
BANDEIRANTE: UM MITO
A SER DESCONSTRUÍDO

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-uma-
expedicao-dos-bandeirantes/



REPRESENTAÇÃO IDEALIZADA
DOS BANDEIRANTES

Domingos Jorge Velho. Acervo do Museu Paulista.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53116270

"Eles eram rudes, geralmente iletrados, passavam longos
períodos embrenhados em matas e campos desconhecidos,
comiam mal e perseguiam índios. Figuras típicas do Brasil
colonial, diretamente responsáveis pelas incursões "do
homem branco" pelos confins então desconhecidos do Brasil,
os bandeirantes acabaram elevados ao panteão dos heróis"



REPRESENTAÇÃO DE BANDEIRANTES
ÀS MARGENS DO RIO TIETÊ

http://seguindopassoshistoria.blogspot.com/2013
/03/os-bandeirantes.html



DIFERENTES TIPOS DE BANDEIRANTES

http://seguindopassoshistoria.blogspot.com/2013/03/os-bandeirantes.html

A vestimenta variava de acordo com a situação econômica do
bandeirante para adquirir roupas e acessórios disponíveis nos
locais de partida e também em relação ao tempo da viagem, visto
que ela poderia durar meses e eles levavam apenas o estritamente
necessário e usavam a mesma roupa durante as viagens, os
calçados nem sempre duravam até o retorno.



REPRESENTAÇÃO MAIS VEROSSÍMIL

http://www.usp.br/cje/jorwiki/exibir.php?id_texto=295



REPRESENTAÇÃO DA
GUERRA DOS PALMARES

A Guerra dos Palmares. Óleo sobre
tela de Manuel Victor, 1955.

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/82-
%C3%A1rea-vicentina/8763-bandeiras-de-apresamento-e-o-sertanismo-de-contrato



MONUMENTO ÀS BANDEIRAS
DE VICTOR BRECHERET

Este monumento em homenagem aos bandeirantes, localizado em frente ao
parque do Ibirapuera na capital paulista foi inaugurado em 1953 por ocasião
das comemorações do IV centenário da cidade (1954). O monumento está
direcionado em direção às bandeiras em direção ao interior, querendo passar
a ideia do protagonismo e força produtiva do estado de São Paulo no cenário
nacional. Ele tem sido alvo de críticas e depredações por se configurar como
um símbolo escravagista e do massacre dos povos indígenas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_%C3%A0s_Bandeiras#/media/Ficheiro:Monu
mento_a_las_Banderas,_S%C3%A3o_Paulo,_Brasil.jpg



QUESTÕES PARA PENSAR

No estado de São Paulo as principais rodovias que ligam
a capital ao interior recebem o nome de bandeirantes

(rodovia dos Bandeirantes, Raposo Tavares, Fernão Dias
Pais, Anhanguera etc.).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_%C3%A0s_Bandeiras#/media/Ficheiro:Monu
mento_a_las_Banderas,_S%C3%A3o_Paulo,_Brasil.jpg

Qual mensagem simbólica estes nomes pretendem
apresentar?

Na sua região existem representações e referências às
bandeiras? Você concorda com esta denominação?



CURTA COMENTE COMPARTILHE SALVE

#SOMOSEUV#SOMOSEUV#SOMOSEUV#SOMOSEUV#SOMOSEUV


