os portugueses no
tável concurso na defensao e caracteriza9ao da conquista realizada 
pelos paulistas, no· século XVIII. 

Foi o momento de maior colabora9ao lusa, na obra bandeirante. 

11 

J á num sentido de conhecimento ou de estudos relativos as nossas 
fronteiras, avulta o nome de Ponte Ribeiro, o extraordinário geógra
fo e cartógrafo (século XIX) que se apóia nos feítos dos bandei
rantes e em cuja obra se apóiam, muita vez, os bandeirantes da 
demarca9ao. 

Tal a sua autoridade de "fronteiro" que bastava um mapa seu pra 
liquidar qualquer dúvida a respeito de um rio, ou de urna linha 
geodésica. Como no caso da linha verde. 

Mas esse é outro aspecto da questao, que nao cabe no presente 
estudo. 
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CAPITULO XXV 

AS BANDEIRAS DO SÉCULO XX 

A alterar;ao da bandeira quanto aos seus meios de trans
porte. O imperialismo do século XX e a civilizar;iio me
cánica. O advento da máquina . terá cortado o que nela 
havia de cumplicidade com as fórr;as primitivas? O ter
rible monde vertical e o fenómeno "terrzvelmente hori
zontal" da bandeira. Agrava-se a política do litoral e as 
popular;oe,s bandeirantes sao esquecidas. A supressiío 
do ín;Li~ e a sua compensar;iío necessária nos prodigios 
da tecnica, que torna ef etiva a posse do Oeste. Bandei
rantes "equipadas de nova técnica", no dizer de Norma
no. Rondan e o bandeirismo do século XX. A R epública 
e as suas bandeiras militares. Os trés pontos mais vivos 
de_ contacto do bandeirismo rondoniano com o dos pio
neiros. O sentido militar da bandeira, a revisao de nossas 
fronteiras geográjic~ e a pacifica9ao do gentio. O "Pro
jeto Rondan", ou "Operar;iio Rondon" de hoje. Charles 
Key e as bandeiras do século XX. Roosevelt e Fawcett. 
O !fl.Íto da Serra Dourada· e a tribo de índios louros e de 

olhos azuis. 

1 

. (_) bandeirismo do século XX of erece os seguintes aspectos prin
c1pa1s: a) o das "zonas pioneiras", nas quais sobrevive o tipo social 
do desbravador; b) as migra~oes internas inclusive o rush do café· 
e) a ~onquista do último Oeste; d) a posse efetiva das zonas jcl 
conquistadas pe1o bandeirante histórico; e) a nova "marcha para 
Oeste", já num sentido político-cultural; f) a Funda~ao Brasil Cen
tral, ~' mu.dan~a da capital da República para o planalto goiano, 
g) o Pro1eto Rondon", a que se aludirá adiante. · 

Neste capítulo se tratará do contido na letra d) , apenas. Os que 
se compreendem nas letras a) b) e c) já foram referido~ em capítulos 
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anteriores; e os das letras e) f) e g) serao objeto da "conclusao" 
<leste modesto ensaio. 

As zonas pioneiras se aludirá de novo, na "Conclusao" (zonas pio-
neiras atuais) . 

2 

A altera9ao do bandeirismo se fez, nao só quanto ao seu objetivo 
e quanto a sua composi9ao social mas também quanto aos meios de 
transporte. 

Para o aproveitamento das várias técnicas indígenas muito terá 
contribuído o horizonte cultural do próprio conquistador. Se a má
quina nao existia, e se os meios de transporte coi:isistiam na utiliza-
9ao do próprio índio, menores s_eri~m os confh!os entre as ~'!as 
posi96es. Assim o nosso expans1on1~mo se real~a e~ cond19oes 
muito diversas daquelas que caractenzam a colon1za9ao espanhola 
e norte-americana. 

O bandeirante cheaava a constituir, como já foi <lito, um agente o . 
perdido da cultura européia. Enquanto !?izarro, por exemplo, mv~-
de o Peru e destr~a as popula~óes autoctones com a sua cavalana 
e seus canhóes, o bandeirante faz tooa a conquista a pé e só se trans
forma em cavaleiro no século XVIII, como só no século XVIII é 
que vai adotar em caráter definitivo a canoa e o bateláo, pra trans-
porte de suas mon96es. _ , . 

Fala-se na crueldade do espanhol. Nao tem duv1da: mas a cruel-
dade do espanhol tinha o seu maior apoio no~ elementos técnicos 
que lhes agravaram os mét~dos de coloniza9ao: A cavalaria .e os 
canh6es dispensavam a med1agao entre o conquistador e_ as tr~b?s, 
assim destruídas automaticamente pelo choque entre do1s estag1os 
culturais que se defrontavam de supetao. Pouca razao pra um en
tendimento mais demorado se as coisas podiam ser resolvidas pela 
destrui9ao quase mecanica dos obstáculos existentes. . 

No Brasil, as coisas se passaram de outro modo. O banderrante 
se fizera índio, pra vencer o índio; este, por sua vez, se tornara o 
co-autor da própria conquista. O simples r~g:esso do civilizado ~o 
primitivismo dispensava o aparato das exped19oes, puxadas a can~ao 
e cavalaria. Parece que o único tiro de canháo--o que Alme1da 
Lara mandou disparar em Mato Grosso, em pleno século XVIII 
- nao matou um só índio; foi apenas estrondo, dizem os documentos 
da época, e o seu empreendimento teria sido tao quixotesco como 
o do Anhangüera na cena do fogó. 

Ao contrário os índios é que, muitas vezes, levavam vantagem 
sobre o conqui;tador. Os guaicurus, os chamados índios cavaleiros, 
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ágeis, mobilíssimos, bem como os canoeiros-terríveis mergulha
dores-estavam mais aparelhados pra urna luta do que as grandes 
levas de expedicionários pedestres e ainda bisonhos em assunto de 
canoa e cavalaria. 

O imperialismo, diz Berdiaeff ao considerar a civiliza9ao como 
urna nova invasao dos bárbaros1 está ligada ao tecnicismo. Quer, 
por essa forma, o autor de O Sentido da História distinguir o impe
rialismo religioso dos tempos antigos, fundado na cultura, do im
perialismo dos séculos XIX e XX, representado pelo tecnicismo 
ingles e alemao. 

As invas6es do tecnicismo deforrriam a compreensao do bandei
rismo realizado a pé e em termos, muita vez, simbióticos. Por outro
lado, e mesmo no século XIX, quando ·ocorre o declínio do patriar
cado rural, se torna evidente a incompreensao da cidade a respeito 
da bandeira, que nao foi rural, que foi antes urna "cidade em 
marcha". 

' .. 
Mas explica-se: urna coisa era o "urbano" voltado para o sertao 

(San Pablo del Certon); outra o "urbano" europeu, o do litoral, o 
do bacharel ( Cristóvao de Burgos) contra o bandeirante (Domin
gos Jorge Velho). 

3 

O século XIX, coma revolu9ao urbana e o advento da máquina, 
terá cortado aos bandeirantes o que neles havia de curnplicidade 
amorosa com as f or9as primitivas. 

Na primeira edi9ao <leste livro, já se procurou fazer urna idéia 
do que f oi cada um daqueles vultos borrascosos. Quem mora no 
litoral já nao os compreende. Quem mora na cidade, mesmo que 
nao seja do litoral, nao se lembra deles. As próprias cidades que 
a bandeira fundou passariam a nao compreender a bandeira e os 
s~us heróis. Quem mora no sertao, hoje em día, nao acredita que 
hvessem existido. Dentro do "terrible monde vertical" a que alude 
Luc Durtain, o fenómeno "terrlvelmente horizontal" da bandeira 
chega a ser um despropósito. Alguns deterministas ferozes verao 
no caso apenas o "empurrao do Planalto" (a geografía que nos deu 
a bandeira) !llªS nao diraO' que se trata, ao fim, de urna vitória do 
hornero sobre a geografía (a geografía que a bandeira nos deu) . 
Dentro da vida múltipla, simultanea, aglomerada, cheia de conflitos 
por falta de espa90, de zonas de fric9ao geopolítica, que caracteriza 
o mundo moderno, perdeu-se a n09ao das caminhadas a pé. O que 

l. NICOLAS BERDIAEFF, O Sentido da História, pp. 264, 266. 
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menos importa ao homem da cidade sao as suas pernas. f:le nao 
tero necessidade de caminhar num meio onde as maravilhas da 
comunica9ao lhe oferecem todos os préstimos e obséquios possíveis 
e imagináveis. Urna caminhada de trezentas ou quatrocentas léguas, 
furando mataria cerrada e antropófaga, náo acode mais a concep9áo 
do mundo friamente mecanico. As opera96es do raciocínio sao obti
das mediante máquinas de raciocinar. Os próprios lares se cbamam 
máquinas de morar. 

O Abarebebe é um mito, face ao bando geométrico das máquinas 
de voar. Quem viaja de Paris ao Rio num aviao a jacto, nao irá 
avaliar o sacrificio dos que caminhavam a pé trezentas ou quatro
centas léguas de sertao trancado e inviolável. 

Agrava-se a política do litoral, e as popula96es bandeirantes sao 
esquecidas. Surgem os bandeirantes da técnica. O rádio e o automó
vel acompanham o desbravador de agora, na sua moderníssima ar
rancada. A civiliza9áo passa a ser a invasora, em lugar dos bárbaros. 

A própria máquina, porém, conduziu os povos a uro desesperado 
apelo as origens contra o assalto de urna civiliza9áo que suprime 
fronteiras e subverte as massas, desarraizando nelas o sentimento 
de nacionalidade. Dá-se, por assim dizer, "a revolta das for9as 
telúricas" de Keyserling ero meio ao "terrible monde vertical" de 
Luc Durtain. 

Felizmente, a civiliza9áo, que terá fechado o mundo da alma a 
outros povos, náo nos cortou as rela96es líricas com a natureza. 
Releía-se, a tal respeito, aquela página que o último autor citado 
escreveu para Rabelais e o Sorriso da Renascenfa, 2 de Ronald de 
Carvalho: "L'originalité du Brésil réside peut-etre, dans le contact 
direct de l'homme_ avec une, nature toute-puissante. Ce n'est plus, 
comme en U .S.A., une dissociation entre les forces primitives et une 
excessive civilisation mecanique." 

4 

Desaparecida a bandeira em sua fei9áo histórica, original, repe
te-se em outro horizonte cultural. No mínimo, repetem-se atos de 
bandeirismo, e quem os pratica é, portanto, bandeirante. 

Ainda no século XIX, talvez o exemplo mais expressivo desse 
neobandeirismo já está em Couto de Magalhaes: indianista que es
creve O Selvagem, explorador de várias regioes do Oeste, princi
palmente a do divisor das águas entre Cuiabá e o Araguaia. 

2. RONALD DE CARVALHO, Babelais et le Rire de la Renatssance, pref. de 
LUC DURTAIN, p. 9. 
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O fato de haver governado quatro províncias, ligadas pelo ban
deirismo, Pará, Mato Grosso, Goiás, S. Paulo, lhe dá relevo especial 
ao conbecimento de táo extensa área geográfica do Brasil. Briga
deiro do Exército, derrota ele os invasores de Cuiabá e Alegre. 
Autor de um plano para a catequese e civiliza9áo dos aborígines, 
através de "línguas", propunha fosse entregue a colonias militares 
com o fim de adquirir bra9os para as indústrias pastoris, povoa9áo 
de nossas remotas fronteiras e comunica9ao do interior, efetiva, 
para as duas bacias, a amazónica e a platina. 

Realiza Couto de Magalháes numerosas viagens por vários ro
teiros do Prata a foz do Amazonas ( roteiros que figuram em O 
S elvagem) . Nao lhe falto u organizar, no Pará, urna expedi9aoª com ... 
posta de urna lancha de guerra, que havia feíto transportar em car
retoes de urna bacia para outra, e de urna flotilha de canoas e f oi 
o primeiro a navegar o Araguaia,4 inaugurando os servi~os de 
transporte fluvial, de que se havia tornado fervoroso adepto, naquela 
regiáo. · .. 

Se há um nome que se liga visceralmente, desde o século XIX, a 
marcha para Oeste, é o desse ilustre sertanista. 

Outro desbravador do sertáo (sertao do Mucuri) é Teófilo Otoni, 
construindo a primeira estrada de rodagem no Brasil ( 1857), fun
dando Filadélfia, onde se pratica _ao vivo a nossa democracia étnica 
com um tipo de coloniza9ao em que figuram chins e botocudos, 
negros e dólico-louros.5 

"Nos colonos, procuro associados e nao proletários", dizia. 
Mas ele próprio se declara operário: "Quando pelas estradas que, 

engenheiro, administrador e operário, eu tinha improvisado, encon
trava, aquí a barraca de urna tropa, ali um carro tirado por besta·s, 
mais adiante outro de bois carregando fardos de fazendas que iam 
chegar a Minas Novas dois meses mais cedo do que pelas velhas 
estradas, cheia estava a medida dos meus desejos." 

Otóni é, assim, o bandeirante da estrada de rodagem como Mauá 
o bandeirante da estrada de ferro. 

A Mauá, aliás, cabe bem o título de bandeirante nesse setor, pois a 
ele se deve a constru9ao da primeira ferrovia no Brasil, e já também 
em rumo do Oeste. 6 

Os primeiros governos republicanos-é Rondon quem nos diz
-sentiram a necessidade da ocupa9áo do sertao pela posse efetiva 

3. J . BRtGIDO, in Rev. do Arq. Públ. Min., ano IX, !ases. Ill e IV, p. 915. 
4 . Convém ler O Brigadeiro Cauto de Magalháes de AURELIANO LEITE, 1936. 

Ainda sóbre o grande bandelrante escreveu AFONSO CELSO um estudo 'biográfico, 
publicado na Rev. do Arq. Públ. Mineiro, em 1898. 

5. PAULO PINHEIRO CHAGAS, Teófilo Otóni, p. 345. 
6. Autobiografía (pref. de CLAUDIO GANNS, p. 53). 
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e redescoberta de zonas ainda virgens, nunca exploradas, principal
mente nos Estados de Mato Grosso, Amazonas, Pará e Goiás. 

Pra realizar a "redescoberta", só bandeirantes "equipados de nova 
técnica" como sugere Normano. 

Aqui 'é que surge a figura do nosso principal bandeirante moder-
no. 

Substituindo o "imperialismo externo" -em que se podia justi-
ficar o tecnicismo dos atuais métodos de colonizac;ao-pelo "impe
rialismo interno", em que a necessidade de nao destruir está acima 
de tudo, o bandeirismo de Rondon-é ele o bandeirante do século 
XX-tomava um sentido mais sério e surpreendente pela concilia9ao 
da técnica com a cultura indígena. 

E o que é mais curioso, continuava fiel ao seu destino histórico 
de abrir caminhos, incorporar a popula9ao selvagem as forc;as vivas 
da nacionalidade, dar nome aos ríos e as montanbas, devassar ter
ras virgens, descobrir riquezas, manter vivo o amor pelo sertao, 
fixar fronteiras geográficas e promover a unidade social e territorial 
do país. 

Formam-se, entao, as bandeiras militares: 
A do Rio Grande do Sul leva o extremo do fio telegráfico as 

fronteiras respectivas. 
A do Paraná atinge a foz do lgua9u. 
As do Norte estendem o fío, interior adentro, ligando as cidades 

e vilas mais importantes. 
A de Goiás cruza o T[iangulo Mineiro e atravessa o Rio Parnaí

ba, formador setentrional do Paraná. Atinge Goiás e avan9a até a 
margem direita do Araguaia, onde se liga com a linha que Gomes 
Carneiro trouxera de Cuiabá a margem esquerda desse famoso rio. 

5 

De todas essas bandeiras militares, porém, a de Mato Grosso é 
que teve maior dura9ao. De 1890, prolonga-se até 1930. Oito lustros 
de incessantes trabalhos técnicos, de constru9ao de linhas telegráfi
cas e abertura de estradas carroc;áveis em todos os quadrantes do 
Estado, de Leste para Oeste, de Sul para Norte. 

Estendeu ela mais de 6.000 quilómetros de fio telegráfico pela 
vastidao do território de Mato Grosso 7 e de nossas fronteiras com 
o Paraguai e a Bolívia. 

7. RONDON, " Rumo ao Oeste", in 'Estu dos e Conf erencias, vol. 6, p . 19. 
As t r ibos a que o grande serta.nista se r efere sáo, além das citadas, as dos 

Ca<ilueu , Guaicuri, Quiniquinau, Ofaié, Guaná, Laian a, T erena, Inimá, Boro1{!' 
Orari e Bororo Togucure, Umatina (Barbado), Bororo da Campanha, Caraj • 
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"Essa f oi-diz Ron don-a marcha para Oeste que mais a tu o u 
no sentido moderno da reconquista geo-social, como sucessora vi
dente das bandeiras primárias, aquelas que, no dizer de Cassiano 
Ricardo, tiveram nascimento na República de Piratininga, proje
tando no espa90 e no tempo, sobre a sociedade brasileira, a luz 
sertaneja de sua forma9ao crista, nao seudo só o episódio histórico 
mais brasileiro; pois, além de ha ver tra9ado o retrato geográfico do 
Brasil, constituí um fenómeno social e político que ajuda a esclare
cer muitas das nossas institui96es atuais." 

Examinou a flora, a fauna e a geología do Estado, ficando conhe
cedora de todo o seu território, em muitos pontos do qual descobriu 
minas de ouro, jazidas de manganes (pirolusita, polianita e manga-· 
nita), de gipsita, ferro, prata, diamante, turmalina, cristal de rocha, 
, , 
agata e marmore. 

Em conseqüencia, e no seu contacto com o mundo primitivo, veio 
a atravessar as terras dos caiuá, caingang, guaraní, e inúmeras outras 
tribos que vivero ignoradas 'nos cafundós dos vales do Guaporé, 
Giparaná, Roosevelt, Tapajós, Xingu, Araguaia e Rio das Mortes, 
"que nao teve tempo de conhecer nesses 40 anos de incessantes 
movimentos de transla9ao e rota9ao através e em redor de Mato 
Grosso e seus lindes com Amazonas, Pará, Goiás, Minas, S. Paulo, 
Paraná, Paraguai e Bolívia". 

6 

Sabe-se que Rondon, cujas informa96es se transcrevem, já em 
1889 recebia a incumbencia de construir a linha telegráfica Cuiabá
Araguaia. Em pouco mais de um ano estavam cobertos 514 quiló
metros de extensao. Em 1892, como chefe do distrito e inspetor 
permanente dos destacamentos ~ilita[es instalados ao longo da linha 
Cuiabá-Araguaia, retificava ele o levantamento da regiao leste, numa 
faixa de 60 quilómetros de cada lado do fio, levantando os dois 
divisores do Rio das Mortes. Em 1894, para acautelar as fronteiras, 
desempenhou a incumbencia de transformar a linha telegráfica numa 
estrada de rodagem, pondo em prática o desbravamento dos ser
t6es e a prote9ao dos indígenas. Reeditando as lutas do bandeirismo, 
coube-lhe enfrentar, entao; momentos verdadeiramente dramáticos 
como aconteceu na passagem do Sauerei-Iná, quando os nhambi-

J avaé, Chambicá, Caiapó, Gerotire, Gaviáo, Djoré, Anau cu á, I aulapiti, Naravut e, 
Cuicut i, Calapalo, Suiá, Apiacá , Ca j abi, Mundurucu, P ar eci, Iranche, Tapanhuma 
Nhambiquara, Quep-quer in a t Arara, Ariquem e, c ar atian a, Caripuna, Moré, T a 
pich an a, Massacá, P arnau at , Tacuapet, Ipotiuat, J ar u, Urupa, Oromi, Uomo, 
Bor~borá, Uail\, Cabixi, Pacaá-Nóvo, Cautário, Bóca-Negra, P almela e tantos outros 
silv1colas de Mato Grosso. 
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quaras lhe roubam a embarca~ao, e ele teve que, construindo urna 
pelota, atravessar cinco vezes o rio a nado, levando de urna margem 
a outra mantimentos e homens que só assim se livraram da terrível 
conjuntura. A penetra~ao dos sertoes dos parecis e dos nhambiquaras 
quase que lhe ia custando a vida. 

Em 1907, pra tornar ef etiva a incorpora~ao dos territórios do 
Acre, do Alto Purus e do Alto Juruá, construiu ele a rede telegráfica 
que ligada esses territórios e os do Amazonas a capital do país. Os 
pontos extremos seriam Cuiabá e Santo Antonio do Madeira; de 
modo que o fío cruzaria o grande divisor das águas platinas e ama-

" . zorucas. 
Um estudioso do bandeirismo rondoniano, Ivan Lins8 em traba

lho publicado no Jornal do Comércio, nos dá alguns pormenores 
importantes que assim se resumem: 

No desempenho desta comissao ele construiu, de 1900 a 1906, 
urna rede de l. 746 quilómetros, servindo 17 esta~oes, ligando a 
fronteira do Paraguai por dois pontos principais-Pórto Murtinho e 
Bela Vista--e a da Bolivia por outros dois--Corumbá e Coimbra
-sem contar um terceiro, Sao Luís de Cáceres. 

Na parte da linha-tronco, que se estende de Santo Antonio até a 
esta~ao do Rio J aru, e no ramal que, partindo também de Santo 
Antonio, sobe o Madeira e depois o Guaporé, até atingir o Guaja
rá-Mirim, na fronteira boliviana, nao póde Rondon aproveitar os 
recursos da mata, porquanto a extra~ao de postes exigía boiadas 
e a falta absoluta de campos e pastagens impedía mante-las na 
floresta amazónica. 

Nestas condi~oes, só os postes de ferro poderiam ser empregados; 
divididos em tres partes, tinham que ser transportados por muares, 
para os quais havia necessidade de providenciar as forragens em 
lugares absolutamente impróprios pra isso. 

Tal a dificuldade do empreendimento que, mais de urna vez, se 
disse haver sido conseguida a constru~ao da linha telegráfica, a 
custa de tantas vidas que a cada poste erguido correspondía um 
hornero morto. 

De 1915 a 1919, últi~a fase da sua grande campanha sertanista, 
inaugurada como descobrimento do Juruena, consagrou ele os seus 
esf or~os ao levantamento geográfico de pontos e regióes importan
tes de Mato Grosso, estudando o V ale do Araguaia, com travessia 
para o Xingu; do Tapajós, com transposi~ao para o Sucundri e 
Canuma, completando o levantamento dos Vales do Madeira e do 

8. IVAN LINS, " A Obra Educativa do General Rondan", in Jornal ao Comércio, 
20 de abril d e 1941. 
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Paraguai e tra~ando o divisor das águas do Paraná com o Taquari 
e o Aquidauana. 

Levantou, demais, as cabeceiras dos Rios Correntes, Itiquira, 
Gar~as, Sao Louren~o, Arinos e Teles Pires (antigo Sao Manuel) 
e delineou os divisores de~tes ríos e do Xingu com o Cuiabá e o 
Rio das Mortes, para depois voltar ao setor compreendido entre o 
Giparaná, o Guaporé e o Madeira e levantar o divisor do Macha
dinho com o Anari; <leste com o Jaru, <leste com o Urupa e. seus 
respectivos cursos; e, bem assim, as cabeceiras dos Rios Branco 
e Preto do Jamari; Preto do Giparaná; Juruazinho, Jamari, Canaa; 
Pardo, Quatro Cachoeiras, Urupá, Cautário, Cautarinho, Sao Mi
guel, Ricardo Franco, assinalando, neste último trecho, o divisor do . 
Giparaná com o Guaporé. 

Foram caracterizadas, entáo, as diferentes serras desses divisores 
e a extremidade norte da Cordilheira dos Parecis, e determinada, 
por. interse9ao, a ponta oriental da Serra Pacaá-Nova, que define 
a grande garganta dos campos dos Urupás, nódulo geográfico re
levante, do qual promanam águas que vao para o Giparaná, Ma
deira e Guaporé. Mais para o sul, identificou Rondon importantes 
contrafortes daquela cordilheira, aos quais denominou Uopiane, 
Antunes Maciel-regioes habitadas pelos índios Cabixis do norte, 
Uomos, Aruás, Purus-Borás e Macurapes. 

Com esses estudos orográficos foi-lhe possível completar a des
coberta, de 1908 a 1909, da origem da Serrado Norte, onde nascem 
os Rios Nhambiquara, 12 de Outubro e Ique, contribuintes do 
Camaré, e onde vivem os nhambiquaras-anuases. 

De 1920 a 1922, finalmente, realizava Rondon os levantamentos 
relativos ao divisor do Arinos e Paratininga com o Cuiabá e expld
rava o Culuene, formador do Xingu; estudava a cabeceira principal 
do Paraguai e o varadouro que liga a esta9áo telegráfica de Vilhena 
a foz do Cabixi, estabelecendo a navegaºªº <leste rio, pelo qual 
come~ou a prover o alto sertao do nordeste mato-grossense com 
víveres e mercadorias importadas de Manaus, através do Amazonas 
e Madeira, Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e Rios Mamoré e 
Guaporé. 

Deve-se-lhe, ainda, a linha telegráfica de Aquidauana a Ponta
Pora, num desenvolvimento de 508 quilómetros. 

7 
' 

Estas expedi~6es---diz Wolfgang Hoffmann Harnisch-lembram 
as dos velhos bandeirantes. Nao havia médico, mas apenas o mato 
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com erva pra curar doen9as. Quando um oficial adoecia, outro 
tomava o comando; se um soldado morria, os outros dividiam o 
trabalho entre si. As vezes, urna embarca9ao se perdia; entao fa
ziam-se canoas de troncos de árvores. Quando os mantimentos se 
esgotavam, havia palmitos, além de ca9a e pesca.9 Ou "o manti
mento que o mato cria", da linguagem bandeirante. 

Mas os tres pontos mais vivos de contacto do bandeirante ron-
doniano com o dos pioneiros sao: 

o sentido militar da bandeira; 
a revisao das nossas fronteiras geográficas; 
a pacifica9ao do gentio. 
a) Quanto ao sentido militar da bandeira-circunstancia que 

explica, boje, essas magníficas bandeiras militares, por ele organi
zadas-convém relembrar que a história militar do Brasil come9a 
com o bandeirismo. 

Como a legiao rop:iana, a mesnada medieval, a falange greco-ma
cedónica, a bandeira foi o nosso grupo militar específico em fun9ao 
de conquista e de defesa. Pondo de parte as tropas mais ou menos 
regulares que os portugueses trouxeram para o Brasil, os homens 
desse tempo, como· informa Gustavo Barroso em sua História Mili
tar do Brasil (p. 12) al9avam as suas bandeiras e nomeavam eles 
os seus capitaes, sem levar em conta as ordenan~as reais. Surgem 
os ter9os, cada qual composto por elementos de urna só ra9a: o dos 
índios, o dos brancos e o dos pretos. A bandeira, porém, como já 
ficou di to em capítulo anterior, leva um pequen o exército aguerrido 
e heróico, composto de todas as ra9as, em luta com os espanhóis 
e com o "inimigo holandes", com os bárbaros e coro os negros aqui
lombados. Nao lhe falta a chefia do generalíssimo, do tenente-gene
ral do mato, do cabo-de-tropa. Dividido em companhias, cada 
qual com o seu comandante. No ataque aos espanhóis do Sul, faz 
rufar os seus tambores e observa mesmo urna certa tática de guerra 
a que se fez men9ao noutro ponto. Sabe-se ainda, por informa9ao 
de Afonso de E. Taunay10 que a bandeira de Francisco Pedroso 
Xavier (pra citar um exemplo apenas) tinha urna "verdadeira or
ganiza9áo militar". Dispunha de fortins e boas guarni9óes distribuí
das pelo caminho. Em certos dias, o cabo-de-tropa passava em re
vista a soldadesca como aconteceu em Ibirapabiara. Nao raro, seus 
grupos de assalto entravam em cena, com incrível coragem. 

9. WOLFGANG HOFFMANN HARNISCH, o Brasil que Eu Vi, p. 94. 

10. TAUNAY, Hist ória G eral das Bandei ras Paulistas, IX, p. 78. 
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Já Joáo Ramalho, o primeiro capitao da gente de guerra que o 
Brasil teve-havia organizado a sua for~a. Vem o capitao-mor, "a 
quem de direito devia caber o comando" mas prefere, na justa 
observa9ao de Teodoro Sampaio, "o exercício pacato do cargo aos 
cruentos troféus da luta". Quando, muito mais tarde, Matias Car
doso assume o "comando único", na guerra do Nordeste, as próprias 
milícias pagas sao dissolvidas ou [ecolhidas aos seus presídios 
( 1680). . 

As batalhas fluviais do Oeste e a conquista marítima do Sul (La
goa dos Patos) dao a bandeira, ao mesmo tempo, a fun9áo de ha
ver escrito, embora com simples canoas e flotilhas de batelóes, tanto 
mais heróicas quanto mais rudimentares, o primeiro capítulo de . 
nossa admirável história naval. Organiza-se, certa vez, urna bandeira 
marítima. Sumacas e pataches, cada qual com o seu capitao, lá se 
vao em demanda de Santa Catarina ou rumo a futura Colonia do 
Sacramento. Só em 1711 é que se dá início as constru9óes navais 
de maior vulto, em Cananéi'a; com a nau do mesmo nome que foi 
incorporada a frota de Lisboa.11 Algumas virtudes do bandeirismo 
sao, pois, militares: espírito de comando, obediencia, sentimento 
de fronteira, solidariedade nacional, heroísmo. Tais virtudes justi~i
cam a continua9ao do bandeirismo nas expedi~oes do Exército que 
tomaram a seu cargo "penetrar a$ extensóes territoriais que jaziam 
desconhecidas, desde a conquista do continente, levando as popu
la9óes indígenas arredias12 o conforto da solidariedade nacional e 
trazendo a Na9ao o conhecimento de suas próprias relíquias". "Je 
songe, en pensant au se,rtao du Brésil--diz Pierre Deffontaines--Q 
l' oeuvre. accompli chez nous par des chefs militaires comme Bu
geaud, Faidherba, Galliéni et surtout Lyautey." 1ª 

O exército defende a unidade territorial dentro do mesmo espírito 
com que os autores de nossa expansao geográfica a criaram, origi
nalmente. 

b) Quanto a revisao das nossas fronteiras, relembre-se, apenas, 
que o bandeirante foi o modelador delas, e o seu primeiro defensor. 

c) Quanto a pacifica9ao do gentío, nao há dúvida que Rondon 
se fez um perfeito continuador de Fernáo Días Pais. Um Fernáo 
Días Pais que, colocado em outro plano de cultura, sabe tra~ar 
normas sociológicas para o· melhor aproveitamento do gentio: 

1-Nao afastar o índio do seu habitat, pois conhecemos .o 
efeito desastroso desse afastamento.14 

11. BENEDITO CALISTO, cons ultar "A Capitania ,de Itanhaém", 1~ Rev. do 
I n st. Hist. e Geogr. de S. Paulo, vol. XX, p . 656. 

12. FREDERICO RONDON, Pelo Brasil Central, p. 107. 
13. PIERRE DEFFONTAINES, in pre!. de Pelo Brasil Central, p. 3. 
14. RONDON, obra cit., p . 38. 
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2-Náo for~á-lo a trabalhar, e respeitar a sua orientayáo tribal. 
3--Criar-lhe, pelo exemplo e pelo fornecimento de coisas úteis, 

novas necessidades. 
4-lnduzi-lo, por meios suasórios, aos trabalhos mais do seu 

agrado e que lhe forne~am recursos para compra dos artigos corres
pondentes as suas novas necessidades. 

5- Revelar-lhe, pelo ensino livre e adequado, novos horizontes 
de vida, selecionando os mais capazes para guias do seu povo. 

6-Ter em vista, quanto aos trabalhos, o regime gregário da 
atividade indígena, nao só na execuyao, mas sobretudo na distri
bui~ao dos produtos, o que impedirá toda tentativa de loteamento. 

Coube-lhe, assim, transformar em amigas tribos rivais que se 
odiavam, como os nhambiquaras, barbados, quepiquerinats, pauates, 
tacnateps, ipo-nats, urumis e ariquenes, parecis, bacairis, jurus, uru
pus. O caso dos caingangues, porém, confirma o título de Rondan, 
que é o "verdadeiro soldado pacificador do gentío". Pra acomodar 
ta is bugres, cada vez mais f erozes na sua luta contra os brancos 
( 1903), todos os recursos haviam fracassado. Revivida a catequese, 
os métodos de Anchieta foram retomados pelos capuchinhos de 
Campos Novos e Paranapanema, mas inutilmente. Quem os havia 
de pacificar? Sem essa pacifica9ao as mortes continuariam cada vez 
mais numerosas. O reconhecimento geográfico da regiao pra fins 
militares teve que ser efetuado de carabina em punho. Quando se 
iniciou a constru9ao da estrada Noroeste as lutas recrudesceram: 
as obras quase que tiveram que ser suspensas "pela impossibilidade 
de conter os silvícolas e fazer parar as suas correrías". Foi quando 
o governo se lembrou de que Rondon, rumando para o Aguapeí, 
poderia ser o único diplomata possível e imaginável no entendimento 
com os terríveis assaltantes, que deviam ser pacificados sem ser 
trucidados. Pois <lito e feíto: a surpresa de tal media9ao nao se fez 
esperar. De intratáveis que eram, os caingangues se tornam amigos 
prestimosos. A constru9ao da estrada prosseguiu, coro a ajuda 
daqueles que viviam flechando os trabalhadores. 

Em apelo dirigido aos membros do Congresso Nacional, em 
1915, era o próprio Rondon quem informava: 

"Em menos de dois anos conseguiu-se a pacifica9ao dos Caigang 
de S. Paulo; dos Patachós, da Babia; dos Crenacs, do Espírito Santo; 
dos J auaperis, do Amazonas e de outras tribos de reputa9áo menos 
famosa. Os Caigangs, sabeis que viviam em contínuas lutas de 
morte com os trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste; os Pa
tachós nunca tinham tido contactos, senao guerreiros, com os civi
lizados; os Crenacs eram dizimados pelos colonos do Espírito Santo, 
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em cujas pr?priedades cometiam depredayoes; os Jauaperis final
mente, mantinham fechado a civiliza~áo o rio do mesmo nome em 
cujo longo curso nenhuma só casa se encontrava, e tao persegcidos 
e amontoados eram que houve em 1905 um govemador que mandou 
as suas tabas urna expecli~áo militar de extermínio. 

Nesse m.esmo tempo ~m que s~ apaziguavam as tribos persegui
das, o Serv1yo de Prote9ao aos Indios agremiou e iniciou no trabalho 
agrícola os Bororos de S. Lourenyo, em Mato Grosso· os Guaranís 
de Sao Paulo, localizando estes em Arariba; os nac-n~ucs os ·nac
hereres e outros do Espírito Santo empregados no trabalho as 
mar gens do Sao Mateus; os Pojichás e Maxacalis na Babia e várias 
tribos nos rios Seruini, Inauini e Abacaxis, todos do ~azonas. 
E, no meio mesmo da miséria financeira a que ficou reduzido havia · 
dois anos, conseguiu a pacifica9ao dos Botocudos de Santa Catarina 
índios que viviam em guerra terrível contra os colonos alemaes da: 
quele Estado." 

"A obra científica e social de Rondon, diz esse outro bandeirante 
notável que é Roquette-Pinto, 15 nao pode ser assaz admirada. 

. Em cinco an?s,.. de trabalho ele conquistou, paclficamente, alguns 
milhares de quilometros quadrados, agora em condiyoes de fácil 
va~oriz~yao. De c.a?a índio, cuja ferocidade nao era lenda va, e cuja 
an1mos1dade sacrif1cou tantos homens, fez um amigo. 

Abriu a ciencia um campo enorme de verifica96es e descobertas· 
a indústria, todas as riquezas de florestas seculares. Soube coroa: 
sua atividade estendendo o fio telegráfico, que os parecis chamam 
língua de Mariano, em homenagem ao seu grande amigo, entre pon
tos extremos da sua pátria que ligou por urna gigantesca estrada de 
rodagem. 

E mostrou a humanidade irmaos primitivos, que mais urna vez 
recordam a modéstia da sua origem." 

8 

Tais i~f orma~oes figuram, em parte, no livro de Charles Key-Les 
Exploratzons du XX.e Siecle. 16 Urna das referencias feitas ao nosso 

15. ROQUETTE-PINTO, Rondórz.ia, p . 17. 
Nada menos de 33 relatórios exclusiva-mente referentes a His tória Natural 

ass1m distribuidos: Bota.ruca, 13 volumes; Zoolog1a. 12 volumes; Etnograf1a, um'. 
volume; M1neralogia e Zoologia, cinco volumes; e águas termais, do1s volumés 
(p. 2, Pelo Ser t áo do Brasi l, do Coronel AMiLCAR A. BOTELHO DE MAGALHAES). 
Além disso, preocupava-se de tal forma com o seu es tudo geográfico que pessoa-1-
men te, explorou !números rios (p. 3) organizando e formulando 1nstru~óes para 
of1cia1s da censura encarregada de trabalhos semelhan t es, nlio só para coordenar 
a r elaclio d e trabalhos anteriores jama1s repetidos, como t ambém para- !anear 
no nosso m apa ac1dent es naturais cuja existencia fara até entli.o ignorad a. 

16. CHARLES E. KEY, ed. francesa, Payot, 1937. 
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grande sertanista res~e-se, contud?, na afirm~9.ao de que "le ~o
lonel Rondon avait decouvert des pzerres magntf zquement sculptees 
grenouilles de jade. poli". 

A obra de Rondan, · senda muito mais humana e audaciosa que a 
de todos os que fizeram explora96es científicas no século XX, nao 
podía ser ignorada por Charles Key17 quando teve tamanha re
percurssao nos centros cultos da América e da Europa. Já um sábio 
como Nordenskjold a ela se referiu nestes termos: "Rondon realizou 
urna obra tao importante e grandiosa que será única nestes cinqüen
ta anos vindouros. O meu trabalho, bem como o de Roosevelt, sao 
apenas complementos da sua realiza9ao." Gilbert Grosnevov nao 
era de outro parecer ao referir-se "aos esplendidos servi9os presta
dos a civiliza9ao pela sua obra a favor dos aborígines do Brasil'\ 
Roosevelt-que conviven com o nosso bandeirante durante muitos 
meses-teceu os maiores encomios a sua a9ao civilizadora. 

"O melhor exemplo da capacidade do brasileiro é Rondan. A 
soma de energia e tenacidade que esse oficial empenhou na cons
tru9ao de suas linhas telegráficas é extraordinária e somente compa
rável aquela que exigiu a constru9ao do Canal do Panamá." 

9 

No capítulo seguinte se aludirá a Roosevelt, Fawcett e outros ex
ploradores sertanistas notáveis. 

Antecede-os Guido Boggiani, com sua expedi9ao ao Brasil e 
Chaco onde, na qualidade de artista e interessado pelos estudos etno
gráficos e etnológicos, que conviveu, e~ fins do século passado, com 
os índios Caduveo do Sul mato-grossense. 

Urna de suas obras mais importantes é I Caduvei, traduzida para 
a nossa língua por Amadeu Amaral Júnior, sobo título Os Caduveo, 
com erudita introdu9ao do etnólogo Herbert Baldus, que lhe examina 
a variadíssima contribui9ao sobre aspectos da cultura dessa tribo. 

Boggiani, como se sabe, morreu assassinado por um índio xama
coco. 

10 

Expedi9ao que também merece referencia é a do pad!fe salesiano 
Antonio Colbacchini que viveu 30 anos nas selvas, tendo iniciado 
sua longa missao junto aos índios bororo orientais (zona do río 

17. Els como, em 1823, o National Geographic Magazine, de Washington, mos
trava o que !oi a extraordinárla obra de Rondon. 
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Araguaia) em 1906, lá permanecendo até 1936. :E:sse etnólogo e 
sacerdote estudou o alto e médio rio das Mortes e afluentes. 

A nomenclatura indígena e os resultados gerais registrados nos 
mapas levantados pela e:xpedi9ao cbefiada por ele, foram sanciona
dos pela Comissao Rondon, de que adiante se fala. Colbacchini, a 
semelhan9a de Borba Gato, Femáo Dias Pais e Pai Pirá, recebeu 
o título de "chefe", que no idioma bororo é "Boe Imigera" e o 
"pariko" ornamental de penas flamejantes. Seu livro I Bororos 
Orientali orarimugudoge del Matto Grosso, Brasile teve a parte 
lingüística comentada pelo famoso glotólogo italiano Alfredo Trom~ 
betti em importante ensaio La Lingua dei Bororos Orarimugudoge 
(1925). 

O Boe Imigera foi também chamado "bandeirante de Cristo". 

. ~ 
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CAPITULO XXVI 

OUTRAS MODALIDADES DE BANDEIRISMO 

O caso de Roosevelt e_ o seu convívio com Rondan, no 
bandeirismo do século X X. F awcett e o mito da Serra 
Dourada. Roquette-Pinto e a Rondonia. Mato Grosso 
e o band'eirismo moderno. As expedir;oes de_ Hermano 
Ribeiro da Silva e outros. Zonas ainda niio exploradas. 

Os "siio-pauleiros'' e a "invasiio branca". 

1 

R oosevelt é outro exemplo que nao pode ser esquecido nesta 
ligeira súmula bandeirante. 

O seu convívio com Rondon, a regiao onde se desenvolveu a sua 
atividade de sertanista, o valor de sua contribui9ao ao conhecimento 
da geografia nacional, os rios que explorou , ( e':ltr~ .os quais o da 
Dúvida, boje Roosevelt) ligam o seu nome a h1stona do moderno 
bandeirismo brasileiro. Os mistérios amazónicos seduziram-lhe o 
espírito como a tantos sábios e geógrafos andarilhos. 

Qua~do o Coronel Rondon-sao palavras de Key-"apprit que 
Roosevelt organisait une expedition zoologique pour l' Amazone_ ü 
suggéra la jonction de leurs forces pour explorer la riviere du Doute 
dont il avait deja apper9u leurs sources. C' est ainsi que Rondan, 
Roosevelt et son fils Kermit se rejoignirent plusieurs jours ensemble 
entre les berges marécageuse_s du haut Paraguay." 

Da narrativa de Key se extraem vários trechos interessantes: um 
jógo de futebol que os exploradores presenciaram entre os índios, 
as !utas travadas com toda sorte de obstáculos no reconhecimento 
dorio misterioso e esta afirma9ao final: "en somme, elle (a expedi
~ao) avait ajouté a la carte une nouvelle riviere1 dont le cours n' est 
pas loin de. mesurer 1.500 kilometres." 

Fala esse autor que a lenda do "Eldorado" é a responsável pela 
expedi~ao de Fawcett. Pelo rumo que tomou a sua segunda expe~i
~ao ve-se, também, que o seu objetivo era, como nos conta Basilio 

l. CHARLES KEY, op. cit., p. 34. 
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de Magalhaes2 o mito da Serra Dourada, criado pelo Anhangüera 
e nao mais a Cidade do Ouro, em cujo encal90 andaram tantos 
conquistadores espanhóis e que certo Padre Chaves visitara, no 
século XVI, segundo a tradi~ao reproduzida pelo autor das Grandes 
Expedir;oes Científicas do ~éculo XX. 

Nao é outra coisa o que nos informa Rondon, perfeito conhecedor 
dos pormenores que caracterizaram a trágica expedi9ao. "Em vez de 
continuar a descer pelo Xingu (sao palavras de Rondon) - fóra 
Fawcett, solicitado novamente pela fascina9ao do ouro, tentar o 
descobrimento niio niais do E/dorado do T apajós, mas sim das len:
dárias minas dos Martírios que a fábula localiza nas cabeceiras do 
Xingu, para as bandas da vertente setentrional do Rio das Mortes." · 

Fawcett, "homem de grande coragem e grande imagina9ao", di
zia possuir urna planta misteriosa que o levaria ao lugar onde tais 
tesouros estavam enterrados. 3 O que distingue a sua iniciativa é, 
em. primeiro lugar, o fato de ter ficado presa ao mito bandeirante 
do Anbangüera. Em segundo; a circunstancia de se haver realizado 
na regiao em que as nossas bandeiras militares <leste século locali
zaram vários dos seus objetivos. Sabe-se que o explorador ingles 
nao só se impressionara com a Serra Dourada como também com 
a existencia de urna tribo de "índios brancos, com cabelos louros", 
que se apontava como existindo "no interior da América do Sul". 
Coisa que nao seria de estranhar. Já Gabriel Soares, em 1585, nao 
nos falava em índios louros, de olhos azuis? 

Em 1910, Fawcett visitava a Sociedade de Geografía, de Londres, 
e fazia a comunica9ao de que tais índios brancos apareciam de 
noite e viviam escondidos durante o dia. "Tive ocasiao de tratar 
longamente com alguns dos meus informantes e penso que se pode 
dar crédito a várias de suas informa9óes."4 Outro ponto que liga o 
nome de Fawcett ao nosso espírito bandeirante é o ter sido ele encar
regado da verifica9ao e demarca9ao da nova linha de fronteiras entre 
o Brasil ~ a Bolívia. Das margens do Abuna foi ele parar as do Rio 
Verde, segundo a narrativa de Key. Dadas as extremas dificuldades 
que encontrou, ora lutando com "anacondas" gigantescas, ora en
frentando os aborígines ferozes, Fawcett nao pooe voltar pelo mesmo 
caminho; preferiu abrir "urna picada que o levasse diretamente a 
Mato Grosso". Em 191 O, as suas explora9óes se faziam na regiao 
do Caupolican, através da qual corre a linha fronteiri~a Peru-Bolívia. 
Deixando La Paz em junho, atravessou ele o Titicaca e andou, atra
palhadíssimo, com a sua tropa, pelo Rio Heath. Aí se dá o seu 

2. BAStLIO DE MAGALHAES, Expansáo Geográfica, p . 201. 
3. WOLFGANG HOFFMANN HARNISCH, op. cit., p. 15. 
4. Geographical Journal, t. 35, malo de 1940. 
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encontro mais sério com os aborígines, que se dispunham a come-lo 
vivo. Caro lhe custou arranjar um meio de se entender com os 
buQfes. Em 1924 tenta ele nova expedi9ao, agora acompanhado pelo 
filho e por outro explorador ingles, Raleigh Rimell. De Cuiabá 
escreve dizendo a Sociedade de Geografía que estava pronto a "be
neficiar a ciencia". Iniciada a viagem, a coisa nao lhe corre "num 
mar de rosas" até que o seu pessoal atinge as cabeceiras do Xingu. 
Passam-se dois anos, e a falta de notícias come9a a inquietar a So
ciedade de Geografia, Courteville, o autor de Le Matto Grosso5 

conta que viu Fawcett. Dyott organiza, em 1928, a sua expedi9ao 
de socorro, que se torna tao dramática como a primeira, e nada. 
Duas outras expedi96es se fazem, procurando resolver o problema. 
Stephen Rattin ouve falar de um prisioneiro branco entre os índios 
de S. Manuel; parte a procura do prisioneiro mas nao regressa. 
Petter Fleming também fracassa com a sua expedi9ao de reconhe
cimento. Surgem versoes de toda ordem, entre as quais aquela que 
dá Fawcett como chef e de tribo (a moda de Borba Gato) e o seu 
filho como genro de um cacique. 

Terá Fawcett, porém, alcarn;ado o território dos Xavantes? É 
urna hipótese formulada por Hermano Ribeiro da Silva e reprodu
zida por W olfgang Hoffmann Harnisch. 6 

Nao foi respondida, ainda. Entretanto, o Servi90 de Prote9ao aos 
lndios-dizia Ronden-nutre esperan9as de poder melhor esclarecer 
o mistério, quando tiver oportunidade de recolher os ossos do famo
so explorador ingles, que tanto deu a falar nestas duas décadas.7 

2 

Fez-se referencia, linhas atrás, a Roquette-Pinto, cujo nome se 
liga, sob mais de um aspecto, a missao bandeirante de Rondon. 

Realmente, o autor de Seixos Rolados realiza a sua excursao pelo 
Prata, pelo Paraná e pelo Paraguai, rumo ao seu objetivo, que é 
a Serrado Norte. A meio caminho de Corumbá-Cáceres, chama-lhe 
a aten9ao o porto de Descalvado, onde-por ser regiao fronteiri-
9a-as questoes se resolvem pela "lei que é o art. 44, parágrafo 32". 
O art. 44 é o calibre da clavina Winchester, parágrafo 32 o cano 
das pistolas de repeti9ao. 

Agora o caminho é a picada da linha, a marcha até o Rio Formi
ga, e já há um mes pelo sertao, procurando os índios que iam ser 

5. R. COURTEVILLE, Le Matto Grosso, p . 25. 
6. WOLFGANG HOFFMANN HARNISCH, op. cit., 89. 
7. RONDON, op. cit., p. 6. 
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objeto de sua pesquisa científica. Até Uaicoacore, Jurema, Juína, 
nada de índios, mas daí em <liante o indício dos nhambiquaras; afi
na} sao eles. Depois, o pouso do Rio Primavera. 

"Dormir, excitado po.r aquele quadro de mágica desenrolado a 
meia-noite?" 

Pergunta Roquette, já na primeira noite que teve de passar entre 
a bu grada da Serr3: do N ?rte. "Dormir naquela noite inesquecível 
em que a sorte me tlnha fe1to surpreender, vivo e ativo, o homem da 
idade da pedra, recluso no sertao do Brasil, a mim que acabava de 
chegar da ~uropa e. estava ainda com o cérebro cheio do que a 
terra possu1 de requintado na diferencia9ao evolutiva da humani
dade?"8 

Depois em Tres Buritis, em Campos.Novos e entao os seus estu-· 
dos; q~e revelaram ao mundo, étnica e antropologicamente, nao só 
os 1n_?1os da Ser!a do Norte, senao também o sertanejo, o mesti90, 
qu~ e o cerne vivo das popula96es do interior. 

Nao lhe faltou urna visita·a aldeia do Urutau, a esta9ao de Utiari
ti, antes da viagem do Sacre a Aldeia Queimada, no regresso de 
sua excursao de cientista bandeirante. 

Era ele um bandeirante cientista, como o f oi Lacerda e Almeida 
' ~a~ num outro .sentido, que é o do~ ~studos etnográficos e antropo-

log1cos que reahzou, e com os qua1s inaugura, entre nós como um 
verdadeiro precursor, urna nova fase-a da pesquisa d~ campo
-nesse domínio de investiga9ao, ao vivo. 
C~mo G_on9alves Dias9

, Couto de Magalhaes, Teófilo Otoni, 
~aua, no s~culo :XIX, cada qual bandeirante a seu modo, Roquette
Plll:to t~bem o e, promovendo, como observa Alvaro Lins, a "pri
me1ra d1sseC9ao anatómica da ra9a indígena no Brasil." 

Ou como se exprime Gilberto Flfeyre: deu Roquette-Pinto as 
antecipa96es de seus precursores o máximo de solidez científica, do 
ponto de vista antropológico. Sua é a designa9ao de "Rondonia" 
a zona (agora Território com o mesmo nome) compreendida entre 
os Rios Juruena e Madeira, e que formava, segundo os seus ma-

8. ROQUETTE-PINTO, Rondónia, p. 164. 
9. Nem será impróprio o dizer-se que no século XIX Goncalves Dias foi um 

ba:ideirante náo apenas por imagem mas em carne e osso. Pois nlio lhe coube 
ate. tomar parte numa bandeira de exploracáo científica? Sabendo-se que tal 
espe_cie de bandeirismo figura nos anais históricos (a bandeira que D. Francisco 
Antonio de Sousa fez partir , por ex., no século XVIII, para o sertAo do Itabagi) 
tem-se que incluir Goncalves Dias (século XIX) no mesmo rol por causa aa 
~hamada "E~pedicáo das borboletas" (sóbre essa expedicáo consu'.1tar A Vida de 
onc~lves Dtas, de LúCIA MIGUEL PEREmA, p. 241). Original até nesse porme

nor, sertanejou" o poeta bandeirantemente; pós-se em contacto com os indios 
marchou para o Oeste. O seu intuito de "atrair os indios chamando A indústril:~ 
tan tos i;>~a.cos perdidos" é outro aspecto da sua excursáo, 'tipicamente bandeiran
te. O Diário de Navega9ilo pelo Río Negro é um relato identico ao de Silva Braga 
que acompanhou um dos Anhangüeras. 
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gistrais es~dos, , u~a zona e~p~c~!ca, tao original que era urna 
espécie de prov1nc1a antropologica . 

A obra do bandeirante Roquette-Pinto influiu poderosamente na 
revisáo de certos conceitos ( ou preconceitos) sóbre as qualidades 
do nosso mesti90,-jagun90, curiboca, caboclo-e é nela, em grande 
parte, que se baseia o pre~ente ensa~o .. 

Ensinou muito de Brasil aos brasileiros. 

3 

A denomina<;ao de Mato Grosso-atualmente com 1.231.549 
quilómetros quadrados-estendia-se a urna regiao de 1.477.041 
quilómetros, da qual se desmembrou, em 1943, o Território de Ron
dónia, com 243.044 quilómetros quadrados. E denota a fór9a do 
bandeirismo em nossa toponímia geográfica. 

Roquette acentua que o mato grosso ou mato em grosso nao exis~e 
senao no local assim chamado pelos irmaos Femao e Artur Pa1s 
de Barros ao tempo da penetra<;ao histórica. O mais é uma planíci~ 
verdejante, nao raro alagadi<;a. A gente chega a pensar que o Brasil 
é na verdade urna ilha ( diz o autor de Rondonia) tal o número de 
rÍos que nascem juntos, quase que por urna estranha combina<;ao da 
natureza. 

Mato Grosso é exclusivamente brasileiro na sua forma<;ao e na 
sua história. 

N essa regiao é que se tem ef etuado a maior parte do fenómeno 
bandeirante do século XX. As zonas "pouco habitadas", ou virgens 
de povoamento, aí continuam existindo, tais como as ~escobri~I? 
os sertanistas de P~ratininga. O contacto com as popula9oes abong1-
nes reaviva o bandeirismo primitivo. Tais popula9oes constituem o 
elemento sem o aual a obra de desbravamento seria impossível, até 
hoje. Rondan assiµ-i compreendeu e assim praticou as suas marchas 
pelo sertao brasileiro. 

Tóda a Rondonia é enfim um palco admirável em que se repro-
duziu em nossos días, um dos mais belos capítulos do bandeirismo 
histó;ico, ligando o presente a tradi9ao. A famosa regiao do Rio 
das Gar<;as continua a ser uma nítida sobrevivencia do fenómeno. 
Ao lado dos aborígines, as pedras preciosas e a sede das descober
tas. 

A paisagem social e humana se reproduz em plano cultural diver
so mas é a mesma do século XVIII. E pra completar, nao faltam ' . . 
batedores que, partindo de S. Paulo, retomam a trilha dos p1oneiros 
e váo, coro os mesmos riscos de outrora, completar-lhes a penetra
<;ao geográfica e sertaneja. Pra citar apenas um exemplo, lembre-se 
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que um desses novos cal.róes de couro foi Hermano Ribeiro da 
Silva, chefe de urna bandeira que partiu de S. Paulo em 1937 em 
demanda de Mato Grosso e das suas regioes, ainda tao enigmáticas. 

J á havia ele publicad.o o relato de algumas viagens anteriores. 
Nos seus livros Garimpos de Mato Grosso e Nos Sertóes do Ara
guaia estao fixados, num estilo claro e simples, os principais aspec
tos dessas duas expedi<;oes, que lhe deram "o sensacionalismo da 
natureza bruta". Dizia Hermano Ribeiro da Silva que "no recópdito 
da alma dos habitantes 'dessas regióes' existe, latente, a esplendida 
chama tutelar da brasilidade, que empolgou os nossos antepassados". 
E perguntava, com absoluta razao: '~como, pois, remover esse ma
nifesto anacronismo que subsiste nas veleidades da nossa civiliza9ao 
e da nossa cultura? Como agir, a fim de acordar nas gera96es pre
sentes urna atra<;ao verdadeiramente apaixonada pelos problemas 
desse deserto territorial em que perµianecemos, na inércia de per
d ulários inconscientes?"lº 

Pensando por essa formá,~ nao havia em Hermano Ribeiro da 
Silva urna atitude só emotiva. Ao contirário, quería ele estudar as po
pula<;oes do interior e conhecer, de visu, a paisagem social, quase 
desconhecida, das regioes tipicamente bandeirantes; no grau de seu 
desenvolvimento moral, na psicología das suas religiosidades e suas 
profundas supersti9oes, nas manifesta<;óes estéticas dos seus senti
mentos, nas modalidades do seu linguajar, nas suas práticas higieni
cas, nas doen9as e nas sanidades de suas sele<;óes, nos aspectos da 
sua habita9ao, nas atividades a que se dedicam os sertanejos. O 
mesmo intuito o levara a conhecer a zona dos garimpos, onde os 
faiscadores reproduzem o anseio dos nossos pioneiros, no leito dos 
rios, nos po<;os, nos caldeiróes cavados nas lajas, nos alúvios ajun
tados pelos "jogos de água", nos tra9ados naturais das erosóes a 
que chamara "derramamentos". A faina nos "monch6es", a lida 
com os "emburrados'', o milagre das "catas" e o conseqüente trans
porte em "carumbés" ou surr6es para as lavadeiras e, depois, para 
as bateias de tamburi, passando pelo "esmeril", pela "escrita" e pelo 
"repasse" das depura96es miúdas e incansáveis, de onde emergem 
os "chapéus-de-frade", as balas, os bagos de arroz, os "xibius", os 
"olhos-de-mosquito". 

Cantiga de um garimperro: 

"Minina, quando oce fo 
pede a Deus pra náo chove".11 

• 
10. HERMANO RIBEmO DA SILVA, Garimpos, pref., p. 9. 
11. HERMANO RIBEIRO DA SILVA, obra cit., p. 161. 
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Os expedicionários da Bandeira Anha~güera foram os pri~e~ros 
a pisar terras da margem esquerda do Rio das Mortes, .ª at~grr 1~ Serra do Roncador e a explorar terras das vertentes do Rio X1ngu, -
além do alto da Serra do Roncador. . , 

"Tudo aqui corre bem (dizia He~ano, em car:a .escnta a sua 
progenitora) com entusiasmo consciente e com anlffio resoluto. 
Esses tres rapazes, que voltaram do derradeiro pósto do .Araguaia, 
seguem por motivo de fraqueza física, pois que o sol queuna .atual
mente, neste agosto causticante, e ~s-marchas no ru_mo. do Rio das 
Mortes sao ef etivamente duras. Chica o en contra-se a m1nha espe~a, 
no acampamento a beira do Rio Cristalino, com 28 homens. Ciro 
Piza o derradeiro componente da caravana, que se achava para 
trás 'chegou ontem com as pe9as do aparelh? de radiotransmis~a<?, 
remetidas daí por aviao, de sorte que amanha avangaremos os ultt
mos sete cavaleiros, para aquela reuniao geral, distanciada desta 
margem do Araguaia cerca de 13 lé~as ~ara o int:rior dos xavantes. 

Do Cristalino, marcharemos ma1s 8 leguas, ate alcan9ar as bar
rancas do Rio das Mortes. ProcurMemos atingir as aldeias dos xa
vantes de qualquer forma, e se formos felizes na paz que constituí 
0 nos~o grande empenho, teremos ganho urna verdadeira vitória 
para o nosso S. Paulo e para o nosso Brasil. Depois . . . depois 
anunciarei o resto da campanha conforme Deus ordenar." .. 

Narrando o primeiro contacto da bandeira comos xavantes, diz1a 
Hermano em outra comunica9ao. 

"Estava ao nosso alcance conseguir com facilidade mais comple
tas inf orma96es sobre a ra9a e a língua dos xavantes. Bastaría .ferir 
ou perseguir alguns, fazendo uso das nossas armas, mas preferlffios 
deixar aberta aos futuros missionários semelhante tarefa de huma
nidade e pacifismo, sendo fácil comprovar aquilo qu~ já avalia!11os 
nesse particular. Qualquer manif esta~ao nossa c~m. flns ~~errerros, 
viria prejudicar, futuramente, os se~v19os .de P_?SS1ve1s pac1f1cadores. 

Elogiei, sinceramente, com a ma1or satisfa9ao, todos os membros 
da comitiva, pela nobre e valiosa fa9anha. 

Nenhum de nós foi ferido." 
. Refería-se, também, a pronta rea9ao dos índios: 
"Aceitamos a vingan9a dos bárbaros, coisa natural,,, ~elo seu obs: 

curantismo e atraso, por termos entrado em seus dom1n1os. Amanha 
descansaremos. Depois, faremos marchas for9adas, a fim de sairmos 
desta zona, para evitar surpresas, em legítima defesa dos comI?a
nheiros, amea9ados pelos índios, cujas rastos se veem nas cercan1as 
do pouso." 

E concluía: 
12. ARNALDO OTAVIO ~IAS, in Revista Brasileira de Geografia. 
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"O Padre Nunes felicitou-nos a todos os participantes desta pri
meira penetra9ao j°:nto aos xavant~, ~e:larando textualmente" que 
se nao poderia deseJar melhor contnbu19ao para a catequese desses 
índios julgando a nossa fa9anha a maior vitória da bandeira, a qual 

' d " se oroulhava e pertencer. 
A ~erta altura, é o próprio Padre Nunes quem anuncia, em men-

sagem para S. Paulo: . 
"A Bandeira Anhangüera come9a a desvendar aos olhos do l;lrasil 

esta larga e maravilhosa gleba de terra brasileira, na mesopotamia 
dos Rios Xingu e das . Mortes. Cada légua de penetra9ao nestas 
terras, dantes nunca palmilhadas por homens civilizados, por si só 
revela urna conquista de inestimável valor etnográfico. 

O que anteontem descobrimos, nas .faldas da Serra Divisora, é 
apenas o primeiro capítulo de nossa geografía." 

Quis o destino, entretanto, dar a Hermano Ribeiro da Silva o 
mesmo fim que tiveram tantos dos seus antepassados, e deu-lhe a 
moi.te de Fernao Días País. · ~ 

Assim no dia 24 de novembro de 193 7, as 2 horas e 20 esse ' . 
bandeirante moderno, cuja obra nao <leve ser esquecida, morria 
"as mar gens mesmas do rio que tanto o seduzira, na boca do sertao 
que ele f ora o primeiro a penetrar". 

Os resultados da expedi9ao, compreendendo estudos geográficos, 
geológicos e meteorológicos forani publicados na Revista Brasileira 
de Geografia.1ª Os acidentes desconhecidos foram batizados por 
Lagoa Caiaquira, Campos de Juracité, Morro Pirapuxi, Morro Pi
tunaporanga, Morro Araporanga, Campos do Anhangá, Lagoa Ara
rambóia, Corixa Hermano Ribeiro da Silva e Ribeirao Toledo Filho. 
Ainda quanto aos resultados da bandeira, Olivério Pinto fez inte
ressante comunica9ao publicada no Boletim Biológico, 14 examinan
do e classificando o material colhido por Garbe em assunto ornito
lógico. Nada menos que 72 novas espécies diferentes formam a 
cole9ao avifaunística. Conseguiu assim, a Bandeira Anhangüera, 
completar a cole9ao de Baer ( 1906), minuciosamente estudada por 
H. C. Hellmaur no vol. XV das N ovitates Zoologicae do Touring 
Museum. "Só o grande Natterer-observa Olivério Pinto--parece 
ter estudado ornitologicamente a margem esquerda do Araguaia 
que, ainda assim, fora por ele transposta em latitude sensivelmente 
mais meridional, aos 16º aproximadamente, enquanto que a zona 
explorada pela Bandeira Anhangüera, está quase toda circunscrita 
entre os 30º ao norte e ao sul do paralelo de 14°".15 

13. R evista Brasileira de Geografía,_ n.0 II. . 
14. OLIV'ÉRIO OLIVEmA PINTO, in Boletim Biológico, vol. Ill, n .0 3-4, p. 98. 
15. Idem, p . 99. 
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A colheita de material etnográfico foi das mais curiosas. Repre
senta o trabalho da bandeira no estudo dos famosos xavantes, que 
ocupam a zona localizada a oeste do Rio das Mortes. 

4 

O costume de bandeirar-que teve em Hermano Ribeiro da Silva 
um legítimo representante-nao deixou de interessar, ao mesmo 
tempo, a outros sertanistas e desbravadores. Quase que simultanea
rnente urna nova bandeira se organizou em Sao Paulo com dois 
objetivos principais: colocar-se ero contacto com a civiliza9ao dos 
xavantes e atingir a Serra do Roncador16 que fica além da regiao 
onde se deu o misterioso desaparecimento de Fawcett,17 de Fusoni 
e do Marques de Winton. 

A 20 de agosto de 1938, o corpo de penetra9ao da Bandeira 
Piratininga alcan9a o planalto da Serra do Roncador. 

Os bandeirantes que a compoem lavram urna ata declarando que 
sao os prirneiros civilizados a galgar aquelas encostas íngremes. 
Haviam partido de S. Paulo18 a 23 de junho, diretos ao ponto onde 
agora se achavam, e que foi o escopo da bandeira: aquele planalto 
onde hasteavam a bandeira nacional oferecida a expedi9ao pelo 
Presidente Getúlio Vargas. 

A jornada havia sido áspera e má. Sede, cansa90, forne, frío, 
sofrimentos físicos e morais nao alteraram, porém, o espírito dos 
componentes da expedi9ao, nem a disposi9ao, para o sacrifício, dos 
técnicos estrangeiros que a acompanharam. 

Eram integrantes da Bandeira Piratininga Willy Auréli, chef e; 
Aristeu Cunha, subchefe; Napoleao Bucchi, chefe do primeiro nú
cleo; Lourival Deus Costa, chef e do segundo núcleo e mais José de 
Barros, José Eduardo Pinto de Preitas, Alberico Soares, José de 
Queirós, Aldo Battigliotti, J oao Fumis, Henry J ulien, Heinz Him
melreich, entomólogo; Joao Kaufer Wisniewky, geólogo e paleon
tólogo; Tikamer Saffka, etnólogo; Celso Rocha, Armando Gozzola, 
Tácio Cattony, Benedito Arruda, Nélson Guimaraes, Benedito 
Martins. 

16. WILLY AURÉLI, Roncador, p . 201, 2 .• edl9io. 
17. Fuson1 real1zou a sua expedi9á.o do Rlo em companbla. do Ra tt1n em 1932. 

Albert W1n ton e seus compa-nhelros, que h avlam rumado para iden t ico destino, 
em 1934, teriam sid o t rucidados pelos sulas. 

18. WILLY AURÉLI, Roncador, p. 201. 
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Na nova marcha para Oeste, a técnica de boje terá um grande 
e inconfundível papel. Basta lembrarmos o aviao, que tornou o país 
mais presente a si mesmo. 

Sob esse aspecto, aí está um pioneiro autentico--o Correio Aéreo 
Militar. 

Nao há a menor imagem em se dizer que o aviao, inventado por 
um brasileiro, foi inventado providencialmente para o Brasil; é bra
sileiro, pois, por dois motivos fundamentais. O Acre, por ex., deixou 
de ser um trecho de território insulado no extremo Oeste pra estar 
distante de nós-do Rio, S. Paulo ou Recife-apenas algumas 
horas. · 

Mas nenhum meio de locomo9ao poderá ser abolido num país 
que contém todas as idades sociais e económicas. Ao lado do aviao, 
do · na vio, estarao o fordeco., ~Pé-de-bode, a lancha, a canoa, a ubá, 
as gaiolas, as jangadas, o carro de boi, a carreta, o caminhao pra 
transporte dos sao-pauleiros, etc. . 

6 

Como ao lado das novas barideiras, das expedi9óes que ainda 
conservam esse nome, estadio os casos, boje possíveis, de bandei- . 
rismo por conta própria ou por incumbencia oficial. 

Estará o exemplo de um sertanista, Orlando Vilas-Boas, que vai 
pacificar a tribo, só agora descoberta, dos xetas ( 1957) no Vale 
do Paranapanema, incorporando a civiliza9ao esses novos irmaos 
brasílicos. 

Está, em 65, a descoberta do Pico da Neblina, na fronteira do 
Brasil e Venezuela, 3.014 metros. Guimairaes Rosa foi quem deu a 
conhecer o nome do descobridor como do "mais jovem desbravador 
de 65 anos", que descobriu também as nascentes do Rio Oiapoque 
e a principal nascente do Rio Verde (General Bandeira Coelho). 

Estarao também os que irao contribuir com o genero de atividade 
a que se dedicam, e que, pela sua natureza, nao podem faltar na 
penetra9ao e circula9ao do interior: os mascates (já na época das 
minas choviam eles sobre os amaiais)' os cometas, os judeus, os 
etnólogos, os demarcadores, os raidmen, os aviadores dos seringais, 
os regatoes, os garimpeiros, os ervateiros, os ,madeireiros, os possei
ros anónimos, os motoristas de caminhao coro os seus jooes-bobos 
em cujo pára-choque figuram lemas como estes: "Só vou pra frente", 
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"Rumo a Oeste", "Vou mas voltarei", "Em festa de macuco nambu 
nao pia" (este de Apiaí, da família Macuco) e muitos outros. 

Nao foi a toa que o motorista Ciganinho mandou escrever no 
pára-choque do seu caminhao: "Meu relógio é o cora9ao".19 Outros 
dísticos: "Até amanha", "O Trovao do Cariri", "Meu bem me espe
ra". Existe boje-informa Rachel de Queiroz, todo um folclore es
crito nos pára-choques do caminhao. 

7 

Nao se falando nos penetras, nos grilos que se tornaram famosos 
ao come90 deste século e que ainda boje, tenazes, avan9·am sub
repticiamente na expansao de terras de Goiás. (Há que distinguir 
os grileiros que grilam terras devolutas e os que tentam, com do
cumentos falsos de propriedade, desalojar os posseiros de suas ter
ras. Os posseiros, ·como os da Serra Dourada, sobre os quais tanto 
se falou recentemente, tiveram que sustentar tremenda luta contra 
os grileiros. Numa espécie de marcha ilegal para o Oeste.) 

Nao se falando, também, nos outros terríveis penetras que se 
querem apossar das terras dos índios, repetindo, a luz dos nossos 
días, o processo inicial que consistía em confinar os índios em 
aldeias e, depois, além de os haver já arrebatado ao seu habitat ainda 
grilar as terras das próprias aldeias. 

No século XX, porém, se opera já em horizonte cultural diverso 
e o seu sentido, em conseqüencia, se modifica. Está nas migra96es 
internas, na conquista do Acre, na aventura dos "sao-pauleiros" 
nordestinos e baianos rumo ao Sul. O que ocorreu na América do 
Norte (é urna aguda observa9ao de Ademar Vidal) relativamente 
a Guerra de Secessao, o Norte esmagando o Sul, subjugando-o com 
derramamento de sangue, acontecen em contrário no que diz res
peito ao Brasil, 20 porquanto se processa u~a espécie de "invasao 
branca" do "pau-de-arara" que nao serve somente no sentido de 
mistura étnica mas se alarga numa ocupa9ao social impressionan
te. Em din~<;ao aos Estados de Minas, Rio e S. Paulo, Rio e Paraná, 
Goiás, nestes derradeiros anos saíram da área nordestina nada 
menos de milhao e meio de pessoas desesperan9adas ante os rigores 
do clima sem lhes deixar margem para a constru<;ao de obra sólida. 

A esta "invasao branca" do pau-de-arara é que chamo aqui "ban
deirismo dos sao-pauleiros", ou em réplica ao histórico. Claro que 

19. RACHEL DE QUEIROZ, "O Rei dos Caminhos", in O Cruzeiro, de 6 de 
abril , 1957. 

20. ADEMAR VIDAL, in o Jornal, de 11-11-56. 
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se distingue perf eitamente urna migra9ao de urna bandeira, como 
se disse albures, mas as migra96es que procuram S. Paulo, as dos 
nordestinos, os sao-pauleiros baianos, etc., parecem ser urna resposta 
as levas bandeirantes dos primeiros séculos. 

Na capital de S. Paulo, onde os "sao-pauleiros" crescem em 
número cada vez maior (movimento de popula9ao), cooperam eles 
para a expansao periférica da cidade-grande, fundando novos e nu
merosos bairros, nos pontos mais distantes do perímetro suburqano. 

Assim, o bandeirismo vertical do centro da cidade se espraia de 
novo, horizontalmente, em seus arredores e vilas que os sao-pauleiros 
vem fundando, no perímetro urbano,. cada vez em maior extensao, 
a todo momento. 

' 
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CAPITULO XXVII 

O BANDEIRISMO E OS SEUS REFLEXOS NO 
MUNDO MODERNO 

A bandeira versus A lexandre V l. O monometalismo dos 
tempos modernos. Bandeirismo ~ R~volu9iío. lndu~tria!. 
O bandeirante e a história da lgre1a. O uti poss1detts 
após a conquista. A posi9iío do Brasil no mundo de hoje. 

1 

Há que considerar ainda a bandeira sob o pont~ de vista inter~a
cional.1 Primeiro o golpe no Tratado de Tordesilhas. A banderra 
versus Alexandre VI como <liria Artur Orlando. 

Depois, na luta co~tra os espanhóis, no comércio entr~ a América 
e o Velho Mundo no ouro fornecido para as obras de Lisboa e para 
as arcas da Inglaterra, na aplica9ao do uti possidetis (pela primeira 
vez) ao Direito Internacional, e na supressao da Ordem da Com
panhia de J esus. 

2 

Ocorre um momento em que o bandeirismo realiza, como bem 
observa Paul Van orden Shaw, "a sua máxima contribui9ao para a 
humanidade, ligando-se intimamente aos movimentos que iam trans
formar os hábitos económicos do homem". 

O monometalismo dos tempos modernos ( Simonsen) e o "homem 
económico" moderno ( Sombart) encontrara as su as raízes na revo
lu9ao bandeirante que ainda influiu poderosamente, com a desco
berta do ouro, "num dos maiores movimentos da história do mundo, 
que é a Revolu9ao Industrial",2 tendo sido objeto de reflexoes e 
prognósticos dos pensadores do século XVIII, a comC9ar por Mon
tesquieu. 

l. "O Brasil comec;a a pesar cada vez mais nos destinos do mundo e, quando 
füe houver alcanc;ado ~ amplitude d as suas potencialidades humanas e materiais, 
dominará, talvez, as chancelarias do universo, sucedendo a Paris, Londres e 
Washi.ngton. Nesse dia, resultará, m ais clara que hoJe, a import§.ncla do ban
delrismo. E lsso porque, como as outras grand es revoluc;Oes humanas, !oi ela 
multo além das !rontelras brasllelras" (PAUL VANORDEN SHAW, ob. cit., 1939). 

2. PAUL VANORDEN SHAW, "Novo Concelto das Bandeira.s", in o Estado, ed. 
de 16-7-1939. 
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E enquanto o mito do bom selvagem colaborava das idéias da 
Revolu~ao Francesa (o nosso selvagem teve ainda a honra de ser 
traduzido por Montaigne e Goethe) a bandeira revela va ao mundo 
a "realidade humana do. índio", num sentido antropológico-cultu
ral.3 

3 

País de muitas migra9óes internas e intercontinentais, o Brasil 
registira, na sua pré-história, • a marcha dos tupis incluída por Nu
melin entre as grandes migra9óes universais. · 

Ao lado disso, registram-se as migl-a9óes sociais, causadas pelas 
bandeiras, e que alteraram tao vivam~nte o quadro demográfico · 
europeu. 

Nao podem ser esquecidas, entre as migra9óes históricas e inter
continentais, a dos judeus para a Nova Holanda e a dos portugueses 
que; com D. J oao VI, tro~~ram urna cidade inteira para o Rio, 
talvez na maior migra9ao política transoceanica que a história 
registra. 

A ocupa9ao holandesa trouxe, diz um estudioso do assunto, tal 
afluencia de judeus que suscitou clamores da parte crista da turba 
invasora. "Antecipando urna existencia sem priva~óes, a plebe indi
gente que vivia em Amsterda das esmolas da Sinagoga transportou-se 
em massa para o Brasil. "5 

Com D. Joao VI vieram vinte mil reinóis de urna só vez, ocasio
nando a nossa revolu9ao urbana. 

A bandeira, entretanto, é a autora indireta ou direta das migra-
96es continentais e intercontinentais do século XVII. 

4 

Descobertas as minas, a bandeira arrasta os grupos do litoral, 
como já se viu; mas nao arrasta apenas esses, nao. 

3. Quanto a.o !umo, pois os indios brasileiros é que ensina.ram o mundo a 
fumar, observa AFRANIO PEIXOTO que "nA.o é pouco ter dado ao homem uma 
volúpia n ova" ... 

4. O próprio povoa.mento da América efetuou-se por obra de m1gra~6es que se 
devem, segundo a opinUio dos sábios, ter verificado na época quaternária (DE:
NIKER, Les Races et les PeupLes de Za Terre, p . 628) e bá multa gente boa que 
acredita provir o homem americano do tronco amarelo (ANOYONE COSTA, 
Migr1l9óes e Cultura I ndígena, p. 169) a luz do !ator antropológico, do etnográfico, 
do arqueológico e do lingüístico (idem, p. 172) . Nos seus plankenboats e nas 
suas dalcas velo pra cá uma mUltldáo de gente tesmanóide-melano-pollnésia, 
como prop6e ANGYONE COSTA. Também mongóis, em "caminhadas compactas". 
Por último, os mala.los. 

5. J . LúCIO DE AZEVEDO, Épocas de Portugal Económico, p. 323. 
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Vai mais longe; provoca um caso de migra9ao intercontinental 
cheio de incalculáveis conseqüencias. Gente que vem de todo o 
mundo, burlando a fiscaliza9ao das autoridades, corre para a zon_a 
do ouro espetacularmente, em deslocamentos numerosos e sucess1-

vos. il 
É urna enorme chusma de estrangeiros vindos para o Bras a 

todo transe. A ventureiros, surgidos nao se sabe de onde e por que 
processo, como viajantes clandestinos ,.e mesmo 7º;ID: a cumplicidade 
dos comandantes de navíos chovem sobre o terntono dos descober
tos, passando por S. Paulo ou pelo Rio e desafiando tóda a capaci
dade governativa de expedir "bandos" contra "frausteiros" da época. 

Mesmo que tivessem obtido passaporte, ingleses, franceses e, ?o
landeses sao recambiados ao reino na mesma frota em que hav1am 
chegado ao Brasil. 

Logo que se inicia o rush minerador, informa D. Alvaro a el-rei,6 

os estrangeiros burlam as autoridades, dando motivo aquela ordem 
de expulsao contra franceses e outros "ainda que naturalizados", 
poupando-se, apenas, depois, holandeses e ingleses "na forma que 
permitem os tratados e conven9óes."7 

5 

Nem faltam, pois, os reflexos do bandeirismo brasileiro interna
cionalmente: 

a) Pelo Tratado de Tordesilhas, de 7 de junho de 1494, o Brasil 
seria apenas urna faixa de terra que co~e9asse na foz do Ama: onas 
e f os se terminar, em linha reta, na c1dade de Laguna, no litoral 
catarinense. 

Por obra do bandeirismo, o Brasil ficou sendo tres vezes maior, 
adquirindo o perfil geográfico com que figura, boje, no mapa da 
América; perfil geográfico que acompanha, em ponto menor, o ~a 
própria América do Sul. l sto quer dizer ~ue, modelan?o o Brasil, 
o bandeirante modelou quase todos os paises sul-amencanos, com 
os quais o nosso país se limita. 

Quer isto dizer também que o bandeirante derrubou a bula do 
Papa. Nada mais significativo que o dito de Artur Orlando: "o 
bandeirismo versus Alexandre VI." 

b) Conta-sé o episódio da expulsáo dos jesuítas, de Sao Paulo, 
promovida pelos mamelucos. Mais importante, porém, pra de~ons: 
tra9ao de que o bandeirismo influiu no próprio destino da lgre1a, f 01 

6. Docs. Interessantes, vol. LI, p . 197. 
7. R ev. do Arqu.iv o Pú.bl. Mineiro, vol. I , 794. 
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a destrui9ao do império teocrático-guaraní, o desbarato dos Sete 
Povos, a contribui9ao bandeirante pra extin9ao da Companhia de 
Jesus. 

A geografia moderna .e a lgreja estáo, portanto, incluídas na revo
lu9ao brasileira, chamada bandeirismo. 

e) Nao é possível desconhecer a revolu9ao causada, no domínio 
do Direito Público, pelo reconhecimento jurídico das terras incor
poradas ao domínio da coroa portuguesa, merce da expansao ban
deirante (século XVIII) . Realmente, o Tratado de 1750 legitimou 
a obra da conquista pela invoca9ao (e era a primeira vez que isso 
ocorria, no mundo) do uti possidetis em favor dos conquistadores, 
gra9as ao genio de Alexandre de Gusmao, o brasílico. 

d) Outro fato da maior importancia é que a origem do pan
americanismo está, também, no Tratado de 1750, que estabeleceu, 
numa de suas cláusulas : "embora as duas Corcas entrem em guerra, 
na . Europa, os seus vassalos da América Meridional continuarao 
em paz." · , 

e ) Enormes os ef eitos do o uro, qµe o bandeirismo arrancou as 
minas (a maior produ9ao de curo no mundo, depois da queda de 
Roma) e que nao só serviu para Portugal reconstruir Lisboa, para 
D. Joao V--o Rei-Sol portugues-adquirir o título de Sua Majesta
de Fidelíssima, como pra enriquecer a Inglaterra e pra marcar o 
advento da Revolu9ao Industrial. 

f) O descaminho, por seu turno, teve fun9ao internacional, via 
Colonia do Sacramento, até Buenos Aires; via A9óres, até Inglaterra 
e Holanda; via Guiana Francesa, até a Fran9a, nao se falando no 
descaminho via Angola e M09ambique. 

O maior descaminho é, porém, para a Inglaterra, que chega a 
amea9ar Portugal de ocupar o Brasil se Portugal proibir o contra
bando. 

g) A posi9áo do Brasil no mundo tem boje a legitimá-la, ainda, 
o bandeirismo histórico, cujos documentos estáo sob a guarda do 
Itamarati e servem de base pra nossas rela9óes com os países irmáos, 
dentro dos ideais de justi9a e fraternidade que explicam o sentido 
americano da vida. 
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CAPITULO XXVIII 

CONCLUSA.O 

Hoje, a bandeira continua a existir: a) pelas "causas" do fenó
meno que ainda atuam; b) pela "repercussao" do fenómeno, que 

' - " 1 d ,, d) 1 cbega até nós; c) pela presen~a dos seus resu ta os ; . pe a re-
peti9ao do próprio fenómeno, em horizonte cultural d1ver~o; _:) 
pela inclusao da marcha para Oeste no~ .Program~s de org~~1za?ªº 
nacional e conseqüente ifetornada do espmto banderrante. O Pro1eto 
Rondon" e a Transamazónica. 

a) 

Anuncia-se a nova marcha. É o Brasil organizado que, de novo 
caminha pra Oeste, realizando o seu "imperialismo interno", palmo 
a palmo. Ainda uma luta em extensao, oorn os primeiros marcos 
da profundidade. 

Estudam-se meios para o início mais vigoroso da nova arremetida. 
Mencionam-se as vias pioneiras, em demanda do Oeste paranaen

se. A interliga9ao dos Rios Paraná e Paraguai, através dos Rios 
Ivinheima, Brilhante e Miranda, é preconizada como indispensável 
ao aproveitamento do petróleo boliviano, cujo transporte1 seria 
antieconomico se efetuado somente pela Brasil-Bolivia. A Transnor
destina entre Fortaleza e Salvador, que em Feira de Santana se arti
cula com a Rio-Bahia, é orientada no sentido do meridiano; mas 
serve de tronco2 para as demais que se orientam no sentido dos pa
ralelos. Pala-se nos tra9ados das ferrovias que possibilitem a avan
~ada, mas os cursos dos nossos grandes rios, como o Amazonas, o 
Araguaia, o S. Francisco, o Tiete e o Paraná nao sao deslembrados 
no exame das possibilidades de transporte. 

A estrada Brasília-Belém e a Transamazonica abrem novas pers-
pectivas para o país na posse de si mesmo. . 

A grandeza do Brasil exige o espírito bandeirante pra sua própna 
conquista--dado o imperialismo brasileiro, que é o nosso "expa~
sionismo interno"-e o fenómeno bandeira nao terá, portanto, de1-
xado de existir. 

l. EDGARD FRóIS DA FONSECA, Uma Política Nacional de Transportes, p. 
137. 

2. ldem, p. 150. 
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Os po~os de petróleo na Amazonia ou na Babia substituirao as 
!Dinas auríferas. !udo stimuli para bandeirismo, na terra grande e 
inexpl?rada que, JUSt~mente por ser grande e inexplorada dá colorido 
bandeirante a essas riquezas, que em outro país nao teriam o mesmo 
sentido. O pap~l das plantas na marcha para Oeste, por sua vez, 
talvez tenha maior validade do que se pensa. · 
~ algodao estava presente as pequenas lavouras de S. Paulo desde 

º .. seculo XVI; ~esmo n~m sentido de penetra~ao agrícola, já no 
secuJo XVIII, e o . algodao que encabe~a certas zonas pioneiras, 
~orno. as que se. !1ss1nalam . no Mara~hao, as mar gens do Itapicuni, 
1nvad1ndo a .regiao de Cax1as. Por s1nal que algodao cultivado corn 
escravos africanos; algodao que-como lembra Caio Prado Júnior 
-"apesar de branco, tomou preto o Maranhao". 

Na indústria extr~tiva, e já num outro episódio--o caucho (por
que se es gota), obnga no Acre o caucheiro a caminhar de um em 
busca de .outr~. A hévea, porque nao se esgota, fixa, até certo pon
to, o ~ermgu,eiro ,_em ~ua "estrada", quer o das ilhas, quer o das 
c~becerras; so o fez nomade antes, porque o atraiu, porque o indu
z1u ~ aban?onar. a sua regiao--a das secas---em busca do seringaJ. 

Ja o cafe cammha, p~~que urna regiao se es gota e ele terá que ser 
planta~o em outra regiao; o Javrador caminha corn ele. Planta 
banderr~te, mas cruel, abandona aterra que a produz; nao terá sido 
sem razao que o poeta comparou o cafezal geométrico a um batalhao 
em marcha. 

O trigo, nas zonas pioneiras do Sul; o cacau, enquanto incluído 
como .causa de nomadismo, 3 nao podem ser olvidados, na ecología 
bandeirante. 

J á nao se f~~a nas pastagens, que continuarao a exigir grandes 
espa9os geográficos, sabendo-se que nosso país possui boje tantas. 
cabe9as de gado quanto é o número dos seus habitantes. 

b) 

..Transpost~ para o plano cultural, a a9ao da bandeira repercute 
ate n?Ssos dias. Permanece, ainda, "na constancia das for9as sub
conscientes, ?' ~e?De~to .. in~tintivo dos tempos heróicos". Compre
ende-se. A historia nao e apenas urna sucessao de datas; é também 
u~ processo cultural. Tem urna fun~ao--nesta hora de apelo ~s 
ongens-contra as deforma96es ideológicas que tudo descaracteri
zam, subvertendo valores morais e suprimincJo fronteiras. 

p. 3iii ASCONCELOS TORRES, Movimentos Migratóríos das Popula~6es Rurats, 
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Um caminho aberto é urna dire~áo imposta. Estabeleceu-se a di
r~áo--e se o litoral co~tin~a send_? urna antítese do Oeste---é claro 
que os caminhos dos p1onerros terao sempre que se~ ret_?m~dos .. pra 
que a socieda~e ~e desloque dos ~eus pontos de fixa9ao lttoran~ 
rumo a hinterland1a que a espera, nea e deserta, como urna determ1-
na~áo histórica a espera de urna confirma~ao sócio-economica. 

Já nao é apenas o "mistério das leis de migra~áo"-a marcha 
para Oester--a que alu~iam Tris~ª.º d~ Araripe, ~ílvio Romero e 
Paulo Prado. Sao os trilhos soc1a1s, digamos ass1m, abertos pela 
bandeira e que nos levarao sempre,-acredita-se-para "o sentido 
de brasilidade" que ela nos impos. 

Estao vivas, em nós, as qualidades ancestrais da imagina9áo, da 
ambi9áo, do espírito de iniciativa e da móbilidade social. 

e) 

Mas a bandeira, como tOda revolu9ao, ( teve grandes reflexos: 
estabeleceu o ritmo da civiliza~ao brasileira; tra9ou a silhueta verde
física do Brasil; originou urna mentalidade mais apropriada a reali
za~ao do nosso destino, em sentido contrário a que só via o litoral. 

Portanto, os seus resultados estao presentes a todos nós. Como 
presente está ela própria quando boje se re pete o f enomeno em 
"horizonte cultural" diverso. 

O bandeirismo é autor de nossa grandeza territorial, mas essa 
grandeza é permanente causa do bandeirismo. 

Assim, no século XX o bandeirismo nos oferece os dois aspectos: 
o primeiro, o da expansao geográfica, está na ~enquista d? Acre 
pelos seringueiros cearenses, prolongando--no dizer de Euclides da 
Cunha (ele próprio um bandeirante, como se procurou demonstrar 
no trabalho O Bandeirante Euclides) a estes dias a tradi9ao das en
tradas5 que constituem o único aspecto original da nossa História 

Que haverá, entao, de mais expressivo do que um bandeirante 
gaúcho, Plácido de Castro, comandando bandeirantes cearenses, 
na conquista do extremo Oeste? 

Plácido de Castro reedita Anhangüera. Rio Branco, no Tratado 
de Petrópolis, no alvor do século XX,-em rel~ao a posse do 

4. O A. em O Brasil no Original, já havla afirmado a tese da bandeira como 
" r evolucáo". com r enexos imensos na vida do mundo moderno. Teve depois, o 
orgulho de veriflca-r que PAUL VANORDEN SHAW, pensador e en saista notável, 
lhe <1eu razao e desenvolveu essa tese, confrontando o bandelrlsmo com as 
maiores revolucOes da humanldade. 

Os seus estudos foram publicados sob o titulo de Nóvo Conceito da.! Bandeiras. 
5. EUCLIDES DA CUNHA, A Margem da História, p. 147. 
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Acre---['evive Alexandre de Gusmao, o brasílico do Tratado de 1750, 
que legalizou as conquistas dos séculos XVII e XVIII. 

O segundo aspecto, o do bandeirismo, em réplica, o bandeirismo 
imposto pela grandeza conquistada--está, e talvez mais caracteri
zadamente, nas expedi9oes militares, cujo maior exemplo é o de 
Rondon, com a redescoberta e posse efetiva de zonas ainda virgens, 
nunca exploradas, principalmente em Mato Grosso Amazonas Pará 

G 
, 6 , ' e 01as. . 

d) 

Ao lado desses dois aspectos, o bandeirismo do século XX se 
incrementa num sentido geo-economico ou geo-social: o das zonas . 
pioneiras, a que alude Monbeig, em Geografía Humana, identifican
do, ao lado do fazendeiro clássico, o tipo social do desbravador, no 
deslocamento de popula9oes que vao das zonas antigas para as zonas 
nov.as-migra9ao constante e maci9a, que escapa as estatísticas. 7 

Aliás as migra9oes intemas,-constantes e numerosas-se veri
ficam também do Nordeste para o Sul ( ou para o Oeste de Sao 
Paulo) todos os anos, notadamente de popula~oes atingidas pelas 
secas, ou apenas seduzidas pelo esplendor das zonas pioneiras, a que 
alude Monbeig. 

Por um mapa das zonas pioneiras se poderá verificar onde agora 
elas estao definidas e até onde coincidem, em sua avan~ada, com os 
caminhos que os fura-matos tomaram, por terra e pelos rios. 

Formam elas os focos de atra9ao; para elas se dirigem os elemen
tos dos focos de propulsao-propulsao geográfica, climática eco
nómica. Formam o Brasil em sua dynamic cultural change e~ con
fronto entre onde estavam ontem e onde estao boje mostra que há 
um Brasil que se move, que caminha pra dentro de si mesmo. Que 
nao pode e nao quer ficar parado nas zonas de economía satisfeita 
e nas teorías que mais deformam do que ajudam a perceP9ªº do 
que tantas vezes se chamou "realidade brasileira". 

Mato Grosso, até boje, é um foco de atra9ao, é o rumo das ban
deiras modernas. O Paraná é outro exemplo; é para onde caminham 
as zonas pioneiras saídas de S. Paulo e nas quais revive o tipo social 
do desbravador. Goiás, em cujo planalto central se edificou a nova 
capital do Brasil, passa a ter o papel que lhe reservou, também, o 
destino histórico. 

Leo H. Waibel distingue no Brasil atual cinco zonas pioneiras: 
1) a regiao de Xapecó-Pato Branco no Nordeste de Santa Catarina 
e Sudoeste do Paraná; 2) o Norte do Paraná; 3) o Oeste de S. Paulo; 

6. RONDON, in Estudos e Con/eréncias ("Rumo a Oeste") . n .o 6, p . 7. 
7. PIERRE MONBEIG, Geogra./ia Humana, p. 28. 
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4) 0 "mato grosso" de Goiás; 5) a regiao do Norte do Rio Doce~ 
no Espírito Santo e Minas Gerais. . 

o seu estudo, porém, é de 1940, parecendo certo qu: ª. ta1s zo~as 
pioneiras se devam acrescentar as mencionadas por J eronimo Co1m
bra Bueno em trabalho publicado na Revista de Imigrafiio e Colo
nizafáo: a~ situadas ao longo do Tocantins e que sao as do Pará, 
Maranhao, Piauí, Norte de Minas, Goiás e Mato Grosso, agora rela
cionadas com a nova capital do país. 

A Belém-Brasília abriu numerosas zonas pioneiras em tóda a sua 
extensao. 

e) 

A cruzada "Rumo a Oeste", fundada em 1919, como objetivo de 
aproximar as zonas novas dos centros metropolitanos visando inte
grá-las cada vez mais no concerto da vida nacional, desenvolvendo 
nelas as raízes da .civiliza9ao brasileira; a funda9ao de Goiania pelos 
irmaos Coimbra Bueno, com tamanho exito, documentam a reto
mada do espírito bandeirante em base técnica, no domínio da ini
ciativa particular. 

Mas há ainda as iniciativas bandeirantes de natureza governamen
tal: a Funda9ao Brasil Central, por ex.; a mudan9a, agora em plena 
execu9ao definitiva, da capital do país para o planalto goiano, o 
que representa o maior marco da nova marcha para Oeste, que 
ajustará "as nossas fronteiras económicas as nossas fronteiras polí
ticas". 

O engurgitamento do litoral só é explicável como rem~iscencia 
da coloniza9ao de tipo costeiro, ao tempo em que o Brasil caran
guejava pela orla das praias; ou pela ausencia de um cora9ao que, 
no centro do nosso corpo geográfico, levasse o sangue a circular 
pelo Brasil todo. 

Sabemos, todos, como surgiu a idéia da mudan9a da capital para 
o interior do país. 

Está ela ligada a todos os nossos momentos de aspira9ao nativista 
e autonomista. J á a vemos como um dos objetivos da Inconfidencia 
Mineira, dada a necessidade de afastar a capital das agita9óes de 
um porto marítimo e das popul~oes ambulantes da minera9ao do 
ouro, onde aterra parece que "evapoca tumultos". 

J á em 1813 é sustentada por José Hipólito da Costa no Correio 
Brasiliense, que alega só servir o Rio de J aneiro para divertimentos 
dos cortesaos. Embora muito própria ao comércio e outros fins, era 
urna cidade inadequada para capital do Brasil. Nao param aí os 
reclamos, as manifesta9oes em torno do problema. José Bonifá
cio, em 1821, aconselha a constru9ao de "urna cidade no interior 
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do Brasil, para assento da Regencia", e o faz dirigindo-se aos repre
sentantes de S. Paulo nas cortes de Lisboa. Em 1825, quer-se que 
a nova capital seja situada em Minas8 e uro dos argumentos está em 
que "o incómodo de habjtar um deserto cessa logo que nesse deserto 
se faz urna cidade; entao, já nao é deserto". 

Em 1834 o Visconde de Porto Seguro agita de novo a idéia, lem
brando pra sua execu9ao o planalto central do Brasil. 9 Aspira9ao 
geral, ressurge com a República; é objeto, entao, de urna emenda 
subscrita por 88 constituintes ( 1890) : "Fica pertencendo a Uniao 
urna zona de 400 léguas quadradas, situada no planalto central da 
República, a qual será demarcada para nela estabeleceir-se a futura 
capital do país." A emenda tinha, como justificativa, um estudo do. 
Visconde de Porto Seguro dirigido ao Conselheiro Tomás José Coe
lho de Almeida, entao ministro da Agricultura. Apresentada por 
Lauro Müller, tendo como primeiro signatário Joaquim de Sousa 
M11rsa, deputado por S. Paulo, a proposi9ao é aprovada, passando 
a figurar como art. 3 da Constitui9ao de 1891. 

Em 1892 é nomeada wna comissao sob a chefia de Luís Cruls10 

para demarcar--como é sabido--a área do planalto central necessá
ria ao grande empreendimento. Faz-se a primeira tentativa de delimi
tac;ao da área ( 1892-94) em Goiás, no ponto de onde descero os 
ríos que integram a bacia do Tocantins, a do Paraguai e a do S. 
Francisco. Ressurge em 1922, no Centenário da nossa Independen
cia, e chega a constar de um decreto ( 18 de janeiro) dando provi
dencias para que no dia 7 de setembro fosse colocada a pedra 
fundamental da futura cidade, que seria a capital da Uniao. O dis
positivo é reiterado na carta de 1934 e na de 1946. A lei de 5 de 
janeiro de 1953 adota, afinal, as primeiras medidas para a execu9ao 
da idéia, 11 seguida de outras providencias, que se incluem na lei de 
24 de setembro de 1956, já num sentido prático. 

8. Rev . do Arq. PúbZ. Míneiro, ano X, fases. I e II, p. 41. 
9. VISCONDE DE PORTO SEGURO, História Geral do Brasil, t . II, p. 814. 
10. Oportunissima, sob muitos aspectos, é a leitura do Planalto Central do 

Brasil , que encerra. o famoso r ela.tório de LUíS CRULS, chefe da ComissAo. 
11. A capital do Bra.sil-<leterminou esta última lei a que se refere o art. 4 das 

Disposicóes Transitórias da Const. de 1946, será. localizada n a regiao do planalto 
cen tral, na área asslm circunscrita : 

"Comeca no ponto da lat. 150 30' s e long. 48° 12' W. Green. ~sse ponto segue 
par a leste pelo paralelo de 15° 3o• S até encontrar o meridiano de 47° e 25' W. 
Green . Desse ponto segue o mesmo meridiano de 47° e 25' W. Green. para o sul 
até o t alvegue do Córrego Santa Rita, anuente da margem direlta do Rio Preto. 
Daí pelo talvegue do citado Córrego Santa Rita, até a confluencia d~ste com o 
Rto Préto, logo a Jusante da Lagoa. Feia . Da connuencia do Córrego S . Rita 
com o Rio Preto segue pelo talvegue deste último na dlreclio sul até cruzar o 
paralelo de 16º 03' s. Daí, pelo paralelo 16º 03' na direcA.o oeste até encontrar o 
talvegue do Rio Descoberto. Dai para o norte pelo teJvegue do Rio Descoberto 
até encontrar o meridiano de 48º 12' W. Green. Dai para o norte pelo meridiano 
de 48° 12' W. Green., até encontrar o paralelo de 15º 30' sUl, fechando o perimetro." 
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Constitui-se urna sociedade que se denomina Companhia Urbani
zadora da Nova Capital do Brasil, com os fins que a sua própria 
denomina9ao indica, entre os quais : a) instalar, no futuro Distrito 
Federal, ou nas cidades ci:rcunvizinhas, servi9os dos órgaos civis e 
militares da administra9áo federal e neles lotar servidores com o fim 
de criar melhores condi96es ao desenvolvimento dos trabalhos de 
constru9ao da nova cidade; b) planejar e executar o servi90 de loca
liza9ao, urbaniza9ao e constru9áo da futura capital, diretamente ou 
através de órgáo da administra9ao federal, estadual e municipal, ou 
de empresas idóneas com as quais contratar. 

Os lotes de terras em que se dividirem as propriedades rurais exis
tentes até urna distancia de trinta quilómetros do lado externo da 
linha perimétrica do novo Distrito Federal, em áreas inferiores a 20 
hectares, só poderao ser inscritos no registro imobiliário e expostos 
a venda depois de dotados os logradouros públicos de tais loteamen
tos dos servi9os de água encanada, luz elétrica, esgotos sanitários, 
meios-fios e pavimenta9áo asfáltica. 

O assunto passou para a "ordem do dia", ocasionando o choque 
das duas mentalidades, a do litoral, contrária a idéia, e a interiorana, 
que a propugna ardorosamente. A esta última pertence, porém, o 
presidente Kubitschek, o mais bandeirante, até entáo, dos homens de 
governo, e que tomou a si a grandiosa tarefa de concretizar a aspi
ra9áo histórica. O cora9áo do Brasil, até boje fora do lugar, iria ser 
pósto em seu lugar certo; em seu peito, como num organismo vivo. 

O local onde se situou Brasilia havia sido a grande encruzilhada 
das bandeiras, desde o século XVII; o ponto onde se julgava estar a 
Lagoa Dolllfada, a qual várias referencias se fazem em capítulos an
teriores; Lagoa Dourada de onde se supunha partir os grandes ríos 
brasileiros. 

J á naquela época houve quem fizesse (e quem nos informa sóbre 
isto é Jaime Cortesáo, em Geopolítica de Goiás e a Futura Capital) 12 

da zona dos "varadouros" onde iria assentar o novo Distrito Federal, 
um centro de f orma9áo e unifica9ao territorial do Brasil, prime ira 
base política do Estado. 

Art. 3 3-É dado o nome de Brasilia a nova capital. 
Brasil, capital-Brasilia. Reabilita-se o que há de "brasilico" na 

f orma9ao brasileira. 
Brasilia, nome alvitrado já por José Bonifácio, em 1821.13 

12. JAIME CORTESAO, "Geopolítica de Goiá.s e da Futura Capital", publ. em O 
'Estado de S. Paulo, em ed. de 20-1-1957. 

13. A propósito do vocábulo Era.silla. A. PINTO DE CARVALHO (in Brasilia, vol. 
II, p . 389) explica que provém do la.tlm e quem prlmelro o empregou fol Anchleta 
em seu poema "De Rebus Gestls Mendi d e Sé. Praesidis in Era.silla". Já em 1520, 
porém, se chama Brasilia. a "tóda a América" (América, Brasil, ou Terra dos Pa.pa
gaios), no Globo de Shoner. Faltou a A. PINTO DE CARVALHO dizer que, lite-

628 c. r. 

f) 

A nova capital será, no mínimo, 14 como se disse há pouco, o co
ra\;áO que estava faltando ao peito do Brasil. Marco definitivo da 
marcha para Oeste, significará também o Brasil mais dentro de si 
mesmo, mais dono do seu destino, mais consciente da sua grandeza 
e do seu futuro. 

Será a derrota definitiva da mentalidade que só ve o litoral, o 
epílogo de um mal de orige!Jl-o do bacharel e o sertáo inconciliá
veis-mal de origem porque come9a no bacharel de Cananéia e no 
sertao da pré-conquista ( bacharel e sertao "nascem" juntos) depois 
se repete entre Domingos Jorge Velho e o bacharel baiano e ainda · 
subsiste entre as duas áreas de cultura~ ou entre as duas voca9oes 
referidas por Euclides da Cunha quando disse: "ao bulevar prefiro 
a picada malgradada, o destino triste do pioneiro." 

la-se, porém, dizendo: cq~_struir urna cidade, tecnicamente, nao 
bastaria como nem poderia ela destinar-se a um sumário alojamento 
de servi9os oficiais; seria necessário ·que crescesse também como 
fenómeno do espírito; mais que do espírito porque todos sabemos 
o que seria a civiliza~áo que, por demasiado mecanica, se esvaziasse 
de valores culturais e simbólicos. Espírito e planejamento e eis urna 
grande cidade, originalíssima, após apenas 1 O anos de funda9áo. 

Outros aspectos, ao lado desses que a mudan9a da capital oferece, 
nao poderao escapar a que!Jl, honestamente, lhe estude a instigante 
problemática. 

a) Incorpora-se o corpo central do país ao ritmo do litoral. b) 
A simples idéia de mudan9a renova o nosso ímpeto para a procura 

rariamente, Brasilia é o nome de uma india em El Brasii Restituid.o, de LOPE 
DE VEGA, na primeira metade do século XVII. "El Brasil Restituido" é apresen
tado por JOAO RIBEIRO (Colmeia, p. 171), como o prtmeiro documento llterário 
em que o Brasil figura simbollcamente como um ca.boclo. (Consultem-se ta.mbém 
ELfSIO DE CARVALHO, Lauréis Insignes, p. 59; IVAN LINS, LO'pe de Vega, p . 169; 
FIDELINO DE FIGUEIREDO, "Elementos Portugueses da Obra de Lope de Vega", 
publ. na Revista do Arq. de S. Paulo, vol. L, pp. 5 e segs.). 

O nome Brasilia, lembra AFONSO CELSO, em 1922, na Revista do Brasil, 
parece acertado. Já existe nos diclonários o adjetivo '1brasillo", significando 
colsa referente ao Brasil. Denominando-se Brasilla. a nova capital indlcar-se-á 
que ela será realmen te, relacionada. com o Brasil lnteiro, a expressA.o, o epitome 
genuino d a pátria brasileira". 

Enfim, Brasilia significando "toda a América", no Globo de Shoner, ou Brasil, 
no poema de Anchieta, ou uma india, em Lope de Vega, ou sendo um a.djetl
vo-qualiflcatlvo do que é genuinamente bra.slleiro-como lembra AFONSO CEL
SO, sob qua.lquer desses aspectos demonstra- que a escolha. nli.o podla ter sido me.is 
feliz. 

14. Plano de uma Civiliza94o Sertaneja, ABELARDO COIMBRA BUENO, 1956. 
"O Brasil deve ser louva.do pelo fato de ser a prin'lelra n a.ca.o na história a 

basear a selecli.o do sitio de sua capital em fa.tOres económicos e clentiflcos, 
como nas condlcóes de clima e beleza" (Relatório Técnico S6bre a Nova Capital 
cLa República, ed. do DASP, 1957, p . 20). 
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de novas riquezas. c) Será um ben:fí~io, . para a h~te~l~ndia até 
agora pouco atendida e para o propno litoral hem1pleg1co. Por
que 0 litoral é quem mais se beneficia com o esfor90 anónimo dos 
que trabalham, de sol a sol, no interior do país. d~ Até l,á já estao 
indo os trilhos das nossas estradas de ferro. e) La estara o centro 
das zonas pioneiras situadas ao longo do Tocantins;15 zonas pio
neiras do Pará, Maranhao, Piauí, Babia, Norte de Minas, Goiás e 
Mato Grosso, para as quais a nova capital será um foco de atra9ao 
e ao mesmo tep:ipo, de propulsao pra o u tras zonas pioneiras. f) 
Um simples confronto indica que o espa90 geográfico do Brasil nao 
se inscreve necessariamente entre os tipos longilíneos; no máximo, 
estará entre os mistos.16 A nova capital visa a corrigir urna civiliza-
9ao apenas longitudinal, fazendo-a caminhar ª&ora, ~rincipalmen!e, 
no sentido dos paralelos. g) Absurdo e dos ma1ores e o que admite 
a possibilidade da nova capital nos subtrair ao Atlantico quando, 
em verdade, virá ~la dar maior substancia a essa política, dentr? da 
qual se projetará nao apenas um Brasil litoraneo ~as um. Brasil de 
corpo inteiro. h) A regiao aí situada acusava me10 habitante por 
quilómetro ou um pouco mais e isto demonstra o abandono em que 
havia permanecido. i) Os vazios demográficos nao sao apenas um 
problema de política interna senao tam bém de urna política de ele
mentar prudencia. Para que nao se diga mais que o Brasil é maior 
do que merece ser, ou dono de urna grandeza a que nao tem direito. 
Num mundo explorado quase completamente17 um Brasil quase 
inexplorado, com 23 % apenas de área cultivada, daria o que pensar; 
é "um caso único entre todos os países do globo" .18 

Hoje já se reconhece aquilo que o presidente Costa e Silva previu: 
Brasilia como um mercado novo, capaz de absorver os excessos de 
produ9ao industrial do país, que acompanha o ritmo da nova capi
tal. 

Nao faz muitos dias notava um comentarista d'O Estado que 
os "donos da cidade sao as criangas". Os espa9os que dao a alegria 
de viver, o verde (boje riquíssimo) dos jardins, sao delas. 

O campus da Universidade, do qual já falaram muito os jornais, 
é-a bem dizer-uma outra cidade, entre a Asa Norte e o Lago 
de Paranoá; sem se falar no campus de Aragar9as a que Brasilia 
deu causa. A popula9ao estudantil é cada vez maior, na cid ad e do 

15. JERONIMO COIMBRA BUENO, Rev . de Imigr. e Coloniza9áo, 1907. 
16. MARIO TRAVASSOS, Intr. a Geografía das Comunica9óes Brasileiras, p . 117. 
Qual a. largura. do Bra.sll, do ponto mais oriental ao mais ocldental, isto é, 

desde a Ponte. das Pedras, em Pernambuco, até a.o divisor das águas do Ucalale 
com os do Juruá? 4.327 quilómet ros. Qual o seu maior comprimento, lato é, da 
Guiana. ao Chuf? 4.319 quilómetros. 

17. H. J . FLEURE, trad. port. de Inquérito, p. 15. 
18. LEO H . WAIBEL, "As Zonas Pioneiras do Brasil", publ. no Jornal do 

Brasil, em 19-5-1957. 
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futuro. Outra coisa: numa era espacial e planetária como a nossa, 
nao foi sem propósito que se deu a Brasilia a forma de um aviao; 
um aviao com asas Norte e Sul, feitas de superquadras e marcado 
por urna arquitetura que em Londres lhe deram o lugar de sexta 
maravilha do mundo moderno. 

O centro para a seguran9a militar lá está por seu turno. 
:E: o Brasil geográfica e nacionalmente preparado pra vencer os 

inimigos de sua grandeza. E nao vai nisto nenhuma imagem. 

g) 

Nao cabe, nos limites deste trabalho, um capítulo-e que fasci- · 
nante é o tema-relativo a penetra~ao do Oeste pelas vías férreas, 
repetindo, no domínio da técnica, a marcha histórica. · 

A princípio: 
O índio e o gado sao meios de transporte duplamente, num sentido 

ativo porque transportam, num sentido passivo porque eles próprios 
se transportam; sao os que convem na.infancia da nossa luta contra 
a enormidade da terra. Mas o boi é, ainda, alimento, e nesse caso 
ele mesmo transporta o alimento que é o seu corpo para os lugares 
de abastecimento, como nas minas. 

O sertao, por seu tumo, fomece. árvores corpulentas pra canoas e 
cascas pra ubás agilíssimas. A água transporta e o mato oferece os 
meios de transporte. 

Em 1828, Pedro 1 baixava instru96es regulando a competencia do 
governo geral, do provincial e do municipal para promover a nave
ga9ao, abrir canais, construir estradas, pontes, por meio de concessao 
desses servi9os a companhias nacionais e estrangeiras. 

A necessidade de substituir as tropas de carga por estradas de ferro 
é objeto de acesos discursos, em 1851. "Nós, na~ao livre e civili
zada, nao nos <levemos envergonhar de andarmos a cavalo e as 
vezes a pé por nao termos urna estrada com caminho de ferro?"
perguntava um nobre deputado, certo no seu desejo mas evidente
mente errado ep:i se envergonhar19 pois a pé é que a conquista se 
fez e o ter andado a pé de S. Paulo ao Peru foi motivo de orgulho 
e nao de vergonha-e isto nao é fábula. 

Entretanto, lembre-se que é justamente urna estrada, a Santos
J undiaí, ten do como organizadores o Marques de Monte Alegre, 
Pimenta Bueno e o Barao de Mauá ( 1856) que reinicia, sob esse 
aspecto, um novo período de expansao depois da decadencia ban-
deirante, no século XIX. • 

19. OSVALDO GORDILHO, Os Transportes no Brasil, Cel. Mauá, p. 62. 

marcha p/ oeste 631 



\ 

A Paulista (1872), .a ltuana (1873), a Sorocabana (1875), a Bra
gantina (1884), sao outros exemplos. Os trilhos da Mojiana (1875) 
repetem o caminho do Anhangüera, já no ciclo do café. Atibaia, 
Jaguari, Moji-Mirim, Moji-Gua9u, Rio Pardo, Rio das Velhas, 
Parnaíba. Tal como a Minas e Rio que galga a Mantiqueira pelo 
Embaú, repetindo a trilha de Manuel Pedroso da Silveira e Antonio 
Rodrigues de Arzao. Lembrem-se ainda a Madeira-Mamoré e a 
Noroeste, duas realiza96es que se associam pelo espírito de Oeste, 
mais do que pelos trilhos. Ambas foram abertas no sertao bruto, 
sob as flechas dos índios. 

É conbecida a passagem épica da Madeira-Mamoré, bastando 
citar a frase do engenheiro Church: isto desafia a imagina9ao de 
um poeta ( 18 70) . Estrada constituída (e nós é que somos os poetas) 
"com trilhos de ouro sobre dormentes de cadáveres". 

Willard Price, em seu The Amazing Amazon20 escreve: "When 
the last man departed, all that was left was five miles of track, forty 
surveyed and old Baldwin locomotive in which shortly a tree_ took, 
and grew out of the_ smokestack. Thirty years later, its insides purged 
of accumulated soil and tree that sprung from it, that locomotive ran 
again." . 

Essa locomotiva, encontrada entre os destro9os da primeira em
presa, por dentro de cu.ia chaminé brotara urna árvore ( qui9á urna 
palmeira) diz bem que a natureza vencer a o hornero e a técnica, na 
luta do hornero com a natureza. Americanos e ingleses falharam na 
arrojada tentativa. 

Coube aos brasileiros levá-la a termo ( 1908-1912) pra cumpri
mento do Tratado de Petrópolis ( 1903) . 

O pormenor talvez mais sério é que da Madeira-Mamoré resulta 
a idéia da Brasil-Bolívia, com a qual se articula a Noroeste, e dessa 
articula9ao resulta a Transcontinental.21 Mal comparando: como pa
lavra puxa palavra, estrada de ferro pux.a estrada de ferro. Nada 
menos de se te estradas de ferro se articulam, en tao, pra formar a 
Transcontinental: a Santos-Jundiaí, de Santos a S. Paulo; a Soro
cabana ou a Paulista, de S. Paulo a Bauru; a Noroeste, de Bauru a 
Corumbá; a Brasil-Bolívia, de Corumbá a Santa Cruz de la Sierra; 
a de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba, entre a planície e o 

20. WILLARD PRICE, The Am azing Amazon, Nova Iorque, 1952. 
21. SObre a Noroest e, o leitor deverá consultar Um Trem Corre para o Oeste, de 

FERNANDO DE AZEVEDO (Livr. Martins, EditOra); sObre a Madeira-Mamoré 
A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, de NEVILLE B. CRAIG (BTasilia.na, vol. 242); 
e sóbre a Tra·nsconttnental, Realidades de uma Polftica Continental de Comuni
cagóes Ferrov iárias, de LUÍS ALBERTO WHATELY. 

O a u t or do presente ensa io teve, também, ocasUio de tratar mals detidamente 
da pa r te referente a Madeira-Ma.moré, em O Tratado de Petrópolis, edi<;lo do 
Itamarat1. 
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altiplfil1:o; .e a de Co~~abamba. a Arica, passando por Oruro e La 
Paz, ating1ndo o Pacífico, depo1s de atravessar as fronteiras bolivia
nas, terras do Peru e do Chile. 
, ~ealiza a N~r?este, np seu arremesso para Corumbá, a dire9ao· 

tlp1ca do ban?e1nsmo ~ra Oeste; a Brasil-Bolívia, desdobrando-se 
na Transcontinental revive. o b~ndeirismo histórico (Raposo Tava
re~ e outros) : o pan-amencan1smo de 1750; o bandeirismo econó
mico em fun9ao de pan-americanismo. 

. Aiudiu-se ao T~~tado de 1750 porque ele já ligava o pan-ame~ica
n1smo. ao bande1nsmo; porque, além de reconhecer a obra da 
conquista, consagra va o princípio da · paz entre brasileiros e hispa
no-descendentes, mesmo que se guerreassem na Europa as duas .. 
Co.roa~; nao s? esse princípio como também o da boa vizinhan9a 
hoJe tao em dia. " 

Em síntese, e sem abusar da imagem (que fica por conta de 
Chu:ch e d: oun;os homens práticos) pode-se dizer que a Trans-· 
continental e o ~eito de Rapó~o pósto agora em trilhos de a90, indo 
de Santos a Anca, do Atlantico ao Pacífico. 

A As .ferrovias q!1e já ligam os grandes centros a nova capital serao 
novo_ un,pulso a e~se poema ~os tr~hos : a poetry af railway. 

Nao e s~m ~aza~omo Jª se fez ver em capítulo anterior-que 
as zonas p1one~as do desbravamento tem nomes de estradas de fer-· 
r~: a Alta Pauhsta, a Alta Sorocabana, a Noroeste. Impossível tam
be_?l esquec~r o. papel do caminhao na nova marcha para 0 Oeste. 
~ ao cabe disc~h~ s~ a preferencia dos transportes rodoviários é um 
~bs':_rdo brasilerro . ~ que cabe é verificar a importancia do ca
mmha~ n~ sua con~orrencia ~o~ ~s est~adas de ferro como algo da 
n.ova tecn1ca banderrante, mais ag1I, ma1s democratizador de distan
cias e caminhos, se assim se pode dizer. 

A R~pu~n,a. a estr~da de ferro ir a regio es despovoadas, pelo dis
pendio inutil que 1sso acarretaria. Os planos em tal sentido tinham 
que fracassél!f.22 As rodo~ias_sa?, ,em grande parte, a solu9ao pra tao· 
gra?de problema;, o ,cam1nhao rra aonde o trem de ferro nao vai; é 
o p1oneiro. Neme so no ~a?sporte de café dos centros de produ~ao 
para. os de consumo (pnnc1palmente o café procedente do Paraná. 
e Mmas) que ~ caminhao está vencendo a estrada de ferro. 

O papel social do "pau-de-arara" nas migra~óes de nordestinos. 
para o Sul se tornou um caso sério, pois o exodo já nao tem como 
caus~ exclusiva a,s sec~~· Basta a esperan9a de urna melhor condi9ao, 
de vida, gra9as a fac1hdade que o caminhao oferece substituind0i 
as grandes caminhadas a pé, dos retirantes. • ' 

22. EDOARD FROIS DA FONSECA, op. cit., p . 82. 
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Por sua vez, os barcos motorizados sulcam os nossos rios; a na
vega9ao fluvial nos Rios Paraguai e Paraná e seus afluen~es (de 
Corumbá a Montevidéu, de Corumbá a Cuiabá) completa o sistema 
ferroviário cujas pontas de trilhos avan9am para Oeste. 

h) 

Tem toda a razáo, pois, os que defendem a inclusáo da marcha 
para o Oeste nos programas de organiza9ao nacional. 

Nao tem dúvida que ternos ainda necessidade de cultivar o espí
rito do bandeirismo. Esta é a conclusáo que se impóe ( reconhece 
Oliveira Viana) em face dessa fabulosa realidade patrimonial23 ain
da deserta e inexplorada. 

"Há, realmente, em nosso povo, um fator que os grandes povos 
industrializados e supercapitalizados do mundo-especialmente os 
europeus--desconhecem por completo e que para o nosso caso es
pecial é essencial; mais, é vital. Sste fator é a necessidade, em que 
estamos, de realizar a explora9ao de um imensurável território, 
somente a meio povoado. Explora9ao que se concretiza na fórmula, 
já agora famosa, da chamada "marcha para o Oeste". 

i) 

Na 3.ª edi9ao de Marcha para Oeste (p. 382, v. 11) sentindo 
emergir viva e inadiável a necessidade de enfrentar o problema da 
integra~ao do Brasil como D3.9áo, perguntou-se: e como levar assis
tencia as popul3.90e8 ignoradas e subnutridas dos cafundós do país? 

Só por meio de "bandeiras" que levem aos brasileiros mais dis
tantes os recursos técnicos e culturais que os habitantes da cidade 
grande recebem prodigamente. 

Pois bem: nao há muito tempo organiza va-se, pela primeira vez, 
urna Comissáo cujo objetivo era o de dar continuidade-num nível 
oficial-ao trabalho iniciado pelo Marechal Rondon, sertanista bra
sileiro cujo nome está inscrito em ouro maci90 ao lado de Amund
sen, Byrd e Peary, na Sociedade de Geografia de Nova Jorque, 
como "o explorador que mais se avantajou em terras tropicais." Era 
a "Opera9áo Rondon", integrada por técnicos e especialistas. Interes
sante notar-se, segundo nos conta Sá Carvalho, que urna cópia de 
antigo mapa que assinalava o caminho percorrido pelo Pai Pirá, na 
trilha dos caiapós, fora levado pela Comissao como valioso subsídio 

23. OLIVEIRA VIANA, op. cit ., p . 103. 
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para a efetiva9~? d~ seus obj~tivos, tanto no plano social-económico 
como no das ciencias naturais. 

~~se porn:ie~or ~ustra bastante o tremendo repto que a tarefa 
pobtlco-administrativa fazia ao esf ór90 de equipe. 

. A. descontinuidad~ de propósitos e dire96es havia marcado, porém, 
~e~en~e, numa bnha temporal, os projetos e programas. A expe
n~ncia f oi retoma~a, auspiciosamente, de modo ef etivo, somente 
ha alguns anos atras. · 

/Em 1967, 30 es~u ... dantes da Universidade da Guanabara consti
turram um ~po-piloto dando origem a Opera9ao Rondon. Eram 
r~~azes e mo9as, aluno~ de Geologia, Geografía, Engenharia e Me- . 
dic~a. que foram sentrr de perto, na .qualidade de observadores 
pa~ticipa~tes, os problemas do Brasil desconhecido. Vitoriosa a ten
tativa, ve10 logo ~ apoio oficial estruturando-se a Opera9a0 Rondon 
n. 

0 ~ ( 1968), assmal~da <:_om a participa9ao de 648 jovens da Gua
nabara, Estado do ~10, Sao Paulo e Rio Grande do Su! que traba
lh~ram em 420 !ocabdades da Amazonia, Nordeste e Centro-Oeste. 
Cn?u:se a seg~tr º. ?rupo de Trabalho, composto em sua grande 
~a1ona por universitarios, preparando-se a Opera9ao Rondon n.o 2 
(J~lho de 1968) que se deslocou par~ a regiao Centro-Su! do país. 
C;1~u-se um programa de desenvolvimento comunitário na Ama~ 
zoma co1?o resultado .da segunda Opera9ao Rondon. A terceira 
Rondon, Já com 4.000 JOvens, partiu no início de 1969, trabalhando 
no. ~orte e Nordeste; chega ao Vale do Sao Francisco, Vale do Je
qu1tinhonha, ao longo da rodovia Belém-Brasília, ocasiao em que 
~s es~ud~nte~ ~e. voltaram principalmente para os problemas da al
fabet~9ao, m1c1~ndo também os planejamentos setoriais no sentido 
d? ?1a1or ap~oveitamento dos universitários, cada um na sua espe
ciahdade e visando o maior rendimento do grupo como um todo. 

Na Opera~á<;> Rondon n.0 5 t?mam parte 7.000 estudantes, aten
dendo a aproximadamente 2 milhoes de brasileiros. Criou-se assim 
um~ "univ~rsidade integrada na realidade nacional" que além de 
motiyar o JOvem p~ra o estudo, <lava um caminho válido ao seu 
deseJo ~e partici~a9ao m"ais din~ica entre .as chamadas for~as vivas 
da na9ao. ~ontnbu~m ~les ~ssim para a integra9ao e recupera9ao 
de popula~oes margmalizadas no que cliz respeito ao saneamento 
al~abetiza9ao., assistencia médico-sanitária e orienta9áo sócio-econ~ 
mica. Ponto Importante da Opera9ao Rondon é o da redescoberta da 
Amazonia como potencial económico. Aqui ,cabe urna cita~ao a 
Arthur César Ferreira Reis como pioneiro e mestre de todos nós 
em Amazonia e sua fascinante problemática. 
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j) 

O Brasil estava, nao obstante unido, longe de si mesmo por 
milhares de quilómetros. Desde que o desafio lan~ado foi aceito pela 
Operagao Rondon, j á asseguramos ao brasileiro a comunicagáo com 
o exterior, vía satélite, através da telefonia, telex e televisao. No 
plano das comunica<róes internas o trabalho se intensifica para obter: 
1) expansao dos servigos urbanos; 2) implanta<;ao dos planos esta
duais de comunica<r6es; 3) execu~áo dos troncos nacionais, interli
gando as capitais de todos os Estados e Territórios. O Brasil só 
poderá crescer de maneira equilibrada quando estiver se comuni
cando facilmente da Amazonia ao Rio Grande, funcionando os 
18.000 km de troncos de microondas, com recursos do Fundo Na
cional de Telecomunica<;oes, sendo os gastos previstos em cerca de 
trezentos e cinqüenta milhóes de cruzeiros (período de 1968-70). 

k) 

A Opera<;áo Rondon (boje Projeto Rondon), demonstrou a im
portancia das pesquisas de campo e dos servi~os técnicos de alto 
teor para a obten<;ao de resultados positivos. Hoje já se anuncia 
como em atividade os primeiros campi avan<;ados em Tefé, Paratins 
e Boa Vista, entre outros. 

O Marechal Rondon--como já se firisou-havia ligado por 
meio de fío telegráfico Porto Velho ao Río de Janeiro; era essa a 
única marca, ao que parece, da presenga do homem civilizado, 
em tóda aquela regiao adormecida até 1957. A chamada "trilha de 
Rondon" se transformou na BR-364, que representa 1.521 km de 
estrada, ligando Porto Velho a Cuiabá; só assim foi possível a uniáo 
da Amazonia Ocidental ao Centro e ao Sul do país, assegurando nao 
só o rápido desenvolvimento do Território de Rondonia, senao tam
bém a fundagáo de novas cidades e vilas, onde a popula<;áo aumenta 
sempre, desbordando pra novas regióes até entáo desertas que logo 
mais serao novas povoa<róes. 

Sao pequenas comunidades que nao permanecerao mais a mar
gem, desligadas dos beneficios do progresso e da técnica, isoladas 
como culturas de folk com padrees de comportamento quase imu
táveis. Em termos de produgáo pouco representariam porque, pra
ticando urna economía de subsistencia, o excesso do que produzem 
seria vendido quase sempre a pre<ro vil nos vilarejos próximos quando 
houvesse demanda para eles. E ainda mesmo que quisessem produzir 
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, , 
' ' • ' 

ZoNAS PIONEIRAS NO SÉCULO XIX: 

A - Zona de depressáo do Paraíba 
B - Zona central do Estado de SA.o PaUlo 
C - Zona de Sé.o Carlos-RibeirA.o Preto 
D - Zona de Botucatu 

ZoNAS PIONEIRAS 00 BRASIL ATUAL: 

1 - Regill.o de Xapecó-Pato Branco 
2 - Norte do Paraná 
3 - Oeste de Siio PaUlo 
4 - Mato Grosso e Goiás 
5 - Regiáo ao norte do Rlo Doce 

(Mapa que izcompanha o estud o 
de L éo H. Waibel) 

' 
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mais, nao teriam meios de transporte nem estradas que chegassem 
até a hinterlandia. 

:B caso de se lembrar Redfield em "The Folk: Society and Culture" 
(American Journal of Sociology, vol. XLV-1940) citando Sumner, 
a propósito de pequenos grupos racial e culturalmente homogeneos, 
distribuídos em urna área geográfica em situa9ao de relativo isola
rnento uns dos outros. A sua tecnologia é simples assim como a 
divisao de trabalho. A mudan9a se processa devagar em tais socie
dades e sao quase auto-suficientes no plano económico. 

A BR-364, boje, permite o transporte fácil de generos, gado, 
máquinas e material de constru9ao. Enormes áreas sao aprovei
tadas, transformando-se em pasta gens e planta96es. Surgem pos tos 
de óleo diese! e gasolina pontuando a estrada de restaurantes e mo
téis. Crescem com rapidez vilas como Jangada (há cinco anos era 
apenas um posto de gasolina) e Rosário Oeste, com o impulso re
cebido, torna-se a cidade ~ais importante do Norte de Mato Gros
so, com rede elétrica, ginásio, escola normal, hospital e uma agencia 
do Banco do Brasil. 

O PR tornou consciente a necessidade de multiplicar as formas 
de contacto, além de intensificá-las, quebrando os "quistos culturais" 
que fazem ainda do país, como se tem dito, um arquipélago com 
dezenas de sociedades vivendo em estágios diversos. Foi encontrar, 
distribuídas de forma descontínua, faixas densamente povoadas, de 
intensa seculariza~ao, com ampla margem de rela9óes e mudan9a 
de status, onde poderiam surgir mesmo zonas de conflito e sinais de 
desorganiza9ao pela mudan9a social e cultural rápida; alguns qui
lómetros adiante, surgem áreas geográficas de raref~ao populacional 
onde subsistem grupos cujo sistema social lembra o das chamadas 
"sociedades intersticiais", ao lado de outras que recuam ao período 
medievo e até mesmo a fases anteriores. 

O próximo Projeto Rondon, o VII, que será levado a efeito em 
janeiro de 1971, será precedido de urna prepara9ao durante a qual 
os participantes receberao maiores informa96es sobre as áreas nas 
quais irao atuar com um trabalho específico. 

A Coordena9ao Geral informou ainda que, de acordo com o 
convenio assinado com o Ministério da Educ~ao e Cultura, está 
sendo feito pelas coordena96es regionais um levantamento sócio
económico e educacional de 453 municípios em todo o país. A im
planta9ao de 21 projetos prioritários do MEC será baseada no re
sultado desse levantamento. 

Os jovens universitários brasileiros apoiados material e tecni
camente pelo govemo, seguem nao só a "trilha de Rondon" mas, 
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igualment~'. a trilha p~rcorrida pelo Pai Pirá, no sentido histórico 
do b~de~ns~o. ~~final do século XX o PR está retomando um 
dos i:nnc1pa1s Objetivos ~a bandeira, nascida na vila de Sao Paulo, 
n? seculo. XVI, ~ reati~ando, sem dúvida, algumas vezes neste 
seculo: a 1ntegra9ao nacional. 

1) 

. Nem ser~ demais aliar a esse desígnio a solu9ao brasileira e ori
gmal. de do~s P!'oblemas: a mobiliza9ao dos excessos demográficos 
da c1dade !tto~anea, onde se .aglomeraram os desajustados (pois 0 . 

trabalh~ na~ ~ um dever social?) e o aproveitamento racional das 
lev'!8 m1~at?nas que demand.am o nosso país, evitando a forma9ao 
d~ ilhas etnícas que, por ma1s de urna vez, inquietaram os enten
didos em assuntos de assimila9ao do alienígena. 

Por onde s_e ve que bande~ar é também um dever do Estado, 
posta a questao num alto sentido político. 

m) 

Os perigos da fragmenta~ao federativa, a que alude Oliveira Via
na, sugerem esta pergunta: 
.P~~ o band~irismo na~ ~stará presente (contra tais perigos) ao 

m1steno da. un1dade brasdetra? Talvez o nosso mais belo equilíbrio 
de antagorusm~s-.o do bandeirismo e o da federa9ao-explique 
parte de tal m1sténo. 

O ban~eirismo havia integrado o Brasil, territorialmente social
mente; a~do sempre em fun9ao ?e unidade; por sua própri~ índole; 
a feder~ao desmembrou o Brasil em provincias no Império e em 
Estados na República. ' ' 
. Assim, a divisao do país em regioes políticas e administrativas 

f1cou send.o, ~t.é agora (nao parece exagero), urna razao bastante 
f~rte p~a Justificar a permanencia do espírito bandeirante em fun-
9ao de mtegra9ao nacional. Um é o corretivo do outro até boje· ou 
~el~<?r, o noss? .equilíb~io e~tá, em grande parte, 24 ne;sa portentosa 
d1aletica geográfica e h1stór'1ca. 

J á do pon~o ~e vis!a geopolítico, o bandeirismo, que é boje o 
nosso expans1on1smo interno, nos isenta do mais sério problema 
que af eta os países geograficamente pequenos--o das chamadas 

MifuAEm seu Ensaio S6bre a Doutrina da Revolu9áo, o General CARLOS DE 
de "conMq:i;ros, coloca. entre a.s metas supremas da atual política brasileira a 

s ar a todo custo e a curto prazo a integra~lio na.Gional" (p. 10). 
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"fri~óes geopolíticas": isto gra~as a nossa capacidade de expansao 
pra dentro do próprio Brasil. 

n) 

Ve-se agora, também, que nao falta razáo aos que aludem a 
neceisidade do nosso individualismo (até certo ponto corrigido 
pelo "hornero cordial") para a cria~ao de mais Brasil, dentro do 
Brasil, do ponto de vista estritamente economico. Oliveira Viana 
é da mesma opiniao, quando nos afirma que "a marcha para o 
Oeste tem que ser, a fei~ao da de outrora, um fato e um feíto da 
mais pura economia individualista". 

Talvez seja lícito completar o seu pensamento, no sentido de 
que o bandeirante foi, também, um caso de solidariedade social. 
mais amplo do que o da familia, nao faltando exemplos do seu 
feitio nltidamente. comunitário. 

Mas o que mais importa é admitir que, se nos é preciso cultivar 
o bandeirismo para a conquista das zonas ainda inexploradas nao 
menos necessária nos será urna democracia "bandeirante" com urna 
d.if eren~a: 

Enquanto ele submete o indivíduo a necessidade grupal, o que 
parece mais certo é que só urna democracia social, que concilie o 
individualismo com o coletivismo numa terceira solu~ao, atenderá 
as condi~óes específicas do nosso país. É a li~áo que nos deu a 
bandeira, e é o que nos demonstra a atualidade do nosso grupo 
humano. 

lndividualismO--como diría Manuel Lubambo--para as zonas 
de economía insatisfeita, 25 as que estao a espera dos novos ban
deirantes equipados de nova técnica, para as fecundar e explorar. 

Coletivismo, ou melhor, controle corporativo para as zonas de 
economía satisfeita, já povoadas e industrializadas. 

Somos um país em que, pela coexistencia de várias formas de 
economía, qualquer solu~ao democrática nao poderia ser unilateral 
-apenas corporativa, ou apenas individualista-mas justamente 
aquilo que se chama boje democracia social-a que concilia indi
vidualismo e coletivismo, pela síntese, e pela supera9ao de ambos. 

25. Sáo de MANUEL LUBAMBO estas palavras (Capitais e Grancie2a do 
Brasii, p. 84) judlciosas: Alberto Tórres só vlu no individualismo: 1) o seu 
aspect o social ; 2) as suas conseqüencias económicas mais evidentes : os mono
pólios, os trust es. Esqueceu o aspecto mais importan t e : o seu dinamismo, o seu 
impeto expansionlst a e 1m per1al1sta, o que o individualismo poderé. representar 
no Brasil como fórc;a conquistadora das imensas áreas desertas do Oeste e sua 
lncorporac;áo ao que chamaTie.mos, r epetindo Normano, o nosso sistema metro
politano. Neste sentido, precisamos fazer a a pologla do indlvldualismo. Precisamos 
botar de lado preconceitos capitalistas idiot as e apelar para ésse espirlto bandei
rante, pioneiTO, desbravador. 
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o) 

. Assim como fomos até aos extremos que boje sao as nossas fron
te~as, na m~rcha par~ '. Oeste, os de Castela podiam ter vindo até 
no_s, _ em sentid~ c~ntrano, e o Brasil seria boje urna faixa de terra, 
berrando o Atlantico. 

'! aleu a pena termos ido até onde fomos? Poderíamos ter ido 
mrus longe, como o reconheceram os espanhóis: "Puede suceder 
que ellos se apoderen de las cordilleras del Itatin y sean señores de 
todo el corazón del Perú." 

Se dirá que o "luxo de terras" que nos deu o bandeirante excede 
as n.ossas pos~ib!li~ades, trazendo-nos um desencontro entre a Geo.:. 
graf1a e a H1stona. · 

Sem nenhu~a imagem, pode-se ouvir o novo Diálogo das Gran
dezas: o do bt?ral ~o~ o serta,o; o do nosso espa~O' ou luxo de 
ter:ras . co~. os 1;111Penalis_mq~ geofagos, os que tem fome de terra; 
o do md1v1duabsmo che10 de aventura criadora com o coletivismo 
moderno; o da Federa~ao com a unidade brasileira. 
. Mas o maior de todos é o da grandeza do país com o bandei

~1sm.? "culpado" dela; é o do bandeirismo que essa grandeza nos 
llll~e a t?dos, para que o país se possa "realizar"; é a réplica do 
Brasil a SI mesmo, da Geografía a História. 
. ,., Sa? diálogos mudos; mas o brasileiro os ouve, em sua cons

c1enc1a. 

p) 

~ autor <leste modesto ensaio aludiu já na sua 2. a edi9ao, ao 
fenomeno que se repete em "horizonte cultural" diverso renovado 
em seus objetivos economicos. ' 

GHbert? Freyr~, manifestando-se a respeito, substituí cultural 
por . pluncultural e com razao. O que permanece do bandeirismo 
c~sti90 de S. ,Paulo étni~a e culturalmente plural de hoje é prin
cipalmente .º. elan, o motivo, a condi9ao de espírito do bandeirante. 

O bande1nsmo opera (sao palavras do autor de Casa-Grande & 
S~n_zala) nao só em novo horizonte cultural como sobre nova con
d19ao biológica, psicológica e social do bandeirante de boje. 

E colocando a questao sob o ponto de vista antropológico assim 
s~ exprime.: "Devemos nos regozijar com o fato de que o bandei
n smo cont~nua a florescer em S. Paulo, em particular e, no Brasil, 
em geral~ mdependente do casticismo biológico; e se lamentamos 
~ amolec~ento de energía criadora ou de ímpeto inovador em pau
listas castt9amente biológicos-em grande númer.o del.es-é só pela 
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dificuldade que boje teria um antropologista ei;n estudar tais cas
ti~os, como continuadores a~solu~os dos ba~derrantes de ant~ho. 
Dos bandeirantes no seu sentido literal: pauhstas que eram mondos 
de brancos peninsulares-portugueses (o maior número) e espa
nhóis com amerindios." 

Depois de aludir ao desvío da homogeneiza~ao biológica, diz 
Gilberto: 

":bsse desvio de homogeneiza~ao biológica-ao mesmo tempo que 
psicológica e de cultura--conseguida em S. Paulo pela endo?amia 
nao significa que soba avalancha dos br~cos puros (grande ?umero 
dos quais louros) se tenha descaractenzado o ethos pauhsta, de 
modo a nao haver boje urna personalidade bandeirante dentro da 
brasileira. 

Há, decerto; e nao só como figura de retórica, porém como con
fi~ao psicológica." 

Pois bem: 
f:ste bandeirismo-o que dá personalidade bandeirante ao pau

lista de hoje-é o que contagia e galvaniza os brasileiros de outros 
Estados que vao a S. Paulo, bem com~ os imigrantes, qu~ ao con
tacto coro o meio se tornam tao bande1rantes como os onundos do 
Planalto. 

Ninguém ignora que o parentesco mais moderno com o bandei
rismo é o do imigrante. Nao no sentido de ordem. geral~ n~ d~ que 
os imigrantes-na frase de René Gonnard (Essaz s~ l !f1!to_ire de 
l' Émigration) é que povoam o mundo, mas. na co1nc1denc1a d~s 
levas imigratórias que, vindas de outros continentes, entram, aqu1, 
na marcha para Oeste. 

Aqui é que cabero os exemplos dad~s pelo sociólog~ ilustre: ~ 
Teodoro Sampaio, um Saldanha Mannho, um .washmgton Lu~s, 
um Taunay, paulistas de outros Estados, aos qua1s se acrescentarao 
um Matarazzo, um Lunardelli, um Crespi, um Jorge Street, um 
Ricardo Gumbleton Daunt, um Uetsuka, um Maluf, um Jafet, pau
listas imigrantes ou descendentes de imigrantes. 

Como diz Gilberto: "trata-se do paulista sociologicamente híbri
do." Bandeirismo que resulta de um estímulo adventício sobre um 
fundo de energía autóctone. Talvez se pos~a. dizer também "!m ban
deirismo resultante nao do estímulo adventicio mas da energ1a local, 
paulista, como estímulo a energía, a aventura do adventício. 

As qualidades do vindo-de-fora se revela~ surp~eende?te~, no 
clima cultural, psicossocial, ou dentro do estilo de vida propno de 
S. Paulo. 
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"E que o bandeirante permanece entre as personalidades regio
nais que formam a do brasileiro total,26 a personalidade do criador, 
do inovador, do renovador, do experimentador por excelencia." 

q) 

Mas, como se viu, linhas atrás, nao é só sob esse aspecto que se 
compreende o bandeirismo de boje, notadamente quando nao· ape
nas paulista, no seu sentido específico, senao também brasileiro, de 
um modo geral. A altera~ao se dá, realmente, em fins do século 
XIX, pelos motivos já mencionados rio capítulo "O Neobandeirismo 
do Século XIX", § 4. 

Assim, o que se observa, no quadro do bandeirismo atual, parece 
que pode ser caracterizado já dentro das suas novas causas e ob
jetivos. 

Em particular: 
1) o bandeirismo como ~estado ou imposi9ao de espírito. É o 

ethos paulista, é a "personalidade bandeirante" dentro da brasileira. 
Em geral: 
2) Um bandeirismo obrigatório, imposto pela grandeza ter

ritorial do país que leva todo brasileiro a ser bandeirante, em fun
~ao do nosso expansionismo interno. A geografia que saiu da ban
deira coµ.i.o urna permanente "causa" de bandeirismo. 

3) Um bandeirismo provocado por outros fatores e objetivos 
económicos, que instigam o individualismo criador de riqueza. O 
foco de atr~ao, aí, é a zona de "economía insatisfeita", que se 
autocoloniza; o de propulsao é a da "economía satisfeita", expan
sionista. 

4) O bandeirismo das "zonas pioneiras", nao só as de S. Paulo, 
assinaladas por Pierre Monbeig, como também as que se operara 
em várias regiües do país, assinaladas nos estudos de Leo H. Waibel 
e Jerónimo Coimbra Bueno, aos quais já se fez referencia. 

5) Um bandeirismo consistente em reviver o antigo, em certos 
objetivos, como o das expedi~oes destinadas a revisao de fronteiras, 
pesquisas geográficas e etnográficas, pacifica~ao e defesa dos índios, 
no sertao. 

6) Um bandeirismo em réplica ao antigo, ao "casti~o", ao do 
"paulista velho"; o dos "sao-pauleiros" que substituem agora os 
"sampaulistas" de Domingos Jorge Velho, que ficou no Piauí e nos 
Palmares, de Matias Cardoso de Almeida, que ficou nas margens 

26. GILBERTO FREYRE, Probl emas Brasi leiros de Antropologia, p. 82. 
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do S. Francisco, de J oao de Sousa Azevedo, o que ficou no Pará. 
Enfim, os "sampaulistas" que ficaram no Norte e no Nordeste e 
que sao os "sao-pauleiros" em torna-viagem, num país migratório 
(e nao apenas imigratório) como é o Brasil. 

Muitas vezes se aludiu a migra9óes, nos capítulos anteriores: a) 
a migra9ao para os focos de o uro, no século XVIII; b) para os 
.cafezais, no século XIX; c) para o Acre da hevea brasiliensis, no 
início, principalmente, do século XX; d) e agora se anuncia a inten
sifica9ao das levas migratórias que, partidas do Nordeste, deman
·dam o Sul, já algumas Brasilia. 

Tem elas, entre outras, a vantagem de corrigir os nossos vazios 
.demográficos, como se dará na nova capital do país e de atender 
ao chamamento das zonas pioneiras. 

O problema do povoamento de nossa hinterlandia é, pois, um 
problema de migra9ao, de reajustamento demográfico. 27 

7) Bandeirismo como sinónimo de amor ao sertao, de serta
nismo. O prestígio do sertao é inegável mesmo boje, de modo a 
suscitar adeptos fervorosos nao só entre os que sertanejam como 
entre os que defendem a "causa do sertao", as popula96es serta
nejas e os seus direitos, na comunhao brasileira. 

8) Urn bandeirismo estatal, político, fazendo parte dos pro
gramas de organiza9ao nacional, como a "marcha para Oeste" do 
Govemo Vargas,28 a "mudan9a da capital" do Govemo Kubitschek, 
a "Opera9ao Rondan" e a Transamazónica, que o atual governo do 
Presidente Garrastazu Médici está realizando, com a integr~ao dos 
modernos processos de cultura. 

No país onde os govemantes de boje pronunciarn frases corno 
esta: "governar é abrir estradas" (Washington Luís), "o sentido 
da brasilidade está na marcha para o Oeste" ( Getúlio Vargas), "a 
funda9ao de Brasilia é a marcha para o Oeste em sua plenitude" 
(Juscelino Kubitschek), "é urgente govemar o Brasil com as cos-
tas para o mar" (Janio Quadros), "Brasilia é irreversível" (Castelo 
Branca), "govemarei de Brasilia, definitivamente" ( Garrastazu Mé
dici), é evidente a presen9a do bandeirismo, que continua vivo até 
na vida pública. 

27. FREDERICO A. RONDON, Pel o Brasi l Central, p . 82. 
28. GILBERTO, em Problem as Brasi lei ros de Antropología, o reconhece--e nin

guém m ais insuspeito--quando a firma que "o próprio programa do Sr. Getúlio 
Vargas de 'Marcha pa·ra o Oeste' represent a urna a.deslío significativa a.o espirito 
b an deiran te d a par te d o político que, duran t e o período republicano, melhor tem 
.com preendido o Bras1l como América portuguesa ou, mais vernaculamente, 
brasileira. Urna d as Américas e náo apenas u m a república americana. Um bloco 
de cultur a que exige dos bra-sileiros um sent ido nií.o só n acional como quase 
continen tal do seu destino e da sua atividade". 
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9) A esse bandeirismo oficial, federal, junta-se o do nosso 
Exército, sob mais de um aspecto. Além de velar pela integridade 
do território que o bandeirismo histórico nos legou, conta ele com 
os seus militares sertanistas, cujo símbolo máximo é Ronden; canta 
com um Servi90 Geográfico, entre cujas atribui96es está a de fixar 
em mapas aerofotogramétricos e topográficos a superficie do país 
e mesmo promover expedi96es como a que se efetuou nao há muito 
tempo a Serra de Paranapiacaba e Alto Ribeira e na qual se desco
briram vários minerais radiativos. 

Ao lado das comiss6es exploradoras estao--com o mesmo espí.:. 
rito de Oeste--as aulas do Estado-Maior, os estudos e obras de 
cultura, como os editados pela Biblioteca do Exército . 

r) 

lO) Um bandeirismo como apelo emocional, nacionalista, como 
lembrou Rocha Pombo. "A epopéia dos bandeirantes, pela natu
reza excepcional dos seus episódios, é de tal importancia que será, 
só por si, bastante para renovar o sentimento nacional se este vies
se, por acaso, a esmorecer nalguma fase imprevista."29 

Os nossos homens públicos sabem, por certo, que o historiador 
tern razao. Haja vista o exemplo de Armando de Sales Oliveira, 
quando governador de S. Paulo, ao propor a cria9ao do Monumento 
dos Bandeirantes: 

"Nao há quem desconhe9a, dizia ele, a concep9ao de Brecheret. 
E um instantaneo da vida de urna bandeira, apanhado com impres
sionante felicidade. Os homens, surpreendidos numa subida, cami
nham para o alto: é o idealismo paulista em a9ao. Alguns, aju
dando com o bra90 a puxar o batelao, com o outro sustem compa
nheiros desfalecidos de fadiga ou de febre: é a solidariedade indis
pensável para o triunfo. Do is bandeirantes, os chef es, vao na frente, 
a ca val o: é o princípio da autoridade, o mais forte esteio da civi
liza~ao que o comunismo tenta destruir. As figuras decrescem em 
tamanho: é a hierarquia, inseparável da disciplina, e um dos mais 
belos princípios da organiza9ao social, porque permite ao que está 
no poste mais baixo ascender por si mesmo a posi9ao mais alta. 

E como de tudo isto, de autoridade, de disciplina, de hierarquía, 
de solidariedade, de a~ao inteligente e construtora, de um largo e 
generoso idealismo--de tuda isto é que o Brasil precisa, prop6e-se 
que este monumento seja levantado numa pd19a de S. Paulo, ates-

29. ROCHA POMBO, ln Revista do Brasii, 1916. 
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tando o desejo dos paulistas de renovar os princípios e os feitos 
que constituem os fundamentos da nacionalidade." 

Se algo mais se deva acrescentar as palavras de Armando de 
Sales Oliveira é, numa prece a Anchieta, nosso primeiro bandei
rante e, ao inesmo tempo, nosso único santo, pedirmos todos que 
o Brasil nao falhe ao seu destino. 

Que o Brasil seja (repita-se o conceito do sociólogo admirável) 
urna das Américas e nao apenas urna república americana. Um 
bloco de cultura que exige dos brasileiros um sentido nao só nacio
nal como quase continental do seu destino e da sua atividade. 

s) 

A "Transamazonica" que come9a a ser construída e que deverá 
ficar pronta em 1972, constitui nova fase no processo de integra9ao 
nacional e, no sentido da marcha para oeste ( direi agora para o 
Oeste) completará a definitiva conquista que o Brasil faz de si 
mesmo. 

No mundo atual e num país de extensa.o continental como o nosso 
ninguém ignora que a constru~ao de grandes estradas de penetra9ao 
tem algo de inadiável e até emocionante. 

O Brasil está agora, porém, enfrentado um desafio que lhe vem 
de vários séculos: o da Amazonia. 

Pra simples confronto e perspectiva do empreendimento sirva-nos 
a li9ao de Israel dos nossos dias, vindo a propósito lembrar que há 
milhares de anos, como frisa Toynbee, as civiliza96es egípcia e su
méria "foram respostas ao repto da seca e da inunda9ao"; a exube
rancia da selva tropical se havia tomado "um repto que resultou na 
civiliza9ao maia", diz ainda o autor de The World and the We~t. 

Estimula-se entre nós o interesse global pelos la~os de comunica
~ªº entre os brasileiros do Norte e do Sul de modo a se tornarem 
completos por meio das ferrovias, das rodovias, das vias fluviais, 
e aéreas. Daí entao deverá surgir (espera-se) um mais firme senti
mento de comunidade; os grupos ainda isolados da civiliza9ao e da 
tecnologia aprenderao melhor a pensar em termos de país e de 
mae-pátria. 

-+ 
A Rodovia Castelo Branco, inicialmente chamada de Rodovia do 

Oeste, tem os seus primeiros 230 km concluídos. Come~a no anel rodo
viário da capital paulista e terminará nas margens do rio Paraguai, 
em Porto Murtinho, Mato Grosso. A outra Rodovia do Oeste liga o 
litoral paranaense as cataratas do Igua~u, continuando em território 
paraguaio até Assun~ao. Cartograma de Eduardo Canabrava Barreiros. 
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a) A Belém-Brasília, com os seus 2.143 km de extensao, e que 
boje está sendo asfaltada, expandiu-se pelo Brasil Central adentro 
numa faixa pioneira e povoadora inédita. Os que agora planejam 
e iniciam a grande rodovia Transamazónica terao na Belém-Brasí
lia uµia experiencia bastante animadora e significativa. Inicia-se, 
desde logo, a cria<;ao de 30 núcleos colonizadores dotados de insta
la<;óes indispensáveis a presta<tao de assistencia técnica aos traba
lhadores que para aí acorrerao. Na qualidade de agricultores, já 
em 1969, um grupo de 11 homens chegou a Altamira, cidade de 
cerca de 8 mil habitantes, onde a terra é roxa e fértil. Está ligada a 
Belém por via aérea, bi-semanal, recém-inaugurada. Os 11 pionei
ros deixaram o Paraná, no Sul do país, onde a geada matara o 
cafezal; mandaram vir as mullieres e os filhos menores; nova leva 
de "retirantes" do Sul seguiu o exemplo e, logo depois uma terceira 
se deslocava para o Norte, juntando-se as demais. Ao todo 17 
famílias, num total de 72 pessoas, fixavam-se na Transamazonica, 
a beira do rio Xingu, instalando-se em áreas <loadas pelo Estado, 
compondo assim um núcleo de coloniza<tao distante 8 km do último 
núcleo integrado por nordestinos que deixaram o Polígono das secas. 

b) Na regiao de Altamira distinguem-se (diga-se de passagem) 
tres formas de atividade: a do colono agricultor (que pratica a po
licultura) que trabalha quase sempre em suas próprias terras; a 
dos que vivem no mato, cumprindo pequenas tarefas ("bicos") ou 
se dedicam ao corte da madeira; finalmente apairecem os pequenos 
e grandes pecuaristas, criadores de gado chamado "pé-duro". 

Trata-se de um ponto de referencia e ensinamento para a rodovia 
a ser desbravada. As condi<;oes existentes, porém, se fazem quase 
sempre, ainda insatisfatórias. Poucas vezes se encontram por ali 
cunrais e raros estábulos per~item o desenvolvimento da pecuária 
extensiva. A agricultura, por outro lado, se ressente da falta de pla
nejamento e sistematiza<;ao; falta por enquanto a assistencia direta 
ao lavrador com a introdu<;ao de novas técnicas agrícolas e maqui
naria moderna que assegurem o aumento da produ<;ao; outro "pon
to vazio" é a precariedade dos meios de transporte dessa produ<;ao 
até o mercado consumidor. 

O mais é a selva de lado a lado que a Transamazonica terá que 
percorrer. Com a sua constru<;ao já se preve, a curto e médio prazo, 
a instala<;ao dos chamados servi<tos de patrulha mecanizada pra 
atendimento nos trabalhos de desmat~ento e prepairo do terreno 
destinado ao cultivo, além da revenda de material agrícola. Item 
dos mais importantes será o da constru<;ao de silos pra estocagem 
dos produtos (milbo, arroz e feijao). 
648 c. r . 

c) A FUNAI teµJ salientado a necessidade do exame cuidadoso 
no que se refere a presen<ta de tribos indígenas localizadas em 
vários trechos da regiao por onde deverá passar a grande rodovia 
que parte do Recife e Joao Pessoa, atravessa horizontalmente o Nor
deste e o Norte do país, corre paralelamente ao rio Amazonas, até 
ao Acre. 

Muitas dessas tribos mantem contacto com os brancos ou mesti-
9os da civiliza<;ao mas continu~ ligados a sua própria origem, 
desenvolvendo diferentes formas de divisao de trabalho e organiza-
9ao nos diversos níveis da cultoca que o colonizador despreparado. 
nao compreenderá de pronto, daí resultando, é possível, em áreas 
de conflito, indesejáveis. 

O tipo de contacto, como nao se ignora, determina o tipo de 
conduta e urna provável disc~ina9ao por parte do homem branco 
ou do mesti<;o contra o índio poderá ir mesmo a violencia; quase 
sem_pre-como, em casos identicos, ensina Ruth Benedict-pois 
"nas culturas homogeneas mais simples o hábito coletivo ou costu
me pode eliminar completamente a necessidade do desenvolvimento 
da autoridade legal formal" (leia-se Patterns of Culture). 

Ainda que perten<;am a tribos parcialmente aculturadas, esse mes
mo processo poderla ser retardado ou interrompido na medida em 
que a má abordagem desenvolvesse no índio sentimento de rejei~ao 
além de autoconsciencia com rela9ao aos valares, padroes de com
portamento e significados da sua própria cultura. 

Linton (O H omem, pp. 307 /9), se refere também aquele "perío
do de experiencia" em que um elemento cultural novo (como por 
ex. um instrumento, ferramenta ou técnica), é geralmente aceito atra
vés da substitui9ao gradativa que evita desajustamentos no chamado 
núcleo sólido da cultura que lbe dá a forma e padroes básicos. As 
diferen<;as de padroes e expectativas de comportamento nao raro 
ocasionam frustra96es entre os membros dos dois grupos intensifi
cadas e, até certo ponto, provocadas pela competi<;ao económica 
que, em geral, desenvolve a intolerancia mútua, a agressividade, o 
preconceito, que as chamadas "marcas raciais" estimulam. Atos 
claros de deslealdade e situa96es conflitantes podem surgir da ex
plora9ao do silvícola já meio assimilado, quando ao contrário, ele 
espera encontrar um lugar e· um status no grupo que veio de fora, 
desejoso de identificar-se com os objetivos e finalidades dos indiví~ 
duos que o comp5em. A concep<;ao preconceituosa de que o índio 
é "inferior" pelo menos socialmente, poderá, criar dificul4ades a 
"aproxima<;ao simpática" (de que fala Shaler) entre os membros de 
dois grupos que entram em contacto recíproco. 
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Felizmente, os orientadores da Transamazónica sabem de tais 
verdades e princípios, que lhes facilitaráo a portentosa tarefa. 

d) Em seu livro Ensaios de Etnologia Brasileira (p. 320) Herbert 
Baldus assinala que enquanto algumas tribos preferem manter-se 
distantes do homem branco, outras anseiam pela "assimila~áo pra 
poder gozar das comodidades da nossa civiliza~ao", como acontece 
com os tupis. 

Assim, os responsáveis já providenciam, como se ve pelos comu
nicados oficiais, pra que a "mudan~a de cultura" se fa~a com um 
mínimo de choques, evitando-se as chamadas "zonas de tensáo" 
criadas muitas vezes pelo branco desprepairado. A comunidade cultu
ral indígena sofre quase sempre, o "efeito destrutivo que, encarado 
biologicamente, o homem branco exerce sobre o índio". 

Tais li~6es ~ precau~6es estáo sendo tomadas na devida conta 
pelos técnicos da rodovia Transamazónica. 

Como acontecen no bandeirismo dos séculos XVII e XVIII, po
deráo, boje, ser atribuídos ªº índio papel e status bem definidos 
nessa nova fase do movimento expansionista, através da selva, que 
parece marcar a etapa decisiva e final de um longo processo. 

e) Cerca de 29 tribos de índios aculturadas ou semi-aculturadas, 
deveráo, de acórdo com os planos previstos até aquí, participar ati
vamente das frentes de desbravamento e reconhecimento, na locali
za~áo de matérias-primas, no contacto com tribos hostis; isso facili
tará o trabalho que fará depois o trator do DNER, que diariamente 
irá vencer a floresta e os alagados, e o das equipes técnicas encarre
gadas da complementa~áo de dados precisos sobre o solo, clima, ve
geta~áo da regia.o, inform~6es sobre problemas de culturas de ciclo 
longo e curto, ensaios para cria~áo de animais de pequeno e grande 
porte, mapeamento etc. 

O ensinamento de Rondon está bem vivo, em suma, na inteligen .. 
cia da FUNAI, visando a pacifica~áo dos aborígines ao abrir a 
estrada; ou o defendendo, considerando válida a integra~áo do índio 
mas de forma espontanea e gradual. 

f) Pelo tra~ado anexo se poderá acompanhar a grandeza do 
empreendimento, do seu ponto inicial ao terminal, no sentido oeste. 

A rodovia Transamazónica favorecerá nao apenas a regiáo que 
seu nome indica como também a do Nordeste. Terá ela perto de 
6.000 km de extensáo, cruz.ando-se com a rodovia Belém-Brasília 
nas proximidades de Porto Franco, no Maranháo. 

Transamazonica e rodovias que a integram e complementam, numa 
extensao de quase 6.000 km, em cartograma organizado e desenhado por 
Eduardo Canabrava Barreiros. 
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Ao seu caráter técnico e ao seu alto sentido detonador de fór~as 
construtivas, no plano político-económico e social, junta-se urna 
espécie de símbolo: é o das duas principais e maiores estradas do 
Brasil, urna no sentido dos paralelos, outra no dos meridianos, se 
abra~arem como numa alian~a final entre o Homero e a Terra. 

t) 

Em resumo: 
Todo brasileiro que abre caminhos novos é, boje, um bandeirante. 
A significa~ao da palavra é originalmente paulista, ainda boje, 

como personalidade do grupo regional. Bandeirante é o mesmo que 
paulista (gentílico) com a enfase e as conota~oes históricas que lhe - ,, . sao propnas. 

Tal como quando se diz: povo bandeirante, governador bandei
rante, etc. 

Mas num sentido translato, e amplo, adquirido já no século XIX, 
será também o brasileiro de outras regioes, como sinónimo de des
bravador, sertanista, pioneiro. O brasileiro que pratica atos de ban
deirismo. 

Ontem, eram bandeiirantes só os que partiam de Piratininga e 
seus subfocos de irradia~ao; boje sao todos quantos tomam parte 
na nova marcha destinada a preencher os vazios demográficos das 
regioes que pedem "novos bandeirantes equipados de nova técnica" 
para o seu melhor aproveitamento económico e social. 

No menor ato brasileiro haverá sempre o "sentido bandeirante". 
~ urna condi~ao para que a terra possua o homem e este a possua. 
Na grandeza que aí está--quase nove milhoes de quilómetros qua
drados--o papel da bandeira é, ainda, urna imposi~ao de vida a 
que o brasileiro nao poderá fugir, para se realizar. 

Enquanto se puder, no Brasil, abrir urna estrada ou fundar urna 
cidade. 

As duas palavras "bandeirismo" e "desenvolvimento" se justa
poem agora com um só e identico conteúdo, em qualquer ponto do 
território nacional. 

"Ninguém segura mais este país" --é a linguagem dos nossos 
estadistas de boje e do próprio homem da rua. 

Linguagem tipicamente bandeirante. 
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A PROPÓSITO DA 3.ª EDl~AO · 
. .. 

O prefácio da 3.ª edir;iio foi muito mo
dificado pelo Autor. 

Ao invés de reproduzi-lo neste volume, 
incluí-se aqui o texto que a jornalista 
Lourdes Fo~eca (hoje Lourdes Fonseca 
Ricardo) escreveu no Correio Paulistano, 
em 1959, numa entrevista com Cassiano 
Ricardo, sob o título "Da Primeira 'En
trada' no Sertao até Brasilia". 
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A Marcha Para Oe~te 

DA PRIMEIRA "ENTRADA" NO SERTAO 
ATÉ BRASíLIA 

O QUE DISSE CASSIANO RICARDO, A PROPóSITO DO SEU 
LIVRO, AINDA EM TERCEIRA EDICAO-(TEXTO DE 
LOURDES FONSECA) 

A Editora José Olympio acaba de lan~ar, na "Cole~ao- Docu~en
tos Brasileiros", a terceiira edi~ao de Marcha para Oeste, de Cass1ano 
Ricardo. 

Essa obra em dois volumes, é trabalho dos mais importantes .para 
a compreen~ao sistemática. e serena da ~orma~ao s~ial, po!í~1ca e 
económica do Brasil. O ngor da pesquisa e do metodo cnttco, a 
linguagem sóbria (mas sem nenh.uma aridez), o esf ór~o cons~ante 
para maior penetra~ao inte~pretattva dos fatos, a~rem ,ª?' estud~os~, 
ou ao leitor comum, o cam1nho largo das conclusoes válidas e s1gn1-
ficativas. A 

Marcha para Oeste-retrato estrutural e funcional do fenomeno 
bandeira--coloca-se ao lado de outras obras capazes de oferecer 
um exame exaustivo do conjunto de fór~as sociais que alicer~am. o 
nosso país--como é, por exemplo, Casa-Grande & SenzaJ,a, de Gil-
berto Ftreyre, outra face da forma~ao brasileira. . 

A terceira edi~ao de Marcha para Oeste tem despertado express1-
vo interesse, colocando-se entre as felizes iniciativas da José Olym
pio para o ano de 59. 

Reunindo tódas essas razóes, a jornalista foi procurar o autor de 
Marcha para Oeste, obra já traduzida para o espanhol pelo Fondo 
de Cultura do México. 

-Nesta terceira edi~ao de Marcha para Oeste (revista e ~cres
cida de dois novos capítulos) tudo fiz no sentido de despojar ? 
fenómeno bandeira de cono~oes emocionais-disse Cassiano Ri
cardo. A objetividade deve ser a primeira precau~ao de qualquer 
estudioso, a fim de nao perder a capacidade crítica. Estud~nd? a 
bandeira como um sistema sócio-cultural concreto, procure1 ve-la 
"por dentro", encarando a sua estrutura e a sua orga~a~ao. Há 
em meu trabalho a preocupa~ao de apresentar a bande1ra seµi o 
colorido e a riqueza da roupagem histór}ca qua~d.o desligad~ da 
realidade. Esforcei-me por eliminar os residuos mag1cos e heró1cos, 
buscando antes o conhecimento rnaior e mais íntimo do f enomeno. 
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E acrescentou: 
-Evitando, tanto quanto possível, o bias, intentei livrar-me dos 

quatro perigos que sao: o emotivo, o mítico, o apologético e o de
magógico. 

Os D EZ PONTOS CARACTERÍSTICOS DA BANDEIRA 

- Na presente edi~ao preocupei-me com o estudo mais detido 
dos dez pontos que se me afiguram tipicos na bandeira. Sao ·eles: 
o bandeirismo como fenómeno que nasceu especificamente no Pla
nalto e nele gaohou a sua primeira configura9áo; a marcha pará 
Oeste da bandeira copio processo que ainda boje nao atingiu a sua 
expressao final; o nenhum compromisso do bandeirante com a pro- · 
priedade latifundiária, condi~ao que o · torna liv[e para o seu ir e 
vir; a inexistencia de "casas de pedra e cal" em Sao Paulo, até 
meados do século XVIII, fato que contribui para a explica~ao da 
sociedade bandeirante; o índio aproveitado em sua especializa9ao 
psicológica para o movimentó no sentido do "tipo de personalidade 
básico" de que fala Ralph Linton em seu livro Cultura e Personali
dade; a participa~ao do negro na bandeira, a princípio em menor 
escala, desde o século XVI e depois amplamente; "o desejo de 
novas experiencias" que mairca o chamado quixotismo bandeirante, 
explicável, pelo contacto muito vivo com a cultura espanhola, seus 
valores, atitudes, conheciµientos , filosofia de vida, sentimentos e 
significados comuns. 

Na vila de Sao Paulo (que era um foco dinamico de integra~ao 
cultural) mantinham-se contactos diretos e contínuos com o espa
nhol, como acontecia com os portugueses, índios, negros e seus 
descendentes que compunham a popula9ao sob constante pressao 
aculturativa ambiente, aumentada pelos "efeitos dinamicos do deslo
camento espacial" como observa Kalervo Oberg a respeito de outros 
grupos sociais, as tres r~as compondo o grupo social, cada qual 
com o seu mopiento próprio, sua classifica~ao e organiza~áo para 
assim compreender melhor a fun~ao de cada urna; a bandeira como 
origem de nossa democracia social e política e da forma9ao do 
Estado brasileiro; os mitos que levaram o bandeirante sertao aden
tro- o que sugere um fundamento económico a ser incluído na 
génese dos mitos; o bandeirismo como revolu~ao e seus reflexos no 
mundo moderno. 

Os MITOS DE FUNDO EcoNÓMICO 

Capítulo dos mais significativos-lembrantos a C. R.-· para a 
compreensao do fenómeno estudado é o que trata do papel dos 
mitos de fundo economico na genese da bandeira. 
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-Antes de mais nada desejo enfatizar a linha diferencial exis
tente entre o fenómeno social bandeira colocado no plano dos mitos 
(abordagem que peca por obsoleta e emocional) e os mitos de fundo 
económico que contribuíram pra motivar o bandeirante na arran
cada para o sertao. A reconstru9ao histórica, mesmo quando há 
quebra de uniformidade de seqüencia na parte documental, exige 
a aplica9ao de métodos de crítica interpretativa cerrada do material 
a ser utilizado. 

Ao por enfase nos mitos de fundo económico analisados funcio
nalmente, quis destacar o quanto estavam integrados na organiza9ao 
social e na configura9ao cultural de Piratininga. 

Os mitos de fundo económico como a "Lagoa Dourada", a "Ser
ra das Esmeraldas", entre outros, tiveram fun9ao efetiva no proces
so que deu nascimento ao bandeirismo, em suas transforma96es, 
sem esquecer também os fatóres que influíram em tais transforma
~oes. 

E.sses mitos faziam parte do sistema de vida do Planalto. Nao 
se trata, porém, vale repetir, de dar altitude de mito a fa9anha ma
meluca. O próprio bandeirante dizia: "Vamos a pé de Sao Paulo 
ao Peru, e isto nao é fábula." 

A COROA PORTUGuESA AUXILIOU A-BANDEIRA? 

O portugues ajudou consciente e objetivamente a marcha do grupo 
na dire9ao oeste?-perguntamos a C. R. 

-Vou responder sua questao encarando-a sob dois prismas
respondeu o autor de Marcha Para Oeste. Epi primeiro lugar devo 
dizer oue considero lamentável o lan9amento de premissas prejudi
cadas por invencível etnocentrismo. Elas impedem ou dificultam, 
pelo menos, o estudo do problema dentro de critérios despojados de 
em09ao. Em Marcha para Oeste analiso, detidamente, porque, quan
do e como a marcha dos paulistas na dire~ao oeste se faz, muita 
vez, contra as determina96es régias. Seguindo programas próprios 
de a9ao, a gente de Sao Paulo deu as costas ao litoral e camirihou 
para o interior, expandindo-se por Minas Gerais, Mato Grosso, 
Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, Maranhao, Ama
zonas, enfim, percorrendo todo o país. 

Em certo momento histórico a Coroa portuguesa mostrava-se 
interessada em incrementar o movimento de penetra9ao para o 
oeste como µieio de melhorar suas conquistas mas o auxilio oficial 
nunca passou de promessas. O portugues queria o ouro das minas, 
mas temia, ao mesmo tempo, a concorrencia dos paulistas, capazes 
de se tomar "régulos poderosos". 
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.Exami?an_do a mesm~ pergunta sob outro angulo, desejo ressaltar 
a llllportanc1a do confhto como processo consciente, intensificado 
pela coer~ao do grupo com~etidor e envolvendo sempre luta pelo 
status. Sabe-se que os confhtos intergrupais constituem elementos 
de integra9ao, proporcionando meios de descarregar tensoes emo
cionais criando sent~ent~s. hostis para o "grupo de fora" de que 
fala Sumne~. A f~n9ao unif1c~dora do sentimento de "nosso grupo" 
resul~a, mu1tas vezes, e~ aban9as contra o grupo antagónico. O 
c?nfhto P?~e ser responsavel por transforma96es de importancia no 
sistema socio-cultural, trazendo mudan9as na própria estrutura do 
grupo. 

E salientou: 
-A política da Coroa, de oposi9ao frontal a realiz~áo das 

bandei:ras, estava, as avessas, incentivando a forma9áo de bandeiras 
re~olucion~i~ que sao as do ciclo do bugre e as do ciclo dos 
mitos econom1cos. 

' ' 

Ü NEGRO TOMOU PARTE NA BANDEIRA 

DeI?ois d~ obs.ervar que sua tese sób~e a presen9a do negro na 
ban?etra fo1 apo1ada, entre outros estudiosos, por Gilberto Freyre, 
reafirmou C. R . que nao só o mameluco, o índio e o branco toma
ram parte na marcha para a conquista do sertao oeste. Essa tese 
veio colocar no devido lugar urna verdade histórica que diz respeito 
a estrutura e a organiza~ao da bandeira. 

-Releva frisar--disse-que foi relativamente numeroso o con
tingente de negros que tomaram parte na bandeira, trabalhando na 
lav~ur~, nos pousos, na condu9ao dos mantimentos, na conquista 
terntonal, na luta contra os emboabas, principalmente na minera9ao. 
A bandeira come9a indígena e termina africana. 

Sem índio nao se entra no sertao. Sem negro nao. se extrai 0 
ouro. 

BANDEIRA NO PLURAL 

Indagamos ainda se em seu livro é examinada alguma bandeira 
em particular. 
. -Nao--foi a resposta. E nao porque escasseiem dados histó

ricos relativos as bandeiras de Afonso Sardinha, Fernao Dias Pais, 
Bartolomeu Bueno, Francisco Pedroso Xavier e outros. Estudei o 
f~nómeno bandeira em suas várias fases, aspectos e objetivos, atra
ves dos recursos da reconstru9ao histórica. Nao estou, assim, inte
ressado em nenhuma bandeira em particular, como unidade histó-
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rica isolada. Através do esfór90 de interpreta9ao cerrada dos do .. 
cumentos, tentei compreender o f~nómeno analiticamente do ponto 
de vista principalmente funcionahsta. 

Embora cada bandeira possa ter um objetivo próprio, como o da 
ca9a ao bugre, ao ouro, bandeira da catequese e da coloniza9ao, 
quis es tu dar o fenómeno como institui9ao social, encarando-o como 
um processo. 

E, procurando exemplificar: 
-Pode acontecer que urna bandeira nao tenha contado com a 

participagao do negro; isto nao nos autoriza a suprimí-lo do nosso 
estudo, principalmente se considerarmos que nos séculos XVII e 
XVIII o negro figura em grandes levas na caminhada para oeste. 

Ao usar a expressao bandeira (sem especificar o momento histó
rico) refiro-me ao fenómeno social bandeira que se prolongou por 
tires séculas. Estou interessado em generaliza96es, nao me detendo 
de modo exclusivo nos pormenores cronológicos. 

A ESPECIFICIDADE DA BANDEIRA 

A tese da especificidade da bandeira-como fenómeno social
tem sido discutida muitas vezes. Sobre o problema disse C. R.: 

-Ao estudar o fenómeno bandeira procurei-nesta 3. ª edic;ao,-
o caminho da reconstruc;ao histórica no seu sentido mais moderno, 
isto é, aquele que aceita a História como dona de métodos de pes
quisa e capaz de sistematizac;ao de seu objetivo. Através da bistória 
reconstruída, tentei explicair, no plano funcional e causal, a sua 
dinamica interna, suas transforma96es-como já disse. 

Antes de tudo-continuou-a bandeira é um sistema de vida. 
Originalmente cabe dentro do conceito migra9ao no sentido de 
"movimento espacial de um habitat pra outro", podendo, muitas 
vezes, haver fixac;ao pela colonizac;ao pioneira. 

Esclarece: 
-Sua organiza9ao complexa, além de inúmeros outros aspectos, 

coloca-a no plano nao só de sociedade quase sempre móvel, mas 
também no de "pequeno Estado larvair e vivo". Era, portanto, urna 
entidade social e política. 

A bandeira do Planalto foi, antes, urna sociedade erigindo-se, 
muita vez, e~ pequeno Estado rude e rudimentar, andejo e belicoso. 
Na sua organizac;ao bá o elemento administrativo, o espiritual, o 
policial, o judiciário. A bandeira-considerada como pequeno Es
tado--demonstrava possuir enquadratura para execuc;ao da sua 
atividade, em pleno sertao, mantendo jurisdic;ao sobre a área que 
estivesse ocupando. 
658 c. r. 

Entretanto, nao se pode prender a bandeira dentro do estreito 
critério regionalista. Se existem dois conceitos que se repelem sao 
"bandeirismo" e "regionalismo". O primeiro é, acima de tudo, ex
pansao, ao contrário do. segundo que é limitac;ao, localizac;ao, per
manencia espacial, status e papéis bastante estáveis. 

Considero o fenómeno social bandeira em termos de processo
conforme f risei acima. O movimento de avanc;o da gente do Pla
nalto na diregao oeste co~o sistema de vida e economía, teria de 
sofrer inúmeras mudan9as, adaptando-se a pressao das condic;oes 
e circunstancias determinadas por fatóres temporais e espaciais. 
Nao apenas elementos mas também complexos culturais inteiros 
terao perdido o seu significado, fun9ao, uso e for~a, adquirindo 
outros, em tiroca, através principalmente do contacto com outras 
culturas. 

O que quero ressaltar, aqui, é que partindo da compreensao do 
fenómeno bandeira como processo, encaro-o nao como um fato iso
lado, naquilo que tem de ú1ii'co e particular, mas procuro descreve
lo interpretativamente, inscrito numa teoría geral. 

0 BANDEIRISMO NOS SÉCULOS XIX E XX 

-Nos séculos XIX e XX-concluiu C. R.-o ímpeto da con
quista passou a girar em torno dos cafezais, nas migrac;oes internas, 
na conquista do Acre, na descida dos nortistas e nordestinos rumo 
ao Sul. Permaneceu vivo, porém, o espírito da bandeira, que é 
conquista, movip.l.ento, aventura, "desejo de novas experiencias" 
de que fala Thomas. 

De um modo geral, todo brasileiro que boje pratica "atos de 
bandeirismo" nao deixará de ser bandeirante. A área geográfica 
que o bandeirismo havia ajudado a conquistar se torna urna per
manente "causa-efeito" multiplicada, de bandeirismo, agora nao só 
paulista (no sentido de integra9ao nacional e territorial) mas de 
todas as regioes, quer do Norte, quer do Sul e do próprio Oeste, 
sempre funcionalmente a mes~a. 

A marcha para o Oeste está boje incluída nos programas de 
organiza9ao nacional. Vem da primeira "entrada" no serta.o, até 
Brasília. A moderna concepc;ao de História determina o estudo da 
ac;ao das massas e da coletividade em rela9ao íntima com os desti
nos de cada país e da bumanidade como um todo. Só assim é possí
vel compreender o que se denomina "a consciencia moral do sen
tido coletivo". 
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ltSTE LIVRO 

l'OI CONFECCIONADO 

NAS OFICINAS DE 

ARTES ORAFICAS BISORDI S. A., 

NA RUA SANTA CLARA, 54, SAO PA'ULO, 

PARA A 

LIVRARIA JOS:t OLYMPIO EDITORA S. A., 

NA RUA MARQUis DE OLINDA, 12 (BOTAFOGO), 

RIO DE JANEIRO, 

EM NOVEMBRO DE 1970 
-ANO DO QUAllTO CENTENÁRIO DA MOJlTI: DO 

PADRE MANUEL DA NóBREGA 

e• 18-10-1511 t 18-10-1510> 

-DO 150.0 ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DE 

JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 

(. 24-6-1820 t 11-4-1882) 
-DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DB 

ALPHONSUS DE GUIMARAENS 

e• 24-7-1810 t 15-7-1921> 
-DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DB 

AFRANIO DE MELO FRANCO 

(. 25-2-1870 t 1-1-1943) 
-DO CENTENÁRIO DA MORTE DE 

CHARLES DICKENS 

e• 1-12-1812 t 9-6-181_0> 
-DO 39.0 ANIVERSÁRIO 

DESTA CASA DE LIVROS 

.. ' 

-E ANO EM QUE O BRASTh SE SAGROU 

TRICAMPEÁO MUNDIAL DE FUTEBOL. 

' 

geográfico do Brasil, constitui um f enomeno so
cial e político que ajuda a esclarecer muitas das 
nossas institui~óes atuais. "Rumo ao Oeste" in 
Estudos e Conferéncias, vol. 6, p. 19. 

* 
~Iarechal J. B. l\1ASCARF.'\"HAS DE MORAES 

Na inteligencia das Bandeiras, nas suas arre
metidas tao bem comentadas em Marcha para 
Oeste, encontramos, por certo, a explica~ao do ' 
progresso em que se redime o Brasil contempo-
raneo. 

* 
LUÍS MARTINS 

O que desejo assinalar, no admirável ensaio· de 
Cassiano Ricardo, agora em 3.'\ edi~ao, sao outros 
pontos estudados, ventilados e desenvolvidos por 
ele, os quais, me parece, lan~am urna nova luz ao 
conhecimento da sociedade "bandeirante" dos sé
culos da conquista territorial, como, por exemplo, 
a participa~ao do negro na "bandeira", a pequena 
propriedade como tipo básico da economía terri
torial no Planalto, a casa de taipa, a semi-inde
pendencia em que viviam os paulistas, em virtude 
do seu isolamento e, resultante de tudo isto, urna 
espécie de ensaio primário e instintivo de demo
Cl"acia social - économica é étnica - que afas
taria as popula~óes meridionais, em sua forma~áo 
social, do esquema proposto por Gilberto Freyre, 
tomando como base os alicerces de urna "civiliza
~ªº de conflito", de antinomias, de lutas de classes, 
representada pelo dualismo de valOres opostos -
o engenho e o burgo urbano, o senhor e o escravo, 
a casa-grande e a senzala. 

* 
ARTH UR RA1\10S 

... verifico, desde já, que se trata de um des
ses ensaios definitivos que ocuparao lugar de 
honra em nossas estantes. 

* 
ÜLIYEIRA VIA~ A 

É um belo e poderoso livro, este. E como me 
surpreende esta evolu~ao do seu belo espírito. 
Nunca poderia supor que o poeta parnasiano dos 
primeiros ensaios chegasse, em tao rápida evo
lu~ao, a um sociólogo de tao larga cultura. Que 
complexa e profunda visao do bandeirismo é ~ 
sua! 


	000
	000_i01
	000_i03_mapa
	000_i05
	000_i07
	000_i09
	000_i11
	335
	337
	339
	341
	343
	345
	347
	349
	351
	353
	355
	357
	359
	361
	363
	365
	367
	369
	371
	373
	375
	377
	379
	381
	383
	385
	387
	389
	391
	393
	395
	397
	399
	401
	403
	405
	407
	409
	411
	413
	415
	417
	419
	421
	423
	425
	427
	429
	431
	433
	435
	437
	439
	441
	443
	445
	447
	449
	451
	453
	455
	457
	459
	461
	463
	465
	467
	469
	471
	473
	475
	477
	479
	481
	483
	485
	487
	489
	491
	493
	495
	497
	499
	501
	503
	505
	507
	509
	511
	513
	515
	517
	519
	521
	523
	525
	527
	529
	531
	533
	535
	537
	539
	541
	543
	545
	547
	549
	551
	553
	555
	557
	559
	561
	563
	565
	567
	569
	571
	573
	575
	577
	579
	581
	583
	585
	587
	589
	591
	593
	595
	597
	599
	601
	603
	605
	607
	609
	611
	613
	615
	617
	619
	621
	623
	625
	627
	629
	631
	633
	635
	637_mapa
	639
	641
	643
	645
	647_mapa
	649
	651_mapa
	653
	655
	657
	659
	661_indiceOnomastico
	663
	665
	667
	669
	671
	673
	675
	677
	679
	681
	683



