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Resumo:Criado a partir de documentos, mapas, inventários e dos textos dos 
cronistas do século XVIII, em um momento de forte metropolização da cidade, o 
bandeirante se torna, na década de 1920, o personagem mais evocado, enaltecido e 
duradouro da São Paulo de então. Sua criação normalmente é associada ao período 
que se convencionou chamar “segunda fundação de São Paulo”: quando a cidade, 
na passagem para o século XX, começa a se transformar em metrópole. 
Extensamente trabalhada pela historiografia, tal expressão comumente abrange um 
período que começa no final do século XIX, com o início do processo de 
metropolização da cidade, e se encerra em 1929, com as crises da economia 
cafeeira. A presença do bandeirante na capital paulista encontra-se assim 
intrinsecamente ligada a um novo contexto, marcado por extensas e profundas 
mudanças que levaram à crise das instituições do Segundo Reinado. Atenta às 
reelaborações locais e às historicidades, pretendo, neste trabalho, dialogar com 
suas variadas apropriações e seus diferentes modos de expressão,observando seu 
percurso, nos anos 1920, em uma cidade na qual convivem universos e tempos 
sociais distintos. Trata-se de acompanhar os passos de um personagem que por 
condensar diferentes tensões, temporalidades e sentidos, nos permite capturá-las de 
forma sintética e coordenada. Ao trazê-lo para o primeiro plano, este trabalho 
fornece um acesso privilegiado para pensarmos nas relações estreitas entre as 
cidades, a memória, as ideias e as representações. 
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O bandeirante começa a dar os seus primeiros passos pela capital paulista no 

início do século XX, em um período no qual a cidade passa por transformações 

veementes, diretamente relacionadas à expansão da lavoura cafeeira, à abolição da 

escravatura, à imigração e à proclamação da República que, não por acaso, 

coincidem com a urbanização e o crescimento de São Paulo1. Temos então uma 

cidade que busca modernizar-se sem, no entanto, romper com as estruturas 

dominantes, ingressando naquilo que Candido Malta Campos chama de “uma 

sequência de encarnações contrastantes” (2002, p.7).  

São Paulo passa a concentrar não somente proprietários industriais de origem 

estrangeira, como também pequenos e médios fazendeiros, e uma grande 

população operária, constituídos na maior parte por imigrantes.Inclusive, os próprios 

setores dominantes da República Velha formavam uma elite em nada homogênea, 

marcada por disputas como as que ocorriam entre os fazendeiros do café, a 

burguesia industrial urbana em expansão e o capital estrangeiro. 

Ainda que a oligarquia cafeeira não quisesse ver essa “cidade popular” que 

surgia a seu lado, pode-se dizer que ela começa a enfrentar uma crise imposta por 

uma sociedade que ela mesma ajudara a desenvolver2. Iniciam-se, então, as 

primeiras grandes greves por melhores condições de trabalho e uma melhor 

remuneração, das quais a de 1917 fica famosa, colocando a questão social no 

centro do debate político3. O que revela a existência de um populacho composto não 

somente por imigrantes mal assimilados -que em 1920 somavam cerca de 205 mil, 

em uma cidade de aproximadamente 580 mil habitantes-, mas também migrantes, 

negros, mestiços, e pelos demais “párias” da sociedade4. 

Na Zona Leste da cidade de São Paulo, por exemplo, em bairros como os da 

Mooca, Brás e Belenzinho, cujas “chaminés enfumaçadas eram vistas pelos 

																																																													
1 Há uma extensa bibliografia sobre as transformações da capital paulista na final do século XIX e 
início do XX, em seus diversos âmbitos, cf. MORSE (1970); PRADO JR. (1989); ROLNIK (1991); 
SEVCENKO (1992); HOMEM (1996); MONBEIG (1998); SEGAWA (2000); CAMPOS (2002), 
FREHSE (2005; 2011); entre outros, além de memorialistas como AMERICANO (1957) e BRUNO 
(1984). 
2Para uma abordagem desse contexto de crise da oligarquia cafeeira, em diversos âmbitos, cf. 
FAUSTO (1977); MICELI (1979); CASALECCHI (1987); DEAN (1991); PERISSINOTO (1994); entre 
outros. 
3 No ano de 1917 a imprensa se referiu diversas vezes a um número aproximado de 50 mil operários 
como correspondente a totalidade da classe na cidade de São Paulo. 
4Dados disponíveis em: <http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/index.php>, acesso 
em 23/07/2015.	



paulistanos do centro como uma paisagem estranha e vagamente ameaçadora” 

(CAMPOS, 2002, p.91), havia um mundo à parte, que crescia incessantemente, 

apesar do esforço coletivo para escondê-lo. Regido pelos apitos das fábricas, não 

recebia investimentos públicos de maior monta, abrigando uma imensa população 

imigrante em cortiços ou vilas.  

“São Paulo e Brás são duas cidades completamente distintas”, diria um 

cronista, em 1919 (apud SEVCENKO, 1992, p.130). Mais do que isso, explica Maria 

Cecília Naclério Homem, havia “diversas cidades dentro de São Paulo”. A cidade de 

difícil acesso que emergia para além das ferrovias convivia com uma mais 

provinciana, “acanhada e pacata”, ao mesmo tempo em que com outra, vinculada ao 

centro, “bastante movimentada e alegre” (1996, p.199).  

Diante dessas transformações em curso, vemos aflorar um forte sentimento 

de pertencimento, que se vale do nosso personagem, o bandeirante. Não somente 

por parte das elites temerosas, é importante enfatizar, mas também, por exemplo, 

dos imigrantes -majoritariamente italianos, portugueses e espanhóis - que, como 

visto, na década de 1920 já somavam mais de um terço da população da cidade e 

procuravam afirmar sua própria identidade em contraponto àqueles que os 

classificavam como indolentes, boêmios, preguiçosos, grevistas ou anarquistas 

(RAGO, 1985).  

Nesse sentido, o bandeirante parece ser criado no início do século XX em 

uma tentativa de se estabelecer algum consenso em uma cidade marcada pela 

impossibilidade de se definir. Estaríamos todos unidos -“Paulistas, uni-vos!”- como 

se não houvesse divergências e incompatibilidades no quadro social, econômico, 

político e cultural de uma São Paulo que parecia “brot[ar] súbita e inexplicavelmente, 

como um colossal cogumelo depois da chuva” (SEVCENKO, 1992, p.31). 

A criação de um passado bandeirista permitiria justamente “salta[r] por sobre 

o passado mais recente, feio e conflitivo de uma cidade na qual às mazelas da 

escravidão vieram somar-se os estigmas de uma imigração tumultuária, (...) [para] 

reatar o fio da continuidade com um passado longínquo e quase mítico” (SALIBA, 

2004, p.570). A “invenção de uma tradição” pode ser vista como uma solução para 

uma São Paulo que: 

“(...) não era uma cidade nem de negros, nem de brancos e nem de 
mestiços; nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem americana, 
nem europeia, nem nativa; nem industrial, apesar do volume 



crescente das fábricas, nem entreposto agrícola, apesar da 
importância crucial do café; não era tropical nem subtropical; não era 
ainda moderna, mas já não tinha mais passado” (SEVCENKO, 1992, 
p.31) 

Criado a partir de documentos, mapas, inventários e dos cronistas dos 

séculos anteriores, o bandeirante começa então a fazer parte do dia a dia paulistano 

até tornar-se, na década de 1920, o personagem mais evocado, enaltecido e 

duradouro da São Paulo de então. Nesse sentido, sua criação pode ser associada 

ao período que se convencionou chamar “segunda fundação de São Paulo”: quando 

a cidade, na passagem para o século XX, começa a se transformar em metrópole. 

Extensamente trabalhada pela historiografia, tal expressão comumente abrange um 

período que começa no final do século XIX, com o início do processo de 

metropolização da cidade, e se encerra em 1929, com as crises da economia 

cafeeira5. 

No entanto, ainda que o bandeirante possa ser visto no período com um fator 

de coesão social -ou seja, um personagem apropriado por diferentes segmentos 

emergentes, possibilitando a integração deles em uma mesma identidade histórica -, 

ele pode igualmente ser tomado como uma forma de separar uma coletividade 

antiga de outras de origem contemporânea. Essa valorização de uma coletividade 

que se afirma descendente dos primeiros povoadores da capitania em detrimento 

daquelas de origem recente foi muito forte nas narrativas históricas e literárias da 

década de 1920. Muitas delas financiadas pelo próprio governo do estado, então 

chefiado por Washington Luís(1869-1957), ele mesmo um historiador das bandeiras 

paulistas.  

José Alcântara Machado, por exemplo, afirma dedicar seu livro Vida e Morte 

do Bandeirante (1929) para seus familiares, paulistas como ele e seus antepassados 

que teriam chegado em São Vicente em 1532. Oliveira Vianna, por sua vez, defende 

a superioridade racial ariana do paulista ao afirmar que os restos encontrados no 

tumulo de Fernão Dias, aberto em 1910, seriam de um homem muito alto e de 

cabeleira ruiva. Enquanto Paulo Prado encontra no plantador de café, como ele, um 

descendente do bandeirante. 

Estabelecem-se dessa forma nexos temporais e identitários entre os antigos 

sertanistas e as elites paulistas ligadas à cafeicultura e ao governo da própria 

																																																													
5 Para citar somente alguns exemplos, cf. LOVE (1982); HOMEM (1996) e CAMPOS (2002). 



República, o que promove também o orgulho de uma ascendência colonial dessas 

elites. Temos aqui a criação simultânea de um “outro”, que é tanto interno quanto 

externo: separa aqueles que se autodenominam descendentes dos bandeirantes 

antigos -os “quatrocentões”-, não somente dos imigrantes, mas também dos negros 

e mestiços, assim como dos não paulistas.  

Nesse sentido, do mesmo modo que Pedro Tacques e Frei Gaspar no século 

XVIII, os “paulistas de quatrocentos anos” se apropriam do bandeirante em uma 

tentativa de fortalecer sua posição hegemônica, “fechando sua coletividade contra 

possíveis invasões que a desfigurassem” (QUEIROZ, 1992, p.83). Mas esses 

“outros” deixarão igualmente suas marcas na cidade. O estereótipo do progresso 

imanente de uma São Paulo que busca definir-se como uma nova centralidade no 

cenário nacional, muitas vezes parece ofuscar embates e contradições inerentes ao 

processo de metropolização de uma cidade em constante transformação. E o 

bandeirante, por tratar-se de um personagem que condensa diferentes tensões, nos 

permite capturá-las de forma sintética e coordenada.  

Cabe lembrar que nosso personagem se torna uma presença incontornável 

na cidade de São Paulo somente após o processo de associação entre os vocábulos 

bandeirante e paulista. No dicionário de Morais e Silva (1789), considerado um 

marco inicial da lexicografia em língua portuguesa, não há nenhuma menção ao 

bandeirante. Do mesmo modo, ainda no século XVIII, os cronistas Pedro Tacques e 

Frei Gaspar falam apenas em paulistas ao catalisarem em suas narrativas os 

capitães-do-mato e sertanistas. Bandeirante, portanto, nem sempre foi sinônimo de 

paulista. 

No início na primeira década do século XX, estando em pleno curso o 

processo de metropolização da capital paulista, o dicionário de Antônio Candido de 

Figueiredo (1913) inclui o vocábulo bandeirante, mas o define apenas como 

“indivíduo que, no Brasil, faz parte dos bandos, destinados a explorar sertões, atacar 

selvagens, etc”. O autor, português, afirma ter incluído na publicação brasileirismos 

nunca antes dicionarizados, como a palavra bandeirante, despida de qualquer 

conotação simbólica. Ao que parece, é no dicionário de Laudelino Freire (1938), 

primeiro grande dicionário brasileiro de língua portuguesa, que o bandeirante, além 

de ser definido como o membro de uma bandeira de mineração e/ou de caça ao 

índio, aparece como aquele que é natural de São Paulo. 



Desse modo, é somente no final da década de 1930 que encontramos 

bandeirante dicionarizado como sinônimo de paulista, ainda que essa associação já 

tenha aparecido antes disso. Vide os periódicos da década de 1920, nos quais muito 

se falava “da moda bandeirante”, “do esporte bandeirante”, “da terra bandeirante”, 

“da jurisprudência bandeirante”, “do espírito bandeirante”, “do meio social 

bandeirante”, “da lealdade bandeirante”, “da lavoura bandeirante”, “do futebol 

bandeirante”, entre outras tantas expressões que se referem a essa cidade que 

busca definir-se como uma nova centralidade e aos seus habitantes.  

Ao analisar o modo pelo qual o vocábulo bandeirante aparece em diferentes 

dicionários de língua portuguesa, de 1802 até 1960, Maria Isaura de Queiroz (1992) 

explica que é a partir desse momento em que se vinculam como sinônimos, que 

bandeirante e paulista passam a evocar um passado que se associa a determinados 

indivíduos, operando assim como uma forma de separar uma coletividade antiga de 

outras mais recentes, como a dos imigrantes -“filhos de outros bandeirantes 

transatlânticos dos nossos tempos”, conforme descreve, em 1919, um redator de O 

Estado de São Paulo (apud SEVECENKO, 1992, p.57)- que na década de 1920, 

como visto, já somavam mais de um terço da população da cidade6. 

Nesse sentido, o bandeirante seria somente “aquele cujos avós, bisavós, 

tataravós e demais antecessores tinham trabalhado e pelejado no mesmo solo que 

agora abrigava a todos” (QUEIROZ, 1992, p.84). Amplamente empregado desde o 

século XVII para designar aqueles que não descendiam dos primeiros povoadores 

da capitania de São Vicente, o termo “emboabas” volta a ser utilizado com 

frequência para estabelecer diferenças frente aos inúmeros adventícios que viriam 

se estabelecer na São Paulo do início do século XX (SALIBA, 2004). Mas esses 

adventícios igualmente irão marcar sua presença na cidade das bandeiras. 

Longe de ser uma população passiva e homogênea, que passa ao largo da 

história paulistana, já que suas tradições e perspectivas de vida não a qualificariam 

como parceira das elites paulistas na tarefa de construir uma cidade moderna e 

civilizada, os imigrantes, migrantes, negros libertos, não paulistas e os demais 

“párias” da sociedade também afirmariam seus laços de identidade com os antigos 

bandeirantes.De modo que, no final da década de 1920, conforme observa Paulo 

																																																													
6 Importante lembrar que se paulista é tomado aqui como sinônimo de bandeirante, outras regiões, 
como por exemplo Goiás e Mato Grosso, que teriam sido integradas ao domínio português pelas 
expedições paulistas, também irão se apropriar desse personagem. 



Prado, temos um “um jogo de se gritar uns para os outros: (...) eu é que sou parente 

do Ubirajara da avenida, neto dos bandeirantes barbudos do Brizzolara, primo 

daquele caiçara impaludado das praias de Itanhaém”7. Um jogo elástico que deixaria 

poucas pessoas de fora.  

Quase todos os historiadores da São Paulo do início do século XX lançam 

versões próprias sobre o significado do movimento das bandeiras paulistas, 

manifestando em seus trabalhos, implícita ou explicitamente, um orgulho da 

linhagem a que afirmam pertencer, e que procuram reconstruir. Entre eles, 

destacam-se Alfredo Ellis Júnior (1896-1974), em O Bandeirismo Paulista (1924) e 

Raça de Gigantes (1926); Afonso d’Escragnolle Taunay (1876-1958), com os onze 

volumes de sua História Geral das Bandeiras Paulistas, iniciada em 1924 e só 

terminada em 1950; e José Alcântara Machado (1875-1941), em Vida e Morte do 

Bandeirante (1929).  

A obra desses autores é considerada a matriz do conhecimento sobre os 

bandeirantes produzido pela historiografia no século XX (ABUD, 1985). Mas ao 

escreveram sobre nosso personagem, os três historiadores seguem caminhos 

distintos: Alfredo Ellis Júnior enfatiza sua superioridade racial, fruto do cruzamento 

do europeu com o indígena, já que o negro, segundo ele, era praticamente 

inexistente no planalto paulista; Afonso Taunay ressalta o arrojo do personagem ao 

estender as fronteiras do território brasileiro; enquanto José Alcântara Machado, 

está mais preocupado com os detalhes e pequenos episódios da vida cotidiana, dois 

quais surge um bandeirante rude e pobre, contrariando grande parte da 

historiografia paulista do início do século XX, ainda que também insista na sua 

bravura e na nobreza de seu caráter. 

Sobre o personagem, muitos deles escrevem também romances, como O 

Tesouro de Cavendish (1928), escrito por Alfredo Ellis Júnior em parceria com 

Menotti del Picchia (1892-1988). Trata-se da história de um misterioso tesouro de 

um corsário inglês que os bravos bandeirantes Luiz Pedroso, descendente de 

Fernão Dias, o famoso governador das Esmeraldas, e João Barawell, seu amigo de 

infância, disputam com os jesuítas do Guairá. Contemporâneo a ele, e com caráter 

mais popular, temos o romance Os Dramas da Floresta Virgem (1926), de Manoel 

Victor (1898-?), cuja trama igualmente gira em torno de um tesouro, mas quem o 

																																																													
7O Estado de S. Paulo, 23 de agosto de 1927. 



procura é Manuel Ubirajara, um bandeirante bastardo, que ao contrário de Luiz 

Pedroso nunca conheceu o pai, e seu amigo Jumbo, um negro que abandonara os 

batalhões de Domingos Jorge Velho por estar cansado de ser escravo.  

Mas tal personagem já aparece na literatura duas décadas antes, como nos 

versos parnasianos e simbolistas de Os Bandeirantes (1906), editados três vezes 

em menos de quatro anos, nos quais Manuel Batista Cepelos (1872-1915) exalta 

sua terra natal e os feitos heroicos dos antigos bandeirantes que teriam dado origem 

a nação brasileira. Lembremos que desde o final do século XIX, grande parte dos 

intelectuais paulistas, sentindo-se colocados à margem dos círculos das letras da 

corte, não somente ambicionavam reescrever a história de São Paulo a partir da 

fundação do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP), em 1894, como 

fundam a Academia Paulista de Letras (APL), em 1909.  

Inclusive, Washington Luís, membro do IHGSP e da APL, e também um 

estudioso das bandeiras, autor de Na Capitania de São Vicente (1918), sobre a 

história colonial paulista, ao assumir o cargo de prefeito de São Paulo (1914-1919) e 

posteriormente de governador do mesmo estado (1920-1924), apoia a publicação de 

valiosos documentos sobre o passado bandeirante paulista, tais como: as Atas da 

Câmara de Santo André (1914) e as Atas da Câmara de São Paulo (iniciadas em 

1914), o Registro Geral da Câmara de São Paulo (1917), os Inventários e 

Testamentos (iniciados em 1920), e as Sesmarias (iniciadas em 1921). Já quando 

presidente (1926-1930), tornaria célebre a frase “governar é abrir estradas”. 

Fundado em um momento em que a República vive uma turbulenta luta por 

sua consolidação e no mesmo ano em que o primeiro presidente paulista adentra o 

Catete, o IHGSP enfatiza, logo no primeiro artigo da revista da instituição, que “a 

história de São Paulo é a própria história do Brasil”8. O principal protagonista dessa 

história paulista é justamente o bandeirante, representando um movimento que parte 

de São Paulo e se dissemina pelo país. Daí o brasão da cidade e sua divisa, Non 

Ducor, Duco[Não sou conduzido, conduzo], criado por Guilherme de Almeida (1890-

1969) em parceria com José Wasth Rodrigues (1891-1957), por meio de concurso 

público durante o governo municipal de Washington Luís, enfatizando não somente 

																																																													
8O IHGSP usca assim redefinir a história da nação, até então construída pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838, no Rio de Janeiro, por iniciativa de Dom Pedro II. 
Desse modo, se o IHGB apresenta uma pretensão totalizante, surgem posteriormente a ele diferentes 
institutos históricos com falas marcadamente regionais, como é o caso do IHGSP. 



a supremacia econômica da cidade, mas também sua pretensão de conduzir 

politicamente o país. Brasão que será motivo para a sátira de Voltolino (1884-1926), 

que transformará o dístico Non Ducor, Duco em Non Co Tuca, no desenho que faz 

para a capa da edição de 1924 da obra La Divina Increnca, de JuóBananére (1892-

1933). 

Atravessado por fatores políticos e expectativas de consagração intelectual, o 

IHGSP consegue reunir numerosas e conhecidas personalidades, ligadas a diversos 

interesses e atividades. Por exemplo, além dos historiadores Afonso Taunay, José 

Alcântara Machado e Alfredo Ellis Jr.; os artistas plásticos Benedito Calixto (1853-

1927) e Oscar Pereira da Silva (1867-1939), igualmente interessados no estudo do 

passado paulista; além de figuras e empresas estrangeiras que já desempenhavam 

papel decisivo na economia regional, como Francisco Matarazzo (1854-1937), 

italiano responsável por um dos maiores complexos industriais do Brasil, e The S. 

Paulo Light & Power Co., empresa canadense encarregada da implantação de redes 

de energia elétrica, de iluminação e de bondes elétricos na cidade de São Paulo, um 

marco fundamental de um momento de nítida modernização no sentido da 

incorporação de mudanças tecnológicas decorrentes da Segunda Revolução 

Industrial (1850-1870). Nesse sentido, todos praticamente circulavam pelos mesmos 

(e poucos) espaços. 

E se a São Paulo da década de 1910, como diria o então prefeito, “não tinha 

vida social. Era necessário estimulá-la intensamente, por todos os meios e em todas 

as classes da população. Sem o que nunca passaria de um quieto burgo do interior” 

(apud PRADO, N., 1929, p. 376), o bandeirante também começa a agitar a 

sociedade paulistana dos anos 1920. Assim, o Teatro Municipal, uma das grandes 

marcas da administração de Antônio Prado (1840-1929) como primeiro prefeito da 

cidade, cederá espaço, em 1919, para a montagem dramático-musical da saga dos 

bandeirantes baseada na obra póstuma de Afonso Arinos (1868-1916), O 

Contratador de Diamantes, sobre um contratador insubmisso que clama pela 

independência nacional. 

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, logo após a estreia da peça, “não se 

fala[va] em outra coisa nas rodas artísticas e mundanas da nossa capital (...) [que 

não fosse] pôr em cena aqueles admiráveis quadros do Brasil Colonial, do Brasil das 

Bandeiras e das Minas, do Brasil heroico”. Igualmente aclamada, em 1925, é a 

temporada lírica no mesmo teatro da ópera O Bandeirante, do maestro Assis 



Republicano (1897-1960), baseada na obra do poeta simbolista Manuel Azevedo da 

Silveira Neto (1872-1942), que acabava de ser exibida no Rio de Janeiro. Ambas as 

temporadas foram um grande sucesso de público e de crítica, tendo algumas de 

suas apresentações vendidas a preços populares.  

Já nas salas de cinema do centro da cidade, fazia-se fila para assistir ao The 

CoveredWagon (1923), produzido pela Paramount Pictures sob a direção do ator e 

cineasta James Cruze (1884-1942). Trata-se do primeiro western épico norte-

americano, gênero que, como diria o crítico André Bazin, “é o cinema americano por 

excelência” (2014, p.17). O filme, sobre “a grande marcha da caravana [em direção 

ao oeste norte-americano] através de florestas e rios”, explica um articulista do 

Correio Paulistano, é lançado no Brasil com o título Os Bandeirantes, traçando um 

paralelo entre os desbravadores dos Estados Unidos e os bandeirantes paulistas9.  

Mas se é crescente a presença da cultura cinematográfica norte-americana 

na São Paulo de então, alguns anos antes, o fotógrafo franco brasileiro Marc Ferrez 

(1843-1923), nascido no Rio de Janeiro e envolvido em alguns projetos vinculados a 

instituições imperiais, já dirigia na capital carioca o filme O Caçador de Esmeraldas 

(1915), com o subtítulo “episódio da vida dos bandeirantes”, ganhando destaque por 

ser um dos primeiros a retratar o contato com grupos indígenas brasileiros, ainda 

que da perspectiva do desbravador bandeirante. 

Também na década de 1920 passam a circular, distantes do centro da cidade, 

próximas ao local onde D. Pedro teria proclamado a Independência, e até hoje lá se 

encontram, as esculturas monumentais em mármore de Carrara dos bandeirantes 

Fernão Dias Paes Leme e Raposo Tavares, do escultor italiano Luigi Brizzolara 

(1868-1937). Ao lado delas, seis estátuas menores de bandeirantes em bronze: 

Manuel Preto e Francisco de Brito Peixoto, do belga Adrian-Henri-Vital van Emelen 

(1868-1943); Manoel da Borba Gato e Francisco Dias Velho, do italiano Nicola Rollo 

(1889-1970); e Pascoal Moreira Cabral Leme e Bartolomeu Bueno da Silva, de 

Amadeo Zani, outro italiano (1869-1944).  

Tais estátuas, todas elas encomendadas pelo governo do estado, ressaltam 

não apenas o caráter heroico desses personagens como também a indumentária até 

hoje presente no imaginário popular: “o chapéu com abas largas, botas de canos 

altos, bacamartes, polvarinho e facão” (MAKINO, 2003, p.176). Além das longas 

																																																													
9O Correio Paulistano, 06 de abril de 1925, p.4. 



barbas, da feição europeia e, em alguns deles, a presença de couraças para 

proteger o tronco e as coxas, conhecidas como gibão de armas.  

Construído inicialmente como um monumento à Independência brasileira, o 

maior e mais antigo monumento erguido em São Paulo durante a República Velha, o 

Museu Paulista, tornar-se-ia também a primeira grande presença bandeirante na 

fisionomia paulistana10. Isso porque no interior do museu, na época sob a direção de 

Afonso Taunay, é construída uma narrativa que se inicia logo em sua entrada, 

quando o visitante é recebido pelas esculturas de Fernão Dias e Raposo Tavares, 

inauguradas em 1922 por ocasião das festas centenárias, e se encerra no Salão de 

Honra, onde está localizada a famosa tela Independência ou Morte (1888), de Pedro 

Américo. Como bem salienta Cecília Helena Salles Oliveira, a decoração de Taunay 

faz “(...) do eixo central do prédio um ‘caminho’ demarcado por etapas supostamente 

percorridas pela história de São Paulo e do Brasil, que, iniciando-se na ‘fase 

colonial’, encontra seu desfecho na emergência da ‘nação’” (1995, p.5). 

Tal narrativa seria coroada com o arrojo de um edifício com características 

neoclássicas, estilo que se tornaria o símbolo da modernidade republicana e 

paulista. Afonso Taunay o chamaria inclusive de um “pantheon” bandeirante.Temos 

assim um espaço na cidade de São Paulo dedicado à apresentação de um projeto 

visual para a empreitada iniciada pelo IHGSP e pelo próprio Taunay de contar a 

história da nação a partir da história de São Paulo. 

Esse projeto, no entanto, é plural, engloba diversos projetos visuais. Ao serem 

contratados por Afonso Taunay visando à preparação do museu para as festas 

centenárias, Luigi Brizzolara, Benedito Calixto, Wasth Rodrigues, Henrique 

Bernadelli(1857-1936), Rodolfo Amoedo(1857-1941), João Batista da Costa (1865-

1926)e Joaquim Fernandes Machado(1875-?), por exemplo, irão se apropriar do 

bandeirante de diferentes maneiras, muitas vezes divergindo do projeto inicial de 

Taunay. O edifício monumento e seu acervo formam assim um conjunto celebrativo 

de uma narrativa plural que extravasa para além das portas e paredes do museu. 

																																																													
10Até antão, o chafariz realizado no Largo da Misericórdia por Joaquim Pinto de Oliveira, o escravo 
Tebas, em fins do século XVIII, e o Obelisco de Piques, na Ladeira da Memória, do início do século 
XIX, eram os únicos antecedentes mais longínquos de equipamentos urbanos com caráter 
monumental implantados na capital paulista (AMARAL, 2006).Inaugurado em 1893, na colina do 
Ipiranga, local considerado na época distante da cidade, o monumento seria destinado a abrigar o 
Museu do Estado, em 1895, recebendo o nome de Museu Paulista. 



Se esses bandeirantes esculpidos no Ipiranga, tendo em vista a decoração do 

Museu Paulista, possuíam uma postura solene tal qual a dos retratos dos reis 

franceses ligados a casa de Bourbon (MARINS, 2007); os pintores Rodolfo Amoedo 

e Henrique Bernardelli, ligados a renomada Escola Nacional de Belas Artes do Rio 

de Janeiro, irão retratá-los em óleo sobre tela com uma postura nada pomposa em 

Varação das Canoas e Retirada do Cabo de São Roque, por exemplo, visando às 

mesmas comemorações. No primeiro, o chefe bandeirante que preside a cena de 

varação aparece no segundo plano, desestabilizado, quase caindo. Já no segundo, 

temos um grupo de bandeirantes cansados, desprovidos de qualquer índice de 

bravura, após uma exaustiva batalha. 

Do mesmo modo, se são poucos aqueles que na época questionam o arrojo 

bandeirante ao estender as fronteiras, Oscar Pereira da Silva, um dos fundadores do 

IHGSP e da APL, e professor no Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, também 

contratado para decorar o Museu Paulista, retrata um momento de confronto na tela 

Combate de Botocudos em Mogi das Cruzes (1920-1921), no qual o indígena é 

assassinado pelo bandeirante. Anos antes, o historiador Capistrano de Abreu (1853-

1927), em seus Capítulos de História Colonial (1907), já questionava o valor dessa 

expansão territorial diante das práticas de violência e genocídio praticadas pelos 

bandeirantes nas suas incursões para apresamento dos indígenas. 

Lembremos também que a comunidade italiana encomenda a Luigi 

Brizzolara, o mesmo escultor responsável pelos bandeirantes em mármore de 

Carrara do Ipiranga, um monumento ao compositor Carlos Gomes, instalado em 

1922 na antiga Esplanada do Teatro, atual praça Ramos de Azevedo, em frente ao 

Teatro Municipal. Brizzolara também será responsável pela arte tumular do 

mausoléu da família Matarazzo, o maior da américa Latina, inaugurado em 1925 no 

Cemitério da Consolação. Enquanto a pedido do governo do estado, inaugura em 

1924 uma escultura em mármore do bandeirante Anhanguera, nos jardins do Palácio 

dos Campos Elíseos, transferida posteriormente para a frente do parque Trianon. Os 

monumentos e o mausoléu revelam assim distintas disputas pelos espaços da 

capital paulista. 

Também por ocasião do Centenário da Independência, o sueco William Zadig 

(1884-1952), a pedido da Liga Nacionalista, esculpe um monumento em 

homenagem ao poeta parnasiano Olavo Bilac (1865-1918), que havia publicado 

anos antes, na segunda edição do livro Poesias (1902), o poema O Caçador de 



Esmeraldas, sobre a expedição de Fernão Dias Pais Leme. Uma das cinco partes 

que compõem a obra é a escultura em bronze do bandeirante, inaugurada em 1922 

na avenida Paulista, e transferida posteriormente para a Escola Estadual Fernão 

Dias Paes Leme, localizada na Pedroso de Morais, avenida nomeada em 1914 em 

homenagem a outro bandeirante. 

Desse modo, à medida em que se inscreve na cidade -seja através dessas 

esculturas errantes que circulam pelos espaços públicos, dos textos históricos e 

literários, das pinturas, do cinema, do teatro, dos discursos proferidos nos jornais, ou 

de uma toponímia bandeirante, como nos mostram os exemplos já vistos-, o 

bandeirante ganha também nome próprio: Fernão Dias, Raposo Tavares, 

Anhanguera, Manoel Preto, Borba Gato, Pedroso de Morais, entre outros. Incorpora 

e projeta então diversas personas de si mesmo.  

Vemos assim que a presença bandeirante na São Paulo dos anos 1920 

implica uma série de reelaborações locais.Por exemplo, em 1922, temos o 

bandeirante das narrativas oficiais de Afonso Taunay e Washington Luís, que 

organizavam as celebrações paulistas da Independência do Brasil, e as narrativas 

paralelas dos “novos bandeirantes”, como os imigrantes italianos e o próprio escultor 

Victor Brecheret(1894-1955), recém-chegados na capital paulista.	

Do mesmo modo, temos uma justaposição de historicidades. Interessante 

notar, por exemplo, que o Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret, inaugurado 

na década de 1950, tem seu primeiro projeto esboçado ainda nos anos 1920.Ao 

finalizar seu projeto, o escultor italiano, nascido Vittorio Brecheret, apresenta um 

monumento no qual os homenageados são bandeirantes anônimos. Estão também, 

em sua maior parte, nus, representando uma identidade mais abstrata. E é 

justamente na década de 1950 que a presença imigrante se impõe, sobretudo a 

primeira geração de descendentes aqui nascidos, que começam a alcançar o topo 

da escala social em diversas atividades. É o êxito dos “novos mamelucos” aos quais 

Antônio de Alcântara Machado (1901-1935)havia dedicado seu livro Brás, Bexiga e 

Barra Funda(1927), citando entre eles imigrantes bem-sucedidos, fossem literatos, 

jornalistas, cientistas, políticos, esportistas, artistas ou industriais. 

Lembremos também que quase cem anos após o Monumento às Bandeiras 

ser idealizado, temos uma articulação entre povos indígenas brasileiros e diversas 

organizações e movimentos sociais, a Mobilização Nacional Indígena. Tal 

articulação ganha força e reconhecimento em 2013 quando, entre outras ações, faz 



uma intervenção ao jogar tinta vermelha na escultura de Brecheret, que é também 

pichada com os dizeres “bandeirantes assassinos”, em um protesto contra a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215.Tal presença do bandeirante, que 

extrapola o século XX, reforça ainda mais a potência desse personagem e sua 

relação com a cidade e a memória. 
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