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A Bengala e a Espingarda
Marlon Jeison Salomon'
"Todo o coracao dos Alemdes
Se derrama na lingua Alemd.
A sdtira e bem falada em Frances
E musical e a Pala Italiana.
Mas quando o olhar se volta para o ceu,
Como quando os tres juraram o seu pacto sagrado,
A palavra Alema soa como o metal das suas espadas
Corn as quais eles prostraram o juizo estrangeiro".
Carl Von Clausewitz.

R e s u m o
Se a racionalizacdo da guerra e da imigracao no seculo XIX permitiu o nascimento
do principio de acao estrategica nestes dois dominios, pode-se perceber pontos em comum
entre os dois. Partindo da compreensao do conceito de "ocupacao do espaco" esbocado
por Carl von Clausewitz em Da Guerra e o principio estrategico de ocupacao do Vale do
Itajai a partir de meados do seculo XIX, o presente artigo pretende mostrar como a
ocupacao do espaco na guerra e a ocupacao do espaco na colonizacao recorrem a
principios comuns.
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Abstract
If the rationalization of the war and the immigration in the 19 th century allowed the
origin of the strategic action principle in these two domains, we can notice common
points between both of them. Starting by the comprehension of the concept of "occupation
of the occupation of the Itajai valley sine the middle of the 19 century. This article
intends to show how the occupation of the space during the war and the occupation of
the space in the colonization resorting to common principles.
Key words: Clausewitz - War - Colonization - Occupation of the space.
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Se reduzissemos a uma especie de "grau zero" o pensamento do general prussiano
Carl von Clausewitz (1780-1831) esbocado em seu livro Da Guerra', publicado em 1832,
um ano app s a sua morte, e da mesma forma procedessemos com o processo de
colonizacäo europeu do seculo XIX, creio que seria entao possivel vislumbrarmos o
nascimento de urn mesmo principio tanto para a guerra quanto para a colonizacdo
figurado pelo que chamarei momentaneamente de "principio de acão estratégica".
Ndo se trata de saber se o livro de Clausewitz serviu como uma especie de manual
para a colonizacdo, e muito menos de saber se a obra de Clausewitz era ou nao conhecida
pelos colonizadores 3 . Trata-se de saber como, justamente em dominios de certa forma
opostos, pensou-se sob o mesmo principio. Assim, poderiamos antecipar uma primeira
consideracao. Se por urn lado, Clausewitz, revertendo o que at entao se pensava sobre
a guerra quando nela situou a prOpria possibilidade de racionaliza-la, afastando aquilo
que era at entao a sua prOpria essencia, a irracionalidade, para uma especie de "efeito
de superficie", por outro lado, a imigracdo e a colonizacdo tomaram forma de um
empreendimento puramente rational.
Se a imigracdo, o movimento geografico dos homens, como freq0entemente se
considera, foi aquilo que fez sempre girar a "roda da histOria", nao restam clOvidas de
que tal movimento foi colonizado no seculo XIX, de que esta especie de fluxo constante
passou a ser regularizado. Neste sentido, guerra e colonizacdo se aproximaram no seculo
passado. Se, como insiste Clastres, os observadores europeus dos primeiros seculos de
ocupacao na America, para alern da diversidade de culturas, ficaram mesmo
impressionados corn a belicosidade das sociedades indigenas que aqui habitavam, corn
o seu caster essencialmente guerreiro 4 , no seculo XIX, os mesmos nao conseguiram
deixar de constatar a incapacidade de vivencia "pacifica e civilizada" destas sociedades,
ou seja, a prOpria impossibilidade da "paz". Devemos reconhecer neste fato uma mudanca
de percepcdo destes observadores em relacao a estas sociedades? Creio que nao. Penso
que devemos reconhecer em tal fato uma mudanca de estrategia, no sentido em que e
possivel pensar a paz a partir do seculo XIX como a guerra continuada por outros meios5.
Isto e, os numerosos projetos de "pacificacdo" indigena que nao pararam de cessar ate
meados do seculo XX, podem ser compreendidos, dentro desta perspectiva, como a
continuacdo de uma longa guerra de conquista por outros meios, pois a pacificacao, a
paz, volto a insistir, nada mais é do que a guerra continuada por outros meios.
Neste sentido, a racionalizacao da guerra e da imigracdo possibilitaram o prOprio
"principio de acdo estrategica". 0 meu objetivo neste pequeno esboco de trabalho
Utilizamo-nos aqui da segunda edicao de Vom Kriege, traduzida por Maria Teresa Ramos. CLAUSEWITZ,
Carl von. Da Guerra. 2 ed. Sao Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 930.
De qualquer forma, Clausewitz, que durante doze anos foi diretor da Escola Militar de &dim, foi lido pelo
pangermanismo, anos depois de sua morte, como urn lider doutrinario. Estes e outros temas foram objetos de recente
discussao na Franca, por motivo do lancamento de uma obra inedita de Clausewitz em lingua francesa. Trata-se de
Theorie du Combat. Paris: Economica, 1998. p. 106. Algumas destas discusseies estdo disponlveis na intemet, no
seguinte endereco: http://paru.com/documents
(et alli). Guerra,
CLASTRES, Pierre. Arqueologia da Violencia: a guerra nas sociedades primitivas. In:
Religiao, Poder. Lisboa: edici5es 70, 1980. pp. 11-47.
De certa forma, esta foi a tentativa empreendida por Raymond Aron em seu livro sobre Clausewitz, escrito no
inicio dos anos 70, como mais tarde ele mesmo reconheceu, chamando tal empresa de a "inversdo da formula
clausewitziana". Cf. ARON, Raymond. Memoires. Paris: Julliard, 1983. p. 656.
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isolar urn dos elementos estrategicos considerados de suma importancia por Clausewitz,
o da ocupacao do espaco inimigo, e coloca-lo em pontuacao corn algumas estrategias de
ocupacao do espaco no momento da colonizacao do Vale do Itajai em meados do seculo
XIX, mais especificamente corn a construed° da "ColOnia Blumenau".
Para Clausewitz, existem alguns elementos que se deve levar em conta para se alcancar
exito na guerra. Apesar do acaso, da irracionalidade que percorre e recobre o momento,
que e a guerra, Clausewitz considera que, partindo de uma especie de principio de
organizacao - do "corpo militar", mas tambem do espaco em que esse corpo se desenvolve
e se desdobra - pode-se levar a exito determinados objetivos preestabelecidos. Estas
questoes sac) inicialmente simples de serem implementadas, pois nao necessitam se nao
de vontade prOpria. Uma delas seria a da escolha do territOrio a ser ocupado como
fortaleza e aquartelamento das tropas.
Dupla escolha sob o mesmo principio: a escolha de urn espaco que sirva como ponto
de apoio para restabelecimento e rearmamento, descanso, estacionamento, recuperacao
de feridos, depOsito de provisoes, pontos de apoio täticos e ate mesmo como protecao a
ataques: as fortalezas; e a escolha de urn espaco que propicie vantagens, ja de saida, no
momento do reecontro. Fundamental para o exito na guerra é a escolha do espaco a ser
invadido. E importante destacar que, de acordo corn Clausewitz, nao ha a "ocupacao do
espaco" a ser dominado aleatoriamente, ha a invasdo do territOrio corn o objetivo de
devastä-lo, de forcar o inimigo e a populacdo local a ceder as suas metas°. Se inicialmente
se apresenta como desvantagem o fato do territOrio inimigo ser desconhecido e
consequentemente imprevisiveis as conseqUencias de sua ocupacao, a selecao predeterminada de urn local a ser invadido garante urn certo niimero de vantagens que
pese na balanca do acaso e do imprevisivel. Ou seja, Clausewitz considera que, na invasao
de urn territOrio inimigo desconhecido, e importante proceder, a-priori, a escolha de
espaco "geografico" que apresente urn certo nUmero de condicOes que, segundo ele, a
pratica e esencial para se obter exito final; alem disso, e importante, apOs a invasdo,
exercer uma certa forca em tal territOrio - a forca da devastacao - para que os elementos,
os quais ate entao somavam desfavoravelmente, sejam de tal forma apagados que se
possa neste mesmo local implantar os elementos favoraveis ao desenvolvimento das
estrategias de guerra7
Neste sentido, surge como importante a questao da "informacdo”. Conforme
Clausewitz, "...o termo 'informacdo' designa o conjunto de conhecimentos relativos ao
inimigo e ao seu pais e, por consequencia, a base sobre a qual se fundamentam as
nossas prOprias ideias e os nossos Mos s ". Apesar de Clausewitz apontar para o problema
das incertezas trazidas pelas "informacOes contraditOrias", pela "infinita quantidade de
noticias" recebidas em tempo de guerra, considera que sao etas assim, que fazem parte
de sua prOpria possibilidade de existencia, esse jogo angustiante entre o certo e o incerto9.
Em todo caso, ao considera-las como sendo a "base sobre a qual se fundamentam as
Da Guerra, (DG) p. 36.
7 Clausewitz nao fala em conversao dos elementos do territOrio a seu favor, mas sugere a possibilidade de absorver
a populacao que habita de maneira localizada, no caso os camponeses e agricultores da regiao.
DG. p. 79.
Cf. DG, "A informacao na Guerra", pp. 79-82.

Grlon Jeison Salomon

C

nossas ideias e os nossos atos em relacao ao inimigo e seu pals", ele acaba por delegar a
etas uma importancia sem precedentes do ponto de vista estrategico. Entre a distancia
que separa urn "projeto" de ocupacao e a sua "execucão", Clausewitz situa a informacdo.
Dada a importancia da informacdo, surge, em decorrencia, a importancia da figura do
viajante responsavel pela producao dessas informacOes. Clausewitz nao chega a descrever
especificamente esta funcdo, apenas brevemente faz mencdo w a suas dificuldades.
De qualquer forma, o viajante, a importancia do seu papel, entdo, ja nos é familiar, ou
sera que ele, que conhecemos tao bem atraves de uma literatura especifica (a dos "relatos
de viajantes"), em nada se aproxima da funcdo do viajante na guerra, qual seja, a de
colher informacOes? Que o trabalho desempenhado pelo viajante representante de
imperios ou de empresas comerciais se entrecruzava corn o trabalho do viajante na guerra,
ndo restam dirvidas. Os dois procuravam, de alguma forma, abastecer corn informacOes
os seus representados, seja para definir uma posicao estrategica no campo de batalha,
seja para definir uma nova regiao colonial potencialmente lucrativa. "0 olhar do
descobridor apenas ye por delegacao do olhar do seu senhor: o viajante ndo e o autor do
seu olhar. 0 monarca, o prelado, o negociante, em suma, o comanditärio e quern tern
que ver atraves do seu relato. Urn golfo apenas tern a beleza tranqUilizante de urn
ancoradouro possivel; a altura das arvores sO e anotada quando promete já o mastro" n .
Ha que se levar em conta, entdo, o entrecruzamento do trabalho desses viajantes, que
necessariamente se aproximam se considerarmos sua funcao eminentemente militar.
Se atentarmos para a forma de ocupacao do Vale do Itajai a partir da segunda metade
do seculo XIX, levando-se em conta algumas dessas questOes, poderemos apontar para
algumas direcOes interessantes. Primeiramente no que diz respeito ao comprador de
uma leva de terras na regiao e que no inicio dos anos da decada de 1850 promoveu o
estabelecimento de normas de ocupacao de boa parte desta regiao.
Contratado como viajante de uma sociedade comercial alerna, chegou ao Brasil em
1846, e aqui permaneceu por quase dois anos viajando e fornecendo relatörios a seus
mandatdrios dos lugares que conhecia, a espera do possivel envio de verbas para a compra
de alguma regiao na qual pudesse iniciar algum empreendimento.
Em 1848, ele encontra urn lugar que considera o mais apropriado para estabelecer
urn projeto de ocupacao. Para tanto, foram necessärios alguns dias de observacao da
regiao para definir onde seria mais interessante estabelecer o seu aquartelamento. Em
carta aos familiares, ele descreve algumas paisagens: "...o rio de aguas limpidas e caudalosas,
propicio a navegacdo"; "...junto corn o salto, mais dois pequenos e urn grande e turbulento
riacho que servem para moinhos n ". Enfim, atrav6s do seu olhar, passa necessariamente
o olhar do comerciante.

'° DG, p. 83.
" DEFERT, Daniel. ColOnias Perdidas, Mundos a Descobrir. In DUBY, G. (et alli). HistOria e Nova Histeiria.
Lisboa: Teorema, 1986. p. 68.
BLUMENAU, H. Carta aos pais - no. 9. Desterro, 21 de abril de 1848. Colecäo de Correspondencias de H.
Blumenau, Arquivo HistOrico Jose Ferreira da Silva (AHJFS).

WarIon Jeison Salomon

/ 53

Nosso objetivo é saber sob que criterios se procedeu a escolha do territOrio a ser
inicialmente ocupado. Na mesma carta a que nos referimos acima, o colonizador se
refere ao espaco escolhido para o seu estabelecimento. "NOs nos estabelecemos junto
ao Ribeirao da Velha, bem perto da margem do grande rio, onde se encontra uma grande
planicie, cercada de agua por tits lados..." Na mesma passagem, ele lembra que, em
parte, a terra, alem do vale, é montanhosa, ou seja, o vale escolhido, alern de se localizar
cercado de aguas por ads lados, apresenta regiao montanhosa cercando o restante do
espaco entdo escolhido, formando uma especie de planicie-ilha considerada "cercada".
Ao que parece, urn nikleo colonial inicialmente cercado como uma fortaleza. Creio
que, para compreendermos essa situacao, nao devemos nos reportar aos "tempos
medievais" e justificar essa concepcao de nOcleo colonial a "tracos" culturais que restaram
do tempo em que as cidades eram cercadas e concebidas como fortalezas. Talvez possamos
compreende-la em sua prOpria contemporaneidade.
Primeiramente, havia urn problema do qual esses viajantes nao cessavam de repetir e
pontuar em suas cartas e relatos, que era o "problema" indigena. De certa forma,
compreendiam a guerra declarada pelo Governo Imperial contra os "botocudos selvagens".
Nao apenas compreendiam como assumiam. Nas cartas que venho citando, é comum o
desprezo das informaceies transmitidas pelos "brasileiros" sobre a "selvageria destes
silvicolas". 0 fato e que, desde o inicio, a "guerra justa" contra os indios, tao divulgada
pelo Brasil a fora, nao sO foi incorporada como levada a cabo nesta ocupacao a que
venho me referindo. A percepcao de que se estava em guerra contra o que havia de
selvagem - dai a nao distincao taxionOmica entre indios selvagens e animais selvagens estabelecia e cambiava novas estrategias. Desde o inicio, o que se estabelece e uma
sociedade altamente militar - nao no sentido corporativo do termo - corn plenos direitos
de fazer morrer o incivilizavel. Neste sentido que a bengala, como simbolo de civilidade,
encontrou ali uma especie de referential invertido, na espingarda. Assim, em 1857, em
carta publicada num jornal alemdo, nao hesitava em afirmar a todos o "colono" Alexandre
Burger: "A espingarda é a fiel companheira do colono, quase como a bengala ao alemdo,
e o que se mostra de animais selvagens e ayes é abatido. Eu so lamento nao ter trazido
mais pOlvora ".
De qualquer forma, nosso objetivo aqui nao ira se estender a compreensdo da
organizacdo da sociedade sob principios militares, mas a invasào do espaco pelo
colonizador a partir de urn pensamento militar. 0 que 6 importante frisar e que a motivacao
proporcionada pela guerra civilizatOria estabeleceu e deslocou estrategias. No momento,
6 preciso retomar a questao e tentar compreender porque o espaco inicialmente escolhido
como "nUcleo" - entao designado como "Stadtplatz"- foi concebido como uma especie
de fortaleza.
Se momentaneamente nos desviassemos de explicacbr es eminentemente econOmicas
e procurassemos nos situar sob o ponto de vista eminentemente estrategico de tal
ocupacao, teriamos que necessariamente passar por uma explicacao que privilegiasse
aquilo que, momentaneamente, chamarei de "estrategia defensiva". A escolha de urn
ColOnia Blumenau, 19 de janeiro de 1857 (AHJFS).
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espaco situado num vale cercado por rios e montanhas, necessariamente subsume a
uma "estrategia defensiva". Sob este vies , e possivel estabelecer uma aproximacao entre
tal estrategia e o pensamento de Clausewitz, ou entao, de onde se originaria esta "estrategia
defensiva?".
Em Clausewitz, toda e qualquer ocupacao inicial e eminentemente defensiva. Ele
considera que o prOprio "...conceito de guerra aparece em primeiro lugar corn a `defesa',
porque esta tern por objetivo direto o combate, nao sendo aparar e combater
evidentemente mais que uma coisa sO u ". 0 que é interessante é que Clausewitz se
refere a defesa nao em relacao ao "corpo militar", mas necessariamente a defesa da
fortaleza, do "teatro de guerra". Desta forma, tern-se que a ocupacao inicial
eminentemente defensiva, pois tenciona escolher urn espaco para a construcao da
fortaleza de batalha, que, previamente, por sua situacao geografica, possibilite urn certo
nOmero de vantagens. Coincidentemente ou nao, Clausewitz aponta para os vales
prOximos a rios como sendo os espacos mais apropriados para tal escolha. "E a borda de
urn rio que uma fortaleza responde as necessidades mais numerosas e onde ocupa o
lugar mais importante' 5 "; em nosso tempo, "a defesa procurou entao protecao atlas dos
rios ou vales profundos, ou sobre montanhas 16 ". Segundo Clausewitz, localizar a fortaleza
prOxima a rios, vales e montanhas e, sem sombra de clUvidas, fator geograf rico
determinante em qualquer estrategia de ocupacao militar. Neste sentido e que podemos
apontar para um certo Munero de questOes possiveis de serem mencionadas entre o
pensamento militar e a colonizacao. Assim, penso que, a partir do principio de acao
estrategica, pode-se reconhecer elementos comuns entre o pensamento militar
clausewitziano e a colonizacao europeia do seculo XIX.
Seria necessario ainda compreender de que forma se processam a divisao e a
organizacao do corpo militar, para entao entender a organizacao social desta colönia em
formacao, que tinha, por criterios de organizacao da populacao, no espaco, a distribuicao
e a divisao. Mas creio que inicialmente seria importante apontar para essas estrategias
comuns tanto ao pensamento militar quanto a colonizacao, e poder pensar a pr6pria
colonizacao a partir das estrategias que se desdobram no espaco.

DG, p. 501.
DG, p. 539.
o DG, p. 473-474. Sobre a importAncia de rios, vales e montanhas, cf. ainda pp. 372, 462.

