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RESUMO: O presente artigo tem apresenta alguns apontamentos sobre o 

processo de apropriação e ressignificação do “mito bandeirante” realizado por 

Cassiano Ricardo. Esse processo se articula a partir da relação entre literatura 

e política que se desencadeou entre o final da década de 1920 e os primeiros 

anos da década de 1940. Nesse sentido, pretendemos observar como os 

pressupostos utilizados para a justificação simbólica do Estado Novo foram 

elaborados em meio aos embates literários e políticos anteriores a 1937. 
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É recorrente em muitas investigações históricas, o interesse pela 

aproximação entre a literatura verde-amarela e o projeto doutrinário do Estado 

Novo, em muitas destas pesquisas, a obra de Cassiano Ricardo é 

representativa como um dos caminhos possíveis. O poeta surge como um dos 

principais ideólogos estadonovistas, de forma que a sua obra poética e 

ensaística são apresentadas dentro de uma continuidade discursiva. Tal 

continuidade se iniciaria com o poema Martim Cererê publicado no final dos 

anos vinte, sendo o ensaio Marcha para Oeste publicado em 1940 o resultado 

político dos enunciados propostos em sua poesia. De acordo com essas 

perspectivas, a apropriação e ressignificação do “mito bandeirante” proposto 

por Cassiano Ricardo em sua produção literária e política vieram a justificar 

simbolicamente o Estado Novo. 

Com o intuito de aprofundar os estudos sobre a trajetória literária e 

política deste intelectual, algumas questões nos chamaram a atenção. Uma 

primeira observação pode se referir a adesão tardia de Cassiano Ricardo ao 

Modernismo, a qual deixou marcas no poema Martim Cererê. Frente as várias 

edições do poema, observamos que o poeta modificou o texto inicial, ou seja, 

do poema inicial do final da década de 1920 ao poema do início da década de 
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1940 encontramos um texto em contínua reconstrução. Neste sentido, alguns 

enunciados encontrados no poema final seriam avançadíssimos para sua 

primeira escrita, assim como, os enunciados do poema inicial não supririam as 

necessidades políticas do contexto de suas últimas publicações. 

Uma segunda observação também pôde ser feita a respeito das 

associações entre o poema e o ensaio. Esses estudos ignoram o fato de que 

cinco anos antes da publicação deste ensaio Cassiano Ricardo publica o livro 

O Brasil no Original. Diferentemente da década de 1920, na qual o poeta 

estava inserido nos debates literários entre o grupo verde-amarelo e o grupo 

antropofágico – combatendo os “ismos” literários – na década de trinta, o poeta 

passa a combater os “ismos” políticos sob o signo do Movimento Bandeira. 

Neste sentido, antes de realizar a associação direta entre o poema e o ensaio 

Marcha para Oeste como escritas pertencentes ao corpo doutrinário 

estadonovista, devemos nos atentar para o fato de que no período pré-37 

Cassiano Ricardo ressignificou muitos enunciados encontrados no poema. 

Uma última observação se refere a consideração de que o autor é um 

dos principais ideólogos estadonovistas e responsável pela construção de um 

projeto de nação elaborado para justificar simbolicamente o Estado Novo. Essa 

perspectiva encobre todo um processo de reconstrução discursiva e debate 

político, onde alguns intelectuais organizados em torno do Movimento Bandeira 

(1935-1937) passaram a combater o integralismo, o comunismo, o liberalismo e 

defendiam a criação de uma democracia brasileira. Levando isso em 

consideração, podemos apontar que os enunciados encontrados no poema e 

no ensaio não serviram para justificar ideologicamente o Estado Novo, mas 

foram apropriados pelo governo varguista como arcabouço doutrinário. 

Nossa pretensão não é de colocar a prova os importantes estudos 

realizados sobre a relação entre a literatura verde-amarela e a política 

estadonovista, mas ampliar o conhecimento referente a relação entre a 

literatura e política no período em questão. Para que seja possível 

compreender os meios pelos quais Cassiano Ricardo realizou a ressignificação 

simbólica do “mito bandeirante” – ou seja, como uma representação 

estritamente paulista foi transformada em uma possibilidade de projeto 

nacional, e em seguida, posto como um símbolo nacional sob a égide do 

Estado Novo – esse estudo foi dividido em quatro capítulos. No primeiro 



capítulo realizamos uma comparação entre as versões do poema Martim 

Cererê para que seja possível destacar as intervenções feitas pelo poeta. No 

segundo capítulo, nosso interesse se debruçou sobre as concepções de 

Cassiano Ricardo sobre a relação entre o intelectual, a literatura e a política. 

No terceiro capítulo nos detemos em apresentar como se organizou o grupo de 

intelectuais reunidos em torno do Movimento Bandeira e o projeto de nação 

proposto pelos “novos bandeirantes”. Por fim, no último capítulo trataremos da 

adesão de Cassiano Ricardo ao Estado Novo e a ressignificação de antigos 

enunciados para as necessidades políticas do presente.  

O conceito de “interações simbólicas” de Pierre Bourdieu podem auxiliar 

nossos estudos, onde se considera as trocas linguísticas como “relações de 

poder simbólico onde se atualizam as relações de força entre os locutores ou 

seus respectivos grupos” (2008: p-24). Segundo o autor, para a compreensão 

das “relações de poder simbólico” e as “relações de força entre os locutores ou 

seus respectivos grupos”, dois pontos são importantes para o entendimento 

dessa relação: de um lado, as disposições socialmente modeladas, do habitus 

linguístico, que implicam certa propensão a falar e a dizer coisas determinadas; 

e de outro, as estruturas de mercado linguístico, que se impõem como um 

“campo” de sanções e de censura específicas (BOURDIEU: 2008). 

Outro autor que também oferece caminhos possíveis é Roger Chartier e 

sua perspectiva sobre as “formas narrativas”, que por um lado são inerentes ao 

discurso histórico e literário, e por outro, fazem parte dos documentos que o 

historiador toma por objeto. Nesse exercício deve-se considerar as 

representações como realidade de múltiplos sentidos, onde se “torna operatório 

a noção de leitura e o conjunto de formas de apropriação” (1990: p-11). Essa 

perspectiva permite pensar simultaneamente a relação de conhecimento, isto 

é, os procedimentos frente as fontes e o conjunto dos atos de relação das 

práticas e das representações. 

Segundo Ângela de Castro Gomes (1980) é comum na história do Brasil 

encontrar uma periodização que toma como bloco coeso o período que vai de 

1930 a 1945. Segundo essa visão, a “Revolução de 30” assinala um novo 

ponto de partida, rompendo definitivamente com a República Velha e 

inaugurando o projeto político revolucionário das elites vitoriosas.  O Estado 

Novo é visto como a conclusão lógica do movimento de 1930 e, neste sentido, 



os sete anos que o antecedem, passam a ser a antecâmara de sua presença 

inevitável. Para a autora, romper com essa abordagem dominante é, sobretudo 

procurar reestudá-la, recuperando não só a presença das forças populares, 

como inclusive, a presença dos próprios conflitos no interior das elites.  

Aquela abordagem ignora as marchas e contramarchas do período que 

vai de 1930 a 1937, apaga da memória histórica a significação de fatos cruciais 

como: a Revolução Constitucionalista de 1932; a experiência da Constituinte de 

1934; os movimentos políticos da Aliança Nacional Libertadora (ANL), 

Comunista de 1935 e a Ação Integralista Brasileira (AIB). A temporalidade 

tradicional leva ao esquecimento da riqueza de um momento caracterizado 

pelo surgimento de um verdadeiro leque de propostas políticas que toma conta 

do campo político e intelectual da época. Pois é em torno de uma vasta gama 

de propostas ideológicas e do vigor dos enfrentamentos políticos então vividos 

que se construíram os rumos da história do país no pós-30 (GOMES: 1980).  

É baseado na perspectiva da apropriação e representação de Chartier e 

na concepção de campo e habitus de Bourdieu, que traçaremos o caminho 

literário e político que acompanhou a ressignificação do “mito bandeirante” 

empreendido por Cassiano Ricardo. A partir dessa proposta acreditamos ser 

possível demonstrar que Cassiano Ricardo não foi um ideólogo propriamente 

dito do Estado Novo, mas um intelectual defensor de um projeto que já vinha 

se estruturando desde o inicio da década de 1930 para defender os interesses 

paulistas frente as pretensões centralizadoras do Governo varguista, mas que 

um intelectual que se adequou aos interesses do poder central que pretendia 

se institucionalizar a partir de 1937 como aglutinador das vontades nacionais. 

Para que seja possível traçar esse caminho, no primeiro capítulo 

tratamos das modificações empreendidas por Cassiano Ricardo em seu poema 

Martim Cererê. Discutimos sua adesão tardia ao Modernismo ao lado da 

vertente verde-amarela e como essa corrente foi a principal estética inspiradora 

do poema. No que se refere a exposição das modificações pelas quais passou 

o poema em suas seis primeiras edições, foi importante destacar as 

circunstâncias de publicação das edições. Em 1927 sob a direção da revista 

Novíssima, Cassiano Ricardo e Menotti del Picchia fundam a editora Hélio 

LTDA, tal editora foi uma das principais responsáveis pela publicação de livros  

dos verdeamarelos, assim como o Martim Cererê. Por essa editora foram 



publicadas as edições de 1927, 1928 e 1929.  A edição de 1932 foi publicada 

pela Revista dos Tribunais, de forma que a edição de 1934 veio a público pela 

editora Novíssima, antigo nome da editora Hélios LDTA. Já as edições de 

1936, 1938 e 1944 todas publicadas pela Companhia Editora Nacional para a 

Coleção “Os Grandes Livros Brasileiros”. 

Para a análise, dividimos o poema em partes: a comparação na forma 

como a obra se apresenta ao leitor, as epígrafes, as apresentações, os 

comentários inseridos e as divisões internas do livro; em seguida foi observada 

a inclusão e exclusão de enunciados no texto. Frente ao jogo de inclusão e 

exclusão, o fio condutor que marca o passado-primitivo e o presente-moderno 

permanece, o que se ampliou foi o sentido de retomada do “espírito 

bandeirante”. Esse fio condutor é traçado em uma terra em que “só havia dia, 

noite não havia”, onde vivia uma “índia formosa”. Certa vez chegou o 

“marinheiro branco” e quis casar com ela, então ele trouxe a “noite africana” e 

“nasceram os gigantes de botas” que conquistaram o sertão. Do “rastro dos 

gigantes” nasceram os cafezais e “brotaram as cidades” que impulsionaram a 

modernização de São Paulo que revive os feitos dos heróis do passado. Esse 

roteiro permanece em todas as versões, mas algumas alterações ampliam as 

representações simbólicas que o poema poderia oferecer.  

A primeira modificação é a exclusão em 1936 da epígrafe que abria o 

poema escrita por Plínio Salgado. Essa exclusão reflete o rompimento literário 

e político entre Cassiano Ricardo e Plínio Salgado a partir de 1935, visto que o 

primeiro estava reunido em torno do Movimento Bandeira e o segundo a frente 

do Integralismo. Retomando as modificações na forma que a obra é 

apresentada ao leitor, a partir da edição de 1932, o poeta insere comentários 

de outros intelectuais a respeito de seu poema, recurso que se intensifica na 

versão de 1936. Esse recurso expõe o desejo de Cassiano Ricardo de reforçar 

a importância de sua obra para seus impares, e com isso delimitar sua posição 

no campo intelectual que buscava forma ao seu redor. No entanto, muitos 

comentário da versão de 1932 e 1936, se referem a versão de 1928, como 

exemplo, o comentário de Medeiros de Albuquerque escrito para o Jornal do 

Comércio em 3/6/28.  

Outra modificação está presente nas apresentações que antecedem o 

poema. A principal ocorre a partir da edição de 1932, pois não existe nada que 



introduza o poema, há apenas a epígrafe e uma nota explicando a origem 

étnica do nome do livro. Somente na versão de 1936, o poeta retoma a 

introdução ao poema, que por sinal apresenta algumas diferenças em relação 

às anteriores. Os heróis, os acontecimentos e personagens históricos 

republicanos são excluídos do texto. Também não se vê a citação de outros 

tipos regionais, e muito menos, é comentado o batismo cristão que nomeia o 

pequeno tapuio. Também não se encontra a associação do povo-nação a uma 

criança que servirá a República. O que permanece é a mistura racial, as 

aventuras dos gigantes desbravando o território, a produção cafeeira e a 

cidade moderna que “escuta as histórias contadas pelo rio Tietê”.  

No que se refere aos enunciados inseridos no poema a partir da edição 

de 1936, vemos a inclusão maior de dialetos indígenas e africanos, 

principalmente destes últimos. A diminuição do saudosismo simplesmente 

romântico do campo ocorre com a valorização do “caipira”, visto que nas 

versões anteriores a figura do trabalhador rural era restrita ao imigrante. Na 

parte dedicada ao “marcha heroica”, ocorre a ampliação de elementos que 

reforçam a militarização do grupo bandeirante, onde a figura do chefe se 

destaca como o elemento de comando. É inserida uma poesia de um quinto 

bandeirante que “se vê agarrado por dois fantasmas de olhos amarelos, 

terrivelmente iguais (rosto de um, rosto de outro) que o querem conduzir de 

qualquer jeito, cada qual para o seu lado, um pelo braço esquerdo, outro pelo 

direito (1936: p-95/96).  

Esse enunciado reflete o momento político dessa versão, ao mesmo 

tempo fortalece a continuidade entre o poema e a proposta de um Estado 

Forte. Esse bandeirante agarrado por “dois fantasmas” terrivelmente iguais, 

“que querem o conduzir de qualquer jeito” – um “pelo braço esquerdo, outro 

pelo direito” – nos remete para as questões políticas que Cassiano Ricardo 

estava envolvido em torno do Movimento Bandeira. Esse movimento intelectual 

pretendia combater as “ideologias forasteiras” caracterizadas pelo comunismo 

e pelo integralismo. Esse movimento divulgava suas ideias através da revista 

São Paulo e pelo o jornal Anhanguera. Desta forma, consideramos que frente 

as modificações realizadas pelo poeta é que apontamos os perigosos 

encontrados nas associações diretas entre o poema publicado na década de 

vinte e o ensaio Marcha para Oeste. Além disso, para compreender como 



ocorreu essa apropriação política dos enunciados encontrados em sua obra 

literária, deve-se passar primeiro pela posição do poeta frente ao papel dos 

intelectuais na relação entre literatura e política.  

No segundo capítulo abordamos a posição de Cassiano Ricardo frente 

ao papel dos intelectuais, para tanto lançamos mão da revista Novíssima 

publicada a partir de 1923. A revista estava sob sua direção e de Francisco 

Pati, contando posteriormente com a colaboração de Menotti del Picchia e 

Plínio Salgado. A revista pode ser dividida em duas fases: a primeira ainda 

resistindo as tendências modernistas, pela defesa da união entre tradição e 

inovação; e a segunda fase estritamente modernista verde-amarela, mas sem 

fugir da tradição. O papel do intelectual nesta primeira fase deveria prezar pela 

defesa da “elegância moral”, contra os “usurpadores da República” e pela 

defesa dos interesses paulistas. Em uma segunda fase é incorporada o apelo 

nacionalista contra os “ismos” literários. A importância de uma elite intelectual 

está presente nos textos da revista e no poema, tanto na valorização dos 

bacharéis, quanto do professor que dá o batismo cristão para o “pequeno 

tapuio” e narra a História das bandeiras. A posição do poeta permanece presa 

ao contexto de defesa da República e contra os “ismos” literários. 

A partir da versão de 1932 podemos observar uma redefinição da 

posição de Cassiano Ricardo frente ao papel das elites intelectuais. Para tanto, 

lançamos mão da revista São Paulo (1935) e do jornal Anhanguera (1937), 

através dos quais podemos observar que o papel dos intelectuais em defesa da 

República perde importância para a defesa do Estado Forte. Divulgando as 

ações do governo de Armando de Salles Oliveira e as iniciativas quanto a 

organização do ensino e da Universidade de São Paulo, Cassiano Ricardo 

afirma que a “renascença paulista” é fruto do ressurgimento do “espírito 

bandeirante”. Os intelectuais paulistas devem contribuir para que a herança 

dos heróis do passado possa ressurgir em prol da nação. Nesse sentido, o 

Estado deve formar um conjunto de intelectuais atuantes na política para a 

edificação de um Estado Forte capaz de combates os “ismos” políticos. 

Podemos perceber como a reescrita do poema Martim Cererê e a posição de 

Cassiano Ricardo referente ao papel dos intelectuais se modifica a partir de 

1937, passando de um combate aos “ismos” literários, para o ataque aos 

“ismos” políticos. Essa concepção forma a base do ideário político do 



Movimento Bandeira, ou seja, a herança dos heróis do passado cantada em 

sua obra literária é ampliada com a atuação política dos intelectuais em prol da 

defesa da Pátria contra as “ideologias forasteiras”. 

O terceiro capítulo trata da organização do campo intelectual em torno 

do Movimento Bandeira. O movimento reuniu políticos, empresários, 

intelectuais e militares na defesa da “unificação espiritual” da sociedade 

brasileira. Com o intuito de justificar historicamente a coerência do pensamento 

do Movimento Bandeira, Cassiano Ricardo publica o ensaio O Brasil no 

Original (1935). Neste ensaio, o autor apropria-se de contribuições de vários 

autores para reinterpretar o passado a luz das necessidades políticas que ele 

apontava como importante para o presente. Sendo uma obra inserida na 

Coleção Cultural da Bandeira e um texto de propaganda do ideário do 

movimento, Cassiano Ricardo reforça a ponte entre sua obra literária e suas 

posições políticas, pois este ensaio “nada mais é do que a interpretação social 

e política do ‘Martim Cererê’, aparecido em 1927” (RICARDO: 1937, p-5). 

O ensaísta seleciona acontecimentos do passado que reforçam o papel 

de São Paulo no cenário nacional: primeiro com as Bandeiras do século XVI 

que conquistaram o território; segundo com as atuações de políticos paulistas 

em questões de delimitações de fronteira, durante o Império e a República; e a 

produção cafeeira e a modernização paulista. Outro ponto importante é a crítica 

as influências externas que “desviam o Brasil de sua nacionalidade”: as 

intervenções da Metrópole, o centralismo do Império, a “praga do liberalismo” 

durante a República e os “ismos” políticos da atualidade. Servindo de 

argumento histórico para o ideário do Movimento Bandeira, esse ensaio 

apresenta as frentes de combate que os “novos bandeirantes” deveriam agir. 

A partir de agosto de 1937 inicia-se a campanha de sucessão 

presidencial que estava programada para o ano seguinte. Os signatários do 

Movimento Bandeira se colocam ao lado da candidatura de Armando de Salles 

Oliveira contra a candidatura de Plínio Salgado e José Américo. A forte 

campanha empreendida pelo jornal Anhanguera se resume pelo combate aos 

“extremismos de esquerda”, “extremismos de direita” e a ameaça da 

“permanência no poder” por parte de Getúlio Vargas. As notícias abordam a 

“ameaça comunista”, a “infiltração nazista do Integralismo”, a degradação do 



“candidato do governo” e a interferência de Vargas na campanha, hora 

apoiando José Américo, hora se aproximando de Plínio Salgado. 

Ao lado da campanha presidencial, Cassiano Ricardo, Menotti del 

Picchia e Candido Motta Filho, expõe o ideário do movimento. Eles afirmam 

que o movimento estava “acima e a margem dos partidos”, contra os “ismos 

políticos”, pelo federalismo, em favor de um Estado Forte que respeite as 

originalidades regionais e defenda o Brasil contra os extremismos. Um Estado 

harmônico que possibilite o desenvolvimento das potencialidades 

empreendedoras juntamente com a defesa dos interesses dos trabalhadores. 

Esse Estado também deveria fortalecer a Democracia Social Brasileira contra a 

Democracia Liberal. Segundo esses “novos bandeirantes” o melhor candidato 

que representa esses ideais era Armando de Salles. Mesmo com a campanha 

frustrada com o golpe de 15 de novembro de 1937, podemos observar que 

muitos enunciados encontrados em sua obra literária foram apropriados e 

ressignificados com o intuito de definir a posição política desses intelectuais 

paulistas. No entanto, ocorre uma modificação do “mito bandeirante”, pois de 

um símbolo estritamente paulista expresso nas versões iniciais do poema, ele 

passa a ser um exemplo e um caminho a ser seguido por toda a Nação, ou 

seja, o poeta cria uma reinterpretação simbólica expressada por um 

regionalismo totalizante. 

No quarto capítulo abordamos a adesão de Cassiano Ricardo ao corpo 

doutrinário do Estado Novo. Sua indicação para Getúlio Vargas se deu em 

1938, ano em que dirigiu a revista Brasil Novo organizada pelo DIP. Dois anos 

depois passou a dirigir o jornal A Manhã e publicou o ensaio Marcha para 

Oeste. Nomeado para a ABL no final de 1937, articula a mudança do estatuto 

em 1941, o que facilita a entrada de Getúlio Vargas para o grupo dos imortais. 

Sendo um dos maiores incentivadores das políticas encabeçadas pelo Estado 

Novo, juntamente com Menotti del Picchia e Candido Mota Filho ocupam 

lugares de destaque na máquina doutrinária estadonovista. Também durante o 

Estado Novo publica mais duas versões do poema Martim Cererê. 

No que se refere as associações entre o poema da década de vinte e o 

ensaio Marcha para Oeste, é possível perceber que ela foi uma construção 

feita pelo próprio autor, e não uma projeto que vinha se arrastando até 

desembocar no estadonovismo. Não se pode realizar esse percurso sem 



abordar os anos que antecedem o golpe de 37, pois foi neste período que as 

principais teses defendidas no ensaio da década de 1940 foram organizadas.  

Ocorreram três reinterpretações fundamentais: a primeira foi a 

minimização da defesa do federalismo, pois o ensaísta reinterpreta esse 

conceito, ao considerar que o centralismo estadonovista valoriza as 

potencialidades regionais, ao mesmo tempo, defende que a centralização do 

Estado Novo foi necessária para que a nação não se fragmentasse frente aos 

extremismos; o segundo processo diz respeito ao “espírito bandeirante” que 

inicialmente se referia apenas a São Paulo, passando para um projeto que 

poderia ser seguido pelo todo da nação, tendo o Estado Novo como o 

responsável pela retomada do “rastro dos bandeirantes”; por fim, a afirmação 

de que as bases históricas do Estado Novo, remontam as Bandeiras históricas 

do século XVI e ao vigor econômico da produção cafeeira, mas interrompido 

pela influência do liberalismo e retomado pela Semana de Arte Moderna. 

 Como foi exposto a partir desses resultados parciais, pretendemos 

defender que a associação imediata entre a obra literária e as posições 

políticas deste intelectual não podem ser colocadas como uma continuidade 

discursiva que desemboca na elaboração das bases ideológicas do Estado 

Novo, mas essa associação foi fruto do trabalho da apropriação, da reescrita e 

da ressignificação empreendida por Cassiano Ricardo ao longo de sua 

trajetória individual e do grupo ao qual estava inserido.  
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