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RESUMO 

 

A relação entre geografia e literatura tem se mostrado bastante promissora. Ao 
considerarmos que tanto a geografia quanto a literatura, constroem 
representações do espaço a partir de seus discursos encontramos inicialmente 
o ponto de interação entre ambas. Nesse sentido, a obra Os sertões de 
Euclides da Cunha nos permite discutir em que medida as especificidades 
existentes em uma obra literária podem interessar diretamente a geografia na 
construção de suas representações a cerca do espaço. Porém para 
construirmos essa aproximação, tomamos como norte as concepções da 
complexidade na qual tecemos a idéia de que a obra se constitui um complexo 
geográfico. Destacamos assim, a linguagem de Os sertões como um dos 
aspectos que especificam o complexo na narrativa euclidiana e que pode 
interessar a geografia na produção de seu conhecimento. Assim como a 
linguagem, a imaginação é compreendida enquanto um elemento que nos 
possibilita analisar, compreender e encontrar o sentido das imagens dispostas 
no espaço sertão.  
 
Palavras-chave: Literatura, imaginação, imagem, geografia, complexo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
Abstract 

 
The relation between geography and literature if has shown sufficiently 
promising.When considering that as much geography how much literature, 
constructs representations of the space from its speeches we find initially the 
point of interaction between both.In this direction, the workmanship "Os 
Sertões‖ of Euclides of the Wedge in allows them to argue where measured the 
existing specifications in a literary composition they can directly interest 
geography in the construction of its representations about the space.However to 
construct this approach, we take as north the conceptions of the complexity in 
which we weave the idea of that the workmanship if constitutes a geographic 
complex.We detach thus, the language of "Os Sertões‖ as one of the aspects 
that specify the complex in the Euclidean narrative and that it can interest 
geography in the production of its knowledge.As well as the language, the 
imagination is understood while an element that in makes possible them to 
analyze, to understand and to find the direction of the images made use in the 
space hinterland. 
 
Word-key: Literature, Language, imagination, image, complex.  
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Introdução 

 

Os estudos geográficos, que têm por base a análise de textos literários, 

vêm constituindo-se como um campo bastante promissor no âmbito da 

pesquisa geográfica. As obras literárias oferecem ao geógrafo inúmeras 

possibilidades investigativas acerca do espaço e de suas representações, 

fornecendo informações sobre os mais variados territórios, a paisagem e a 

cultura local. Na verdade, o espaço assume na maioria das vezes um papel 

determinante, quando não central, para o desenrolar da trama literária, 

ampliando as perspectivas de abordagens. A obra Os Sertões, de Euclides da 

Cunha, é uma dessas obras em que o espaço assume o tema central da 

narrativa, nela o sertão (espaço) é ao mesmo tempo cenário e ―personagem‖ 

principal, diríamos que ele condiciona todos os fatos e as discussões que são 

empreendidas pelo autor e que se desenvolvem ao longo das três partes que 

compõem a obra: — A Terra, O Homem e A Luta —.  

Ao desembarcar no sertão baiano, Euclides da Cunha tinha como 

missão oficial atuar como correspondente do então jornal O Estado de São 

Paulo, de onde cobriria os fatos da guerra de Canudos, deflagrada no interior 

da Bahia no ano de 1896. No entanto, ao retornar, trazia consigo um 

verdadeiro acervo de informações a respeito da região, constituindo um 

completo estudo da geomorfologia e dos aspectos climáticos e vegetais da 

região, não se limitando aos fatos concernentes a guerra, muito embora, tenha 

acompanhado o exército e assistido ao fim da manifestação. Todas essas 

informações serviram de fonte para o autor abordar temas concernentes a 

região em sua obra prima Os Sertões, publicado em 1902. A obra, que se 

tornaria um clássico da literatura nacional, ganha desde sua publicação 

relevância e destaque entre os intelectuais e críticos da época pela forma 

pioneira com que o autor problematiza o sertão brasileiro, discutindo questões 

que abrangem temas sociais, antropológicos, históricos e políticos do Brasil e 

da região sertaneja, palco do conflito. Deste modo, a obra apresenta como 

maior grandeza a capacidade ímpar que o autor tem de reunir em um mesmo 

plano: ciência e arte literária, o que impõe dificuldades em classificar a referida 

obra em um único gênero. Sem esboçarmos tal pretensão classificatória, 

preferimos compreendê-la como uma variação e combinação de estilos ao 
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encararmos sua leitura, o que facilita a análise a que objetivamos. No entanto, 

é possível mencionarmos alguns gêneros dentre os quais a obra transita. 

 
[...] historiografia, geografia, crônica, epistemologia e poesia, 
versadas todas em estreito consórcio com o comentário 
científico. Raramente Euclides praticou alguns deles em estado 
puro, optando também aqui preferencialmente por uma 
combinação das formas. (SEVCENKO, 1998, P.134) 

       

 É desfrutando de uma liberdade de estilos e gêneros que o autor 

problematiza o sertão, colocando em relevo os mais diferentes temas e 

abordagens que o espaço permite que sejam discutidos. À luz da obra, 

tomamos como ponto de partida para nossa reflexão a premissa de que a 

literatura consagra-se um saber, onde o trânsito e a conexão de variados 

conhecimentos tecem a confecção de suas obras. Nesse sentido, entendemos 

que ela desfruta de métodos e caminhos próprios que a diferem dos demais 

saberes, inclusive do científico. Diante dessa constatação, foi possível 

começarmos a delinear os primeiros questionamentos que motivaram nossa 

pesquisa. Uma vez que tanto a geografia, enquanto ciência, quanto a literatura 

constroem representações do espaço, a despeito de suas diferenças 

metodológicas, encontramos o primeiro elemento comum às duas áreas, que 

aponta a relevância de aproximar geografia e literatura. Nesse sentido, 

passamos a discutir quais particularidades da literatura (euclidiana) podem 

servir à geografia como meios para abordar-se o espaço. Assim, a literatura 

ofereceria a esta ciência não apenas informações a respeito das 

espacialidades em que se desenvolvem suas tramas, mas também inspiração 

metodológica na construção de seu conhecimento espacial. Entretanto, 

considerar o espaço como um elo comum que pode ligar o conhecimento 

literário ao geográfico não bastaria para construirmos a análise que 

pretendemos. Faltaria o que o filósofo Bachelard (1997) nos coloca: de que na 

vida científica é preciso antes de tudo, saber formular problemas, pois todo 

conhecimento deve responder a uma pergunta. Os caminhos que nos 

conduziram ao encontro da pergunta principal revelaram-se por meio de um 

conjunto de ideias teóricas e metodológicas que também nortearam e 

alicerçaram o desenvolvimento da própria dissertação. 
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Apresentar como objeto a ser investigado em uma pesquisa de 

cunho geográfico uma obra literária, sobretudo, com a densidade de Os 

Sertões, constitui-se um desafio teórico e metodológico, se considerarmos que 

a geografia ainda atua sob a égide de ciência moderna. No entanto, algumas 

fissuras começam a ser rompidas, de tal modo a permitir que novos olhares 

sejam lançados, de que as ciências, dentre elas a geográfica, passem a 

considerar em seus estudos temas e objetos ainda não explorados, a exemplo 

da literatura. No entanto, foi quando nos aproximamos das reflexões e dos 

teórico os pressupostos que fundamentam as ideias da complexidade que 

encontramos, ao mesmo tempo, nossa pergunta central, bem como os 

caminhos teóricos e metodológicos que guiam as ideias desenvolvidas na 

dissertação.  

Se a palavra complexus significa ―o que é tecido junto‖ podemos 

apontar que ela indica um dos princípios balizadores das ideias da 

complexidade, fundamental para nossa questão, dentre os quais destacamos o 

princípio dialógico, que, essencialmente, preconiza ―assumir racionalmente a 

inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo fenômeno 

complexo‖ (MORIN, 2005, p.96). Dessa forma, o princípio dialógico nos orienta 

a enxergarmos a contradição existente, entre e dentro dos fenômenos, sem 

excluí-los ou separá-los em função de tais diferenças. 

 É assim que a complexidade apresenta-se como um caminho que 

diverge dos arquétipos métodos de pensar da ciência cartesiana que diante 

das diferenças e contradições concebe o isolamento e a separação dos 

fenômenos/objetos. Portanto, ―tecer junto‖ significa permitir e promover o 

diálogo e a interação entre o que é contraditório entre os conhecimentos mais 

variados, sejam aqueles sistematizados no ambiente científico, ou aqueles 

produzidos pelos sujeitos em suas vivências simbólicas, afetivas e culturais. É 

com base, essencialmente, nessa concepção, que nos orientamos, sobretudo, 

porque sendo Os Sertões uma obra literária, concordamos com Morin (2005) 

ao colocar a literatura no campo dos conhecimentos complexos, ou que 

revelam a complexidade dos sujeitos e dos fenômenos, sendo ela expressão 

da condição humana de ―contaminar‖ o real pelo imaginário. Ainda, segundo o 

mesmo autor, ―a literatura revela o valor cognitivo da metáfora, que o espírito 

científico rejeita com desprezo‖ (MORIN, 2005, p.91). Assim, a própria 
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linguagem literária requer de seus intérpretes uma ação cognitiva capaz de 

conectar ideias diversas por meio de pensamentos não-lineares, que permitam 

a interpretação e a reinterpretação dos contextos. Desse modo, pensar a obra 

Os Sertões requer, antes de tudo, que assumamos sua vocação literária, 

buscando interpretá-la como um conhecimento complexo, plural e contraditório, 

e que, portanto, precisa ser assim entendida.  

Assim como a literatura, acreditamos que a geografia seja uma 

ciência de origem complexa, ou que requer um sistema complexo de 

investigação, como argumenta Morin (2005), o que se deve em virtude da 

natureza de seu objeto. Ao assumir o espaço como alvo de sua abordagem, a 

geografia coloca-se diante de um desafio, produzir um conhecimento capaz de 

abarcar a multidimensão que o espaço assume. É por isso que as explicações 

geográficas seguem ou precisam seguir caminhos diversos, muitos deles 

exigem que sejam ultrapassados os limites teóricos e conceituais da própria 

ciência, para que se possa construir um saber espacial mais abrangente. 

Devido às particularidades de seu objeto, a geografia encontra dificuldades 

para elaborar um modelo metodológico capaz de dar conta das múltiplas faces 

que o espaço possui. No entanto, é justamente essa ―inexistência‖ de um 

método único que possibilita à geografia construir um conhecimento em diálogo 

com outros saberes, vivenciando experiências que a colocam em interface com 

diferentes formas de pensar o espaço. Assim, é no contato com outros saberes 

que a geografia pode comungar e religar ideias, construir caminhos mais 

amplos nos quais seja possível alcançar a diversidade do espaço. Nesse 

contexto, encontrar e entender o espaço em uma obra literária constitui-se uma 

dessas ricas experiências de que a geografia desfruta, e que significa a 

possibilidade desta interagir com esse saber, não apenas na busca pelas 

informações acerca do espaço, mas também, para aproximar linguagens 

ampliando os sentidos. Daí, por isso, acreditamos que a aproximação entre 

geografia e literatura seja facilitada pela ―vocação‖ que ambas apresentam e 

que as constituem saberes complexos e que, portanto, tem na sua gênese a 

necessidade de religar conhecimentos.   

Assim, ao aproximar as discussões entre os saberes geográficos e 

literários das concepções da complexidade, é que encontramos 

simultaneamente a pergunta principal que mobiliza a pesquisa, bem como as 
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indicações teóricas e metodológicas que balizam a nossa reflexão. Assim, 

chegamos à seguinte questão: em que medida a obra Os Sertões constitui um 

complexo geográfico? Onde e de que forma esse complexo geográfico 

apresenta-se na obra? Como ele contribui para o conhecimento geográfico? 

A partir dessas questões chegamos ao objetivo principal da 

pesquisa: encontrar e apresentar na obra Os Sertões um complexo geográfico. 

Porém, para que pudéssemos chegar a esse objetivo, foi preciso encontrar 

alguns caminhos e construir tantos outros. Como todo trabalho científico 

pressupõe um método, que por sua vez orienta as metodologias. Na 

perspectiva da ciência clássica, o método dita a priori um programa que deve 

ser cumprido durante o desenvolvimento da pesquisa. No entanto, as ideias de 

complexidade nas quais nos orientamos apontam outro caminho. Contrário ao 

que se prega a ciência clássica, a perspectiva complexa aponta que para 

definir-se os métodos e, por conseguinte, as metodologias é preciso 

estabelecer estratégias de ação, que permitam que sejam tomadas novas 

iniciativas ao longo da pesquisa. Em Ciência com consciência (2003) Edgar 

Morin vai definir que o método pode ser definido como programa ou como 

estratégia. A estratégia se opõe ao programa, porque ela se produz durante a 

ação, o programa, por sua vez, é constituído por uma sequência de ações pré-

determinadas. As estratégias de ação são determinadas em função das 

finalidades a que elas se destinam. Dessa maneira, a estratégia pode ser 

assim compreendida: 

 

A estratégia se define por oposição ao programa. Um programa 
é uma sequência de ações pré-determinadas que só podem se 
realizar num ambiente com poucas eventualidades ou 
desordens. A estratégia se fundamenta no exame das 
condições, a um só tempo, determinadas, aleatórias e incertas, 
nas quais a ação vai entrar visando uma finalidade especifica. 
(Morin, 2003, p. 222)   

       

  Desse modo, a estratégia permite-nos decidir e pensar as melhores 

alternativas de ação. Assim, no curso da pesquisa é possível determinar ações, 

porém, permitindo que elas sejam redirecionadas ou recriadas, pois, o uso da 

estratégia requer que sejam consideradas as incertezas e instabilidades 

presentes no próprio conhecimento, e que aparecem sem que seja possível 
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prevê-las. Entendemos que só por meio da estratégia podemos alcançar 

nossos objetivos. Portanto, acolhendo a ideia de método como estratégia, uma 

vez que a própria natureza literária, sobretudo de Os Sertões, não permite ser 

analisada a partir de uma série de regras e passos pré-determinados e 

permanentes. A chegada ao complexo geográfico deu-se por meio de 

estratégias e ações que nos colocaram diante do desafio de abrir fendas, criar 

caminhos e bifurcá-los. Nessa caminhada pelo sertão, muitas vezes, nos 

perdermos para nos encontrarmos. Nesses encontros e desencontros foi que 

compreendemos que aquilo que diz o poeta Ferreira Gullar ―caminhos não há, 

mas os pés na grama os inventarão”.  Digamos que foram ―os pés no sertão” 

que inventaram por meio de estratégias de criação e combinação o complexo 

geográfico em Os Sertões. Esse complexo foi encontrado quando entendemos 

que ele não estaria ―guardado‖ ou ―escondido‖ em um lugar específico da obra, 

pronto para ser desvendado. Ele encontrava-se tecido entre os fios mais 

tênues que trama a obra euclidiana. Assim, conforme nos indica a 

complexidade, foi ao mesmo tempo distinguindo e ligando esses fios que o 

complexo geográfico foi sendo tramado.  

Ao conjugamos os elementos constituintes de Os Sertões, a partir de 

um jogo em envolve contraditoriedades e complementaridades entre esses 

elementos foi que encontramos o complexo geográfico. A começar pela escrita 

euclidiana, ela representa um corpus lingüístico, constituído por elementos 

contraditórios, que por vezes se opõem, mas que só existe e tem sentindo, em 

razão um dos outros. Assim, a linguagem escrita de Os Sertões revela-se como 

uma das primeiras trilhas por onde caminharemos em busca do complexo 

geográfico. Ela, simultaneamente reflete e é condicionada pela própria 

natureza do espaço/sertão, em que, ciência e arte, razão e emoção, realidade 

e imaginação, objetividades e subjetividades, diz sobre a complexidade da 

obra, e do espaço que ela representa. 

Nessa investida, faremos uma incursão pelos Os Sertões, 

colocando-nos como guia e intérpretes do mesmo. No entanto, para que 

possamos seguir viagem, é preciso encarar a leitura, como uma experiência 

vivida com o espaço (sertão). Isso se torna possível graças a imaginação, aqui 

entendida conforme nos coloca Bachelard (1997), como a capacidade criadora 

do homem, condição primordial para se construir toda a realidade, seja ela 



17 
 

material ou imaterial. É por meio da imaginação, que o leitor comunica-se com 

o autor, comunga com ele da realidade representada na obra, podendo captar 

as imagens dispostas na mesma. É assim, que o leitor de Os Sertões penetra 

nos espaços e nas paisagens do sertão, vivenciando de sua realidade. Nesse 

contexto, a leitura se constitui um processo criativo, de modo a permitir ao 

leitor, criar e renovar constantemente as imagens do espaço/sertão. Por fim, 

nossa travessia, se fará por três caminhos (capítulos) interdependentes, ao 

cruzá-los acreditamos encontrar em cada um deles, as partes e o todo, que 

compõem o complexo geográfico. 

O primeiro caminho chamado de: Linguagem, imaginação e imagem: 

a construção dos espaços em Os Sertões. Percorremos os espaços do sertão, 

guiados pela imaginação, é possível criarmos as devidas imagens dos espaços 

existentes construindo um itinerário geográfico do sertão. Euclides da Cunha 

ao usar como recurso narrativo uma linguagem que associa e aproxima ciência 

e arte poética alimenta a imaginação criadora do viajante/leitor, assim, as 

imagens do sertão se (re)criam como uma simbiose, entre as imagens 

propostas pelo narrador e as particulares de cada leitor, convertendo a leitura 

em uma experiência real e particular para com o espaço/sertão.  

 Viagem: perspectivas e trajetórias intitula-se nossa segunda 

paragem. Retornando ao contexto histórico em que se deu a guerra de 

Canudos, bem como a chegada de Euclides da Cunha ao sertão baiano, é 

possível entender a obra como ―uma escrita de si”, por meio dela, o autor 

revela suas crenças, científica, política e social, oriundas da época. A partir 

delas enuncia teses e verdades, a respeito do sertão, e do conflito canudense. 

No entanto, na medida em que adentra as veredas do sertão, algumas dessas 

verdades outrora afirmadas não correspondem com a realidade encontrada e 

vivida. Diante desse conflito, entre o dito e o experienciado, o autor apresenta 

ao longo da obra, uma releitura tanto de suas crenças (científicas e políticas), 

quanto dos objetivos enunciados. Desse modo, o sertão vai sendo escrito em 

um movimento dialético que envolve racionalidade científica bem como 

emotividade e subjetividade humana. Tomando a experiência do autor com o 

espaço/sertão refletiremos como produto e produtor das dimensões reais e 

imagéticas, objetivas e subjetivas que envolvem a condição humana.  
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Seguindo nosso itinerário, chegamos a terceira e última parada, em: 

geografia e literatura: caminhos do complexo serão discutidos brevemente a 

trajetória da geografia na busca por inseri-se no campo das ciências modernas, 

seguindo esse propósito assume métodos positivistas pautados na objetividade 

matemática como modelo para se produzir o conhecimento geográfico. Uma 

vez sucumbida ao método de pensar das ciências modernas, a geografia 

afasta-se da arte e da literatura, em conseqüência torna o texto geográfico 

mais hermético e menos inteligível. A partir dessa realidade, refletimos da 

necessidade de a geografia (re)aproxima-se das representações artísticas 

especialmente da literatura tomando suas especificidades textuais como 

inspiração para construção de suas representações espaciais.  

 

Justificar a pertinência do trabalho passa primeiramente pela 

escolha do objeto de estudo. Trata de um tema pouco explorado pela geografia 

brasileira constitui-se um desafio, uma vez que não faz parte da tradição desta 

ciência interessa-se pelas representações espaciais presentes em obras 

literárias como fonte de estudo. A despeito de obras literárias ter servido a 

geografia dita tradicional, como fonte de informações a respeito de 

determinados espaços geográficos. Depois, quanto à escolha da obra, embora 

já se tenha uma vasta produção científica em torno de Os Sertões suas 

características ainda deixa nuances singulares e que merece ser investigadas, 

especificamente pela geografia. Após a leitura da referida obra, percebemos 

que as possibilidades de abordagem espacial poderiam ser mais amplas e até 

mesmo mais ousadas. Tal possibilidade nos impulsionou a pensa à obra 

tomando como ponto chave o espaço, no entanto nossa investida não se 

limitou a apresenta uma leitura geográfica sobre mesmo, mas refletir a partir da 

obra uma estratégia metodológica para se pensar e se produzir o 

conhecimento geográfico.      
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CAPÍTULO 1 - Imaginação e imagem: a construção dos espaços em Os 

Sertões. 

 
 

As pessoas sem imaginação podem ter 
ido as mais imprevistas aventuras, 
podem ter visitado as terras mais 
estranhas... Nada lhes ficou. Nada lhes 
sobrou. Uma vida não basta apenas ser 
vivida: também precisa ser sonhada. 

(Mário Quintana) 

 

 

Independente do formato, características ou gênero, todo texto 

informa, fala, transmite, transforma, emite ideias, fatos e opiniões. Muito mais 

do quer olhos para ver e ler, é preciso sentir, dialogar, analisar, para, então, 

compreender a mensagem grafada no texto. Porém, para que haja essa 

compreensão, o texto ainda requer do leitor que este acione outro sentido, 

capaz de transportá-lo para a realidade lida. A imaginação é, seguramente, o 

elemento capaz de construir um elo entre o autor, o texto e o leitor, é através 

da capacidade de construir imagens que as palavras postas no texto ganham 

sentido, cor, formato e movimento, cumprindo, assim, a sua principal função: a 

de comunicar algo e comunicar-se com quem o lê. Todo texto possui uma 

linguagem que o particulariza e o identifica. Bem mais do que isto, ela estimula 

o processo imagético que ocorre no ato da leitura colocando o leitor em contato 

com as cenas e os espaços existentes no texto, ampliando seu entendimento. 

Desse modo, linguagem e imaginação encontram-se intrinsecamente ligadas e 

dependentes na relação texto/leitor. As páginas que seguem se oferecem a 

esta discussão com o desejo de apontar como a linguagem, imaginação e 

imagem atuam na compreensão textual e conduzem o leitor aos espaços que 

lhe são reservados ao longo da leitura. Observemos o seguinte trecho:  

 
O planalto central do Brasil desce, nos litorais do Sul, em 
escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares; e 
destaca-se em chapadões nivelados pelos visos das 
cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas. 
Mas ao derivar para as terras setentrionais diminui 
gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba 
para a costa oriental em andares, ou repetidos socalcos, que o 
despem da primitiva grandeza afastando-o consideravelmente 
para o interior. (CUNHA, 2002, p.12)   
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Euclides da Cunha abre com esse parágrafo a narrativa de Os 

Sertões, a obra é um exemplo ímpar, em que linguagem e imaginação são 

determinantes para compreensão textual, comunicando-se com o leitor e 

conduzindo-o aos espaços apresentados pelo autor. A imaginação possibilita 

que o leitor movimente-se no decorrer da narrativa, assim como o autor, 

caminhe pelos lugares, conheça seus aspectos, e construa uma cartografia 

capaz de orientá-lo pelas veredas do sertão presente na escrita euclidiana. As 

indicações apontadas pelo narrador tornam-se referências para que o leitor 

construa as respectivas imagens do espaço/sertão e, também, as amplie.    

 Voltemos ao texto e observemos que autor não desembarca de 

imediato no espaço em que se dá à narrativa, ele parte do planalto central e 

oferece uma visão panorâmica da geomorfologia do Brasil, particularmente da 

parte central e Sul, destacando a variação morfológica entre escarpas e 

planaltos. A primeira imagem que o autor sugere contraria as expectativas de 

quem deseja adentrar de imediato no sertão, a cena de abertura estimula o 

leitor a construir uma imagem marcada pela variabilidade de elementos 

espaciais, a impressão se intensifica, uma vez que o autor não se contenta em 

elencar esses elementos, ele os adjetiva, de modo que as escarpas são ―altas 

e abruptas‖, enquanto isso, o mar é ―soberbo‖, indicando uma natureza viva e 

em movimento. No entanto, o autor alerta que a cada passo dado rumo ao 

espaço alvo, o sertão, esses elementos que outrora compõem a paisagem 

tornar-se-ão mais singulares, conforme a última frase do texto de abertura em 

que declara, ―que o despem da primitiva grandeza afastando-o 

consideravelmente para o interior. (CUNHA, 2002, p.12) 

A intenção do autor é clara, trata-se de uma longa viagem, com ele o 

leitor também parte da região central rumo ao sertão, ao utilizar o verbo 

―afasta-se‖ indica que as novas imagens surgirão em meio a movimentos e 

paragens marcadas, sobretudo, pelas mudanças. Antes, é preciso apresentar e 

apreciar o caminho, a começar pelo ponto de partida em que nenhum elemento 

é subtraído em suas primeiras descrições. No parágrafo sequente, o narrador 

conduz o leitor a observar um pouco mais as variações que marcam o relevo 

do Centro Sul do Brasil, enfatiza a presença das montanhas e praias que 
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perfazem a faixa marítima entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, 

acrescentando:  

 
[...] um aparelho litoral revolto, feito de envergadura 
desarticulada das serras, riçado de cumeadas e corroído de 
angras, e escancelando-se em baías, e repartindo-se em ilhas, 
e desagregando-se em recifes desnudos. (CUNHA, 2002, p.12)   

 

O uso de uma linguagem que não dispensa verbos e adjetivos 

marca o que será uma constante na escrita do autor, resultando em um efeito 

em que as palavras passam a ter mais do que sentido, elas ganham vida, 

transcendendo o texto até alcançarem as imagens que serão construídas pelo 

leitor. Desse modo, o espaço de partida não passa despercebido na mente do 

leitor, a imagem de um litoral é de imediato fixado, graças à enfática descrição 

do narrador, que apresenta os diversos elementos possibilitando que este 

espaço seja mentalmente ―desenhado‖, embora o percurso conduza o leitor 

rumo ao sertão, é a imagem do litoral que é capturada e arquivada, de modo 

que o leitor construa e conheça dois espaços que, em princípio, são vistos pela 

contradição de suas aparências físicas. 

A chegada ao sertão é lenta, a linguagem do autor intermedeia o 

leitor na construção da imagem que se segue, não menos marcante do que 

aquela do litoral, a amplitude do horizonte avistado é marcada pela ausência de 

elementos, as imagens variadas se tornam mais raras dando lugar a um 

espaço plano e uno, imageticamente, o leitor passa a sentir e a compartilhar o 

impacto da mudança espacial vivenciada pelo autor. Assim o narrador retrata a 

chegada ao sertão: 

 
[...] no horizonte que se amplia; até que em plena faixa costeira 
da Bahia, o olhar livre dos anteparos de serras que até lá o 
repulsam e abreviam, se dilatam em cheio para o ocidente, 
mergulhando no âmago da terra amplíssima lentamente 
emergindo num ondear longínquo de chapadas. (CUNHA, 
2002, p.12) 

 

O autor não limita as palavras usadas para apresentar a chegada ao 

sertão, os efeitos lingüísticos utilizados estimulam e aprimoram a confecção 

das imagens. Ao referir-se ao sertão como uma terra ampla, o autor prefere 

usar o grau superlativo, a palavra amplíssima, ao mesmo tempo em que revela 
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a dimensão espacial, sugere ao leitor associar o sertão ao deserto cuja imagem 

é marcada pela vastidão. Ao mencionar as formações morfológicas do sertão o 

autor de modo sucinto e direto poderia dizer que surgiam as planícies, porém a 

escolha de uma linguagem direta resultaria em perdas significativas na 

construção imagética por parte do leitor, desse modo ele prefere ―mergulhar no 

âmago da terra amplíssima‖ que lentamente surge diante do leitor, em todas as 

palavras escolhidas pelo autor é possível caminhar pelos e por entre os 

espaços revelados no texto, assim, o leitor, verdadeiramente, mergulhará 

profundamente no sertão e, tal qual o autor, se verá surpreendido com o 

horizonte que desponta. Nesse ponto da viagem duas imagens habitam a 

mente do leitor, o litoral marcado pela variação dos elementos morfológicos, e 

o sertão, em principio, apresentado como sendo espaço regular, invariável e, 

sobretudo, amplo, o que significa também que a viagem não se encerrará de 

imediato. 

O narrador segue o trajeto em direção ao sertão, e como um 

verdadeiro guia o que lhe interessa não é apenas o destino, mas também o 

percurso, desse modo, preocupa-se em apresentar detalhes da formação 

geológica, assim como no texto de abertura, parte do litoral rumo ao sertão 

enfatizando as mudanças morfológicas que ocorrem ao longo do caminho, 

essas mudanças tornam-se pontos de referência para que o leitor construa seu 

trajeto imagético, assim, cada detalhe apresentado ganha sentido no texto 

porque compõe uma etapa desse percurso. A despeito das diferenças 

geológicas entre litoral e sertão observamos que o autor constrói um traçado 

em que esses dois espaços encontram-se interligados pela própria estrutura 

que os origina como se fizessem parte de um mesmo quebra- cabeças.  

 
[...] três formações geognósticas díspares, de idade mal 
determinadas, aí se substituem, ou se entrelaçam, em 
estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo 
de uma, ou a combinação de todas, os traços variáveis da 
fisionomia da terra. (CUNHA, 2002, p.12)        

 

Na construção dos espaços dentro da narrativa um elemento 

simboliza o caráter de mutação do sertão, o rio, que aparece na narrativa como 

referência para ressaltar a natureza e o próprio homem, por ele, ambos 

restabelecem a vida. A rede hidrográfica é vista pelo autor como um canal que 
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liga o litoral ao sertão, o rio assume uma representação simbólica de força e 

energia, assim a imagem do rio é associada ao sertão como um ponto de fuga 

em meio à hostilidade daquele espaço. 

 
A terra atrai irresistivelmente o homem, arrebatando-o na 
própria correnteza dos rios que, do Iguaçu ao Tietê, traçando 
originalíssima rede hidrográfica, correm da costa para os 
sertões, como se nascessem dos mares e canalizassem as 
suas energias eternas para os recessos da matas opulentas. 
(CUNHA, 2002, p.13) 

     

 Visto como outra fisionomia daquele espaço, a importância que os 

rios assumem durante a trajetória permeia a imagem do sertão, o autor parece 

ser guiado por eles, durante todo o trajeto é a rede hidrográfica que marca o 

espaço como se desenhasse uma cartografia dos lugares. A princípio, é o São 

Francisco que ganha destaque na escrita do autor, diante da importância que 

representa para a região, ele localiza seu nascedouro, revelando as mudanças 

e a diversidade da natureza que o contorna.  

 
[...] rasgando-a com a força viva da corrente, a Serra da 
Canastra, e norteados pela meridiana, abrem-se diante os 
fundos vales de erosão do Rio das Velhas a do São Francisco. 
(CUNHA, 2002, p.13)   

 

A chegada ao São Francisco mostra-se inesperada, em meio a uma 

natureza que parecia mórbida, as transformações do espaço provocadas pela 

presença dos rios são, portanto, uma das primeiras demonstrações de mutação 

que se revela diante do leitor, o sertão que, a princípio, havia sido anunciado 

como um espaço que, apesar de vasto pouco se transformaria, no decorrer do 

percurso se revela repleto de surpresas e incertezas. A chegada ao leito dos 

rios é impactante, muda a fisionomia do sertão. Nesse ponto o leitor começa a 

construir imagens diferentes daquelas que, outrora, simbolizavam apenas uma 

natureza mórbida e hostil. Narrador e leitor, juntos, vivenciam e compartilham 

essas surpresas que encontram nos inúmeros caminhos do sertão, o narrador 

enfatiza o caráter transformador ao declarar que: ―a mudança estrutural origina 

quadros naturais mais imponentes que os da borda marítima‖ (CUNHA, 2002, 

p.13). 
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Seguindo as coordenadas sugeridas pelo narrador alcançamos o 

Vaza-Barris, nenhum outro rio assume tamanha representação espacial, é em 

suas margens que se estabelece o arraial de Canudos, a posição do rio 

contornando o vilarejo tem a função de proteger os sertanejos, uma vez que, o 

rio se interpõe no caminho até Canudos dificultando o acesso por parte das 

tropas republicanas.  

 
Na planície rugada, embaixo, mal se lobrigavam os pequenos 
cursos d‘água, divagando, serpenteantes... Um único se 
distinguia, o Vaza-Barris. Atravessava-a, torcendo-se em 
meandros. Presa numa dessas voltas via-se uma depressão 
maior, circundada de colinas... E atulhando-a, enchendo-a de 
confusos tetos incontáveis, um acervo enorme de casebres... 
(CUNHA, 2002, p.25)  

    

Em meio a um espaço de aparência caótica, a imagem do Vaza-

Barris se distingue, seu curso tortuoso abre margem para que o sertanejo erga 

aquela que seria chamada de ―urbes monstruosa‖, os casebres de Canudos 

encontram no Vaza-Barris um lugar de proteção, as colinas que o envolvem 

são mais um escudo a guardar a cidade. Mesmo nos tempos de estiagem, 

quando a água dos rios praticamente desaparece, a população de Canudos 

utiliza a margem do rio para o plantio e criação de animais. Desse modo, os 

rios, sobretudo o Vaza-Barris, afirma-se como parte da imagem do sertão, 

representando a força e a resistência da natureza local, resistência essa que é 

associada ao próprio homem sertanejo. O rio é incorporado a outras imagens 

do sertão criadas pelo leitor, sendo ele mesmo um elemento de referência 

espacial dentro da obra.  

Na narrativa euclidiana há uma pretensa intenção de autor em 

localizar o leitor espacialmente, seja ao tomar os rios como pontos de 

referência, ou quando oferece a exata precisão das coordenadas geográficas, 

indicando ao leitor o trajeto a ser seguido. No entanto, a pressa não marca o 

compasso da travessia que dar-se lentamente, narrador e leitor não se 

comportam como meros transeuntes, essa paisagem que ora os atormenta, ora 

os fascina, convida-os a observarem os detalhes, seus contrastes e suas 

aparências alimentando a imaginação e enriquecendo a imagem do espaço 

visualizado. 
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[...] transpondo o Itapicuru, pelo lado sul, as mais avançadas 
turmas de povoadores estacaram em vilarejos minúsculos — 
Maçacará, Cumbe ou Bom Conselho — entre os quais o 
decaído Monte Santo tem visos de cidade: transmontada a 
Itiúba, a sudoeste, disseminaram-se pelos povoados que a 
abeiram acompanhando insignificantes cursos de água, ou 
pelas raras fazendas de gado, estremados todos por uma 
tapera obscura — Uauá; ao norte e ao leste pararam as 
margens do São Francisco, entre Capim Grosso e Santo das 
Antônio da Glória. (CUNHA, 2002, p.17)     

 

 Bem mais do que indicar as coordenadas locais, o autor possibilita 

ao leitor construir um mapa rico em referências que serão usadas durante o 

percurso, porém o desejo de seguirem uma travessia com um roteiro fixo, sem 

sobressaltos, parece cada vez mais impossível; a despeito das referências 

apontadas pelo narrador, um novo caminho se interpõe no caminho, de modo 

que, os cursos d‘água ou as fazendas de gado, os povoamentos e outras 

referências locais servirão de elementos para que narrador e leitor adicionem 

outras informações a respeito dos lugares passados. Ao elencar os vilarejos, é 

Monte Santo quem ganha destaque por ser uma das maiores expressões 

urbanas da região servindo, inclusive, como base de apoio às tropas que 

seguirão rumo a Canudos. Dessa forma o leitor vai armazenando informações 

sobre o espaço, no caso de Monte Santo que protagoniza diversos momentos 

na trama, é a imagem de pequena cidade que marca a mente do leitor e que é 

acrescida a outras imagens que o texto suscitará. 

A leitura de Os Sertões coloca o leitor diante de uma experiência 

extraordinária com o espaço, uma viagem que não se permite estabelecer rotas 

fixas em que os descaminhos marcam toda a trajetória, muito embora as 

coordenadas indicadas pelo narrador deem uma impressão de que o mesmo 

estivesse sendo guiado por um roteiro pré-estabelecido, à medida que leitor e 

narrador avançam pelos caminhos do sertão, o narrador em um ato de 

confiança para com o leitor revela que ambos estão à mercê dos descaminhos, 

das surpresas e dos encantos que os envolverão durante o caminho. Diante 

dessa verdade, o leitor que segue a travessia no sertão deve está consciente 

de que não há a possibilidade de pôr-se, apenas, como um sujeito guiado ou 

um simples expectador, há por parte da própria obra uma exigência de que 

haja um envolvimento efetivo do leitor com as cenas e as vivências expostas 
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pela leitura. Quanto mais vivo e mais disponível for este envolvimento, mais 

verdadeiro será o contato do leitor com o sertão.  

A cada página de Os Sertões mostra-se um novo e surpreendente 

encontro, o sertão caprichosamente é um espaço que não se deixa relevar em 

um simples lance de olhar, ou se apreender em uma única definição. Emoção, 

surpresa, encanto, dor e alegria deixam de serem sentimentos exclusivos do 

narrador e passam a ser também do leitor, uma vez aceita a aventura, o leitor 

constrói suas próprias expectativas acerca do sertão, vivencia sentimentos que 

mesmo comungados com o autor carregam consigo particularidades, 

lembranças e significados que passam a habitar a imagem do sertão. Dessa 

maneira, cada detalhe revelado pelo escritor, mesmo os tidos como 

―insignificantes‖ e que fazem parte do universo imagético do narrador, é 

incorporado pelo leitor como elemento essencial na partilha e na concepção 

das imagens advindas do texto. O leitor torna a leitura um ato de entrega e de 

encontro consigo mesmo, esse momento se dá porque o leitor ―completa por 

meio de devaneios pessoais e lembrança ―insignificante‖ que o escritor nos 

confidencia‖. (BACHELARD, 2000, p. 84)     

A antítese é uma estratégia linguística usada pelo narrador para 

demonstrar o sertão enquanto um espaço que convive com o contraste de 

sentidos, suas formas e expressões, o belo e o feio, a dor e a alegria, deserto e 

paraíso, que se confrontam e se complementam em um mesmo espaço. A 

cada momento, leitor e narrador sentem latentes essas faces e com a mesma 

surpresa e intensidade mergulham nesses sertões. 

 
Acredita-se que a região incipiente ainda está se preparando 
para a vida: o líquen ainda ataca a pedra, fecundando a terra, e 
lutando tenazmente com o flagelar do clima, uma flora de 
resistência rara por ali entretece a trama das raízes. [...] daí a 
impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos aquele 
ignoto trecho de sertão — quase um deserto — quer se aperte 
entre as dobras de serranias nuas ou se estire, 
monotonamente, em descampados grandes... (CUNHA, 2002, 
p.22) 

   

Diante do sertão, a impressão que se tem não é de morte porque 

aquele espaço ainda não conheceu a vida, como se uma batalha com sua 

própria natureza precisasse ser vencida para ver brotar de suas terras 

esplêndida manifestação do que seria a vida. Subitamente o leitor constrói 
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imagens de um deserto, as palavras do narrador têm seu sentido ampliado a 

partir das imagens criadas pelo leitor que se ver e se sente quase perdido 

nesse deserto ermo. Nesse espaço desabitado são os sentidos do leitor que 

são acionados, imagens de diferentes espaços outrora percorridos juntam-se a 

cena lida e compõem a exata imagem desse sertão marcado pela dor, pela 

ausência de vida. A natureza luta incansavelmente, mas a impressão que se 

tem nesse momento é que essa seria uma luta vã.      

Os descaminhos e as surpresas atestam que o sertão é o lugar do 

confronto, do contrário, sua fisionomia dispensa qualquer palavra, cabe apenas 

ao leitor ver, e testemunhar essa manifestação cuja diversidade é a marca 

maior. Leitor e narrador, ainda mantêm vivos na mente a cena precedente, a 

imagem de dor e de luta, tratados com veemência e emoção pelo narrador, são 

sentimentos que se fazem presentes, sensações ainda não superadas. Esse 

sertão feito do indefinido, esse espaço inquietante parece não querer parar de 

provocar seus aventureiros, o leitor, que já dá sinais de exaustão, busca um 

ponto de fuga, um recuo. É quando o sertão dá mostras de sua antítese, 

revela-se na diversidade de sua natureza. Diante da imagem de um deserto 

quase sem vida, o leitor tem a certeza de ter visto o sertão sintetizando naquela 

imagem, o líquen agarrando-se as pedras como se nada mais pudesse nascer 

daquele lugar. Inesperadamente, surge uma imagem totalmente nova a pintar o 

deserto.    

Os juazeiros que raro perdem as folhas de um verde intenso 
[...] alheios as estações floridos sempre, salpintando o deserto 
com as flores cor de ouro, álacres, esbatidas no pardo dos 
restolhos — à maneira de oásis verdejantes e festivos. 
(CUNHA, 2002, p. 37/38) 

 

O juazeiro é aquele que pinta de verde o cinza do sertão deserto, 

que quebra a aparente monotonia do espaço, as palavras do autor suscitam 

vida com a mesma efervescência que o juazeiro representa para o sertão, essa 

natureza que resiste e insiste em renascer. Subitamente o leitor se detém a 

essas palavras convertendo o texto em uma imagem nova e surpreendente, 

rica em detalhes como se outro sertão ―passasse diante de seus olhos‖. Se o 

líquen foi tomado como uma imagem de pobreza das espécies encontradas no 

sertão, o juazeiro se veste de um verde constante, desafia o tempo, o clima, 
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como se pudesse dominá-los. O leitor encontra nele um Oásis, uma sombra 

constante que o protegerá durante a caminhada. Diante do exposto, o leitor 

sente-se estimulado a seguir viagem. O sertão começa a ser realmente vivido e 

sentido pelo leitor. A imaginação atua como o canal que liga o leitor ao espaço 

posto na obra, esse espaço que não é inocente, reconhece o momento exato 

de atrair e de repulsar quem se coloca em meio a ele, é nesse constante jogo 

que o leitor é sempre seduzido e se deixa seduzir pelo espaço. A imagem do 

sertão deserto, causticante, é tão marcante na mente do leitor quanto à do 

sertão belo, intenso, é nesse contraste que o leitor encontra estímulo para 

desejar caminhar rumo ao desconhecido. 

A escrita de Os Sertões traduz fielmente o convite feito pelo autor, 

trata-se de uma travessia, e como tal, é preciso passar por entre seus 

caminhos, estar em meio ao espaço o qual se deseja atravessar, embora, o 

destino final seja o arraial de Canudos, são as imagens confeccionadas ao 

longo desse caminho que possibilitam ao leitor conhecer o sertão, e assim 

compreender o próprio sentido do levante de Canudos. Na companhia do 

narrador, o leitor é conduzido a vivenciar experiências totalmente novas e 

intensas. A variabilidade de formas e os contrastes até então vistos e sentidos 

pelo leitor o convence de que a leitura de Os sertões é imprevisível, o sertão 

quase deserto, imenso e sem vida, é o mesmo que o contempla com um 

espetáculo de cor e resistência negando qualquer rastro de morte que pudesse 

ali se expressar. Caminhar entre as pedras cravadas no chão vermelho do 

sertão, descansar à sombra constante do juazeiro, dar ao leitor, 

instantaneamente, a sensação de que nada há mais de vir, de que tudo já 

havia sido visto e experimentado, como se a viagem tivesse seu fim, 

inesperado, mas repleto de satisfação. 

 Porém, a leitura ainda traria mais surpresas, outras imagens, 

ainda não criadas, dão ao leitor um novo ânimo, a certeza de um inadiável 

recomeço. Se até então, todos os caminhos haviam o colocado em contado 

direto com o sertão, aproximando-o de seus detalhes, vendo o espaço de 

perto, a escrita lhe possibilita uma nova visão através de um deslocamento, um 

sobrevoo, que revela ao leitor um sertão que só é avistado de longe, um 

horizonte amplo e indefinido se descortina na mente do leitor.     



29 
 

Estiram-se então planuras vastas. Galgando-as pelos taludes, 
que as soerguem dando-lhes a aparência exata de tabuleiros 
suspensos, topam-se, a centenas de metros, extensas áreas 
ampliando-se, boleadas, pelos quadrantes, numa prolongação 
indefinida, de mares. É a paragem formosíssima dos campos 
gerais, expandida em chapadões ondulantes — grandes 
tablados onde campeia a sociedade rude dos vaqueiros... 
Atravessemo-la (CUNHA, 2002, p.16) 

 

Uma topografia visual do sertão se delineia para o leitor, o relevo 

exibe suas formas, seus contornos, os tabuleiros suspensos vistos do alto a 

centenas de metros, uma vastidão que alcança o horizonte, a paragem é, 

verdadeiramente, ―formosíssima‖, o leitor tem a sensação de que o sertão visto 

daquele ponto, do alto, alcança o infinito. Essa nova e reveladora imagem que 

se descortina na mente leitor o faz querer sem reservas, e definitivamente, 

aceitar ao convite do narrador: ―atravessamo-la‖, eis o chamado, leitor e 

narrador partem sempre rumo ao novo, ao desconhecido, a certeza que se tem 

é que a travessia é longa, a imensidão do sertão não aponta caminhos, há que 

se penetrar em meio às suas formas, abrir trilhas por entre os galhos da mata, 

alcançar os pequenos vilarejos. Na viagem segue, o leitor é estimulado pelo o 

contraste de experiências com o espaço, seja visto do alto ou de perto, o texto 

se traduzirá sempre em novas e nítidas imagens.  

A cada palavra, a cada página lida, o leitor amplia sua capacidade 

de imaginar tornando a imaginação cada vez mais criadora e diversificada, o 

que resulta em uma melhor e mais eficaz comunicação entre o sujeito que ler e 

o texto. A imaginação entendida como a capacidade de produzir imagens, ao 

mesmo tempo em que é uma condição para que o leitor possa penetrar no 

texto que lê, é um dom que pertence ao leitor e lhe confere liberdade para que 

este possa ser produtor de suas próprias imagens, essas imagens particulares 

nascem a partir daquelas que estão postas no texto e que são associadas a 

outras imagens que fazem parte do universo imagético do leitor. É por essa 

liberdade que o leitor desfruta que ele recria e amplia as imagens que estão no 

texto. Cumpre dizer que o texto oferece ao leitor uma imagem primária que 

será modelada e aprimorada pela imaginação do leitor, resultando em um texto 

mais rico e mais abrangente de sentidos.    

A travessia sertão adentro é um estímulo à imaginação, o sobrevoo 

a que a leitura se propõe, oferece ao leitor a possibilidade de ver o sertão por 
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ângulos diferentes. O leitor é convidado a parar e ―sentar-se‖ a contemplar. A 

paisagem vista do alto é convidativa e se insinua a ser apreciada e conhecida. 

A visão do alto torna-se uma fábrica de imagens para o leitor. 

 
Do topo da favela, se a prumo dardejava o sol e a atmosfera 
estagnada imobilizava a natureza em torno, atentando-se para 
os descampados, ao longe, não se distinguia o solo. O olhar 
fascinado perturbava-se no desequilíbrio das camadas 
desigualmente aquecidas, parecendo varar através de um 
prisma desmedido e intáctil, e não distinguia a base das 
montanhas, como que surpresas. Então, ao norte da 
Canabrava, numa enorme expansão dos plainos perturbados, 
via-se um ondular estonteador; estranho palpitar de vagas 
longínquas; a ilusão maravilhosa de um seio de mar, largo 
irisado, sobre que caísse, e se refrangesse, e ressaltasse a luz 
esparsa em cintilações ofuscantes... (CUNHA, 2002, p.31)   

  

Do alto da favela, o leitor mais uma vez tem uma visão privilegiada, 

é uma pintura, um retrato que ―congela‖, por instantes, uma imagem do sertão, 

a natureza se lança ao olhar fascinado do leitor que se coloca a ―pintar‖ 

imageticamente esse sertão, o sol emite luz e cor que alcança o solo e funde-

se em uma única e impressionante imagem, a expansão do relevo que se 

avista é estonteante porque é indefinida, a ilusão de um mar faz imaginar um 

horizonte infinito. A imagem do alto torna-se uma espécie de fuga para o leitor, 

as palavras do narrador são tintas com que ele pinta o quadro que lê, a 

imagem que se constrói nascerá da criação do leitor e do modo com que ele 

mescla essas tintas que lhes são oferecidas. A cada nova leitura surgem novas 

imagens criadas pelo leitor, as imagens do sertão serão sempre novas, ou 

estarão sempre em constante renovação, como lembra-nos (BACHELARD, 

2000, p.63) ―quando a imagem é nova, o mundo é novo‖, pela imaginação 

criadora o sertão será sempre novo porque jamais haverá uma imagem 

sintética ou acabada desse espaço. 

Do alto, o leitor tem a possibilidade de exercitar o olhar. Porém, se 

considerarmos que o ato de olhar decorre exclusivamente da capacidade 

biológica de visualizar formas e objetos materiais, como é possível ao leitor 

exercitar o olhar sem que haja uma realidade material? Do mesmo modo 

acredita-se que a criação imagética também depende exclusivamente de 

experiências com o mundo visível. Assim sendo, estaria o leitor impossibilitado 

de exercitar a visão bem como de produzir imagens. No entanto a capacidade 
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de olhar no sentindo aqui empregado transcende o sentido puramente físico, 

evoca as vivências do sujeito que também são experienciadas a partir de 

outros sentidos, além do visual, uma vez que ―a visão, assim, é resultado do 

processamento de sensibilidades que ultrapassam o ―olhar físico‖ e solicitam 

um ―olhar interior‖. (HISSA, 2006, p.117). É, portanto, esse olhar interior que o 

leitor desfruta, um olhar acurado, capaz de produzir imagens a partir do mundo 

lido e vivido. Enquanto o olhar puramente físico se estagna na forma, o olhar 

interior é capaz de alcançar a essência delas. A imagem que o leitor visualiza 

do sertão ultrapassa a forma, ela coloca o leitor em contato com o espaço 

dando-lhes a possibilidade de olhar e sentir. 

O leitor de Os Sertões é convidado a exercitar o olhar interior e 

enxergar o espaço, o relevo, a hidrografia, a flora, a natureza e o homem que 

nela vive. É através da imaginação que o leitor exercita o olhar interior criando, 

por meio da imaginação, imagens do sertão, imagens que possuem formas e 

que revelam ao leitor mais do que a aparência física do espaço, dão a real 

experiência de estar no espaço, perceber e compartilhar da dor, da beleza, da 

seca e da abundância que constitui o sertão. Como reforça (BACHELARD 

1997, P.18) ―a imaginação inventa mais que coisas e tramas; inventa vida 

nova, inventa mente nova; abre olhos que têm novos tipos de visão. Verá se 

tiver ―visões‖.  

A imaginação do leitor o faz abrir os olhos e vê além do material, do 

palpável. As visões do leitor o aproximam cada instante da travessia a um 

sertão inimaginável, jamais visto pela visão puramente física. 

 
[...] depois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as fadigas 
em momentos, feito um filtro mágico — derramam-se em 
sebes, impenetráveis tranqueiras disfarçadas em folhas 
diminutas; refrondam os marizeiros raros — misteriosas 
árvores que pressagiam a volta das chuvas e das épocas 
aneladas do verde e do termo da magrém —, quando, em 
pleno flagelar da seca, lhes porejam na casca ressequida dos 
troncos algumas gotas d‘água: reverdecem os angicos; 
lourejam os juáis em moitas; e as baraúnas de flores em 
cachos, e os araticuns à ourela dos banhados...mas, 
destacando-se, esparsos pelas chapadas, ou no bolear dos 
cerros, os umbuzeiros, estrelando flores alvíssimas, abrolhando 
em folhas, que passam em fugitivos cambiantes de um verde 
pálido ao róseo vivo dos rebentos novos, atraem melhor o 
olhar, são a nota mais feliz do cenário deslumbrante... e o 
sertão é um paraíso... (CUNHA, 2002, p.40)  
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Inesperadamente, leitor e narrador, mais uma vez, se revelam 

surpreendidos, em pleno fastígio da longa caminhada, o sertão parece querer 

recompensar o viajante que se mostra impressionado com mágica do sertão 

que se transfigura diante de seus olhos, as árvores reverdecem e não há mais 

lugar para as cores opacas que cobriam o brilho do sertão. Para o narrador 

tamanha mudança trata-se de um mistério porque não há como explicar o 

poder transformador de apenas algumas gotas de água postas no tronco das  

árvores, que  iluminam o espaço com suas alvíssimas flores. O leitor abre os 

olhos e vê ―a nota mais feliz do cenário deslumbrante‖ como enfatiza o 

narrador, é uma belíssima imagem que se projeta imageticamente diante do 

leitor que a vê, pois possui, no dizer de Bachelard (1997) ―novos tipos de 

visão‖, a visão interior, e é somente através dela que o leitor alcança o 

paraíso... 

A caminhada continua, a meta é alcançar o arraial de Canudos, mas 

o leitor é a cada instante surpreendido, o sertão atrai seu olhar que capta cada 

detalhe que compõe a paisagem, a chegada até Canudos é sempre adiada, a 

pausa permite que o sertão seja visto e sentido pelo leitor ao longo da 

caminhada, a cada nova cena o espaço vai sendo impresso em sua mente são 

imagens diversas e marcantes que, por vezes, angustiam o leitor e por outras o 

agraciam, alimentando seu desejo de seguir em frente. O trajeto é sempre 

imprevisto, em vão o leitor procura os caminhos retilíneos, ele sempre atinge 

um ponto totalmente novo, um lugar ainda não imaginado, mais uma vez é do 

alto que o sertão é visto, antes da descida até Canudos o olhar do leitor se 

espraia, a vista abarca os traços e as formas do sertão.  

 
Galgava o topo da favela. Volvia em volta o olhar, para 
abranger de um lance o conjunto da terra. — e nada mais 
divisava recordando-lhes os cenários contemplados. Tinha na 
frente a antítese do que vira. Ali estavam os mesmos acidentes 
e o mesmo chão, embaixo, fundamentalmente revolto, sob o 
indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas... Mas 
a reunião de tantos traços incorretos e duros — arregoados, 
divagantes de algares, sulcos de despenhadeiros, socavas de 
bocainas, criava-lhes perspectiva inteiramente nova. E quase 
compreendia que os matutos crendeiros, de imaginativa 
ingênua, acreditassem que ―ali era o céu...‖. (CUNHA, 2002, 
p.24)    
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Do alto, o arraial é visto pelo leitor que tem a sua frente o contrário 

do que vira momentos antes, os traços incorretos do relevo caracterizam um 

dos aspectos mais marcantes da caatinga, o solo duro, impenetrável, revolto, 

parece rasgar-se diante do leitor, a imagem é contrastante porque se trata do 

mesmo sertão, antes apreciado como um cenário deslumbrante, um paraíso, e 

é encravado em meio a esse espaço multiforme, de chão duro, em meio a 

sulcos e despenhadeiros que os crendeiros sertanejos encontram o paraíso, 

fazem daquele lugar de aparência tão ignota seu refúgio. Diante da imagem o 

leitor compreende que o arraial de Canudos não poderia ser erguido em outro 

lugar senão naquele exato espaço, a imagem vista do alto por si justificava a 

crença dos que imaginavam que ―ali era o céu‖.  

O olhar distante permite que o leitor observe a imagem que vê. A 

estética do sertão visto do alto não atrai o viajante, como se possuísse vontade 

própria, o sertão parece fechar os caminhos para os que ousam penetrar suas 

veredas, o revelo forma um traçado geométrico de figura caótica, mais uma vez 

o leitor encontra-se diante de uma imagem imprevisível, porém é ali daquele 

instante, e diante de tal imagem que o leitor tem a chance de decidir entre 

segui rumo a Canudos ou recuar, retornar ao ponto de partida. No entanto são 

as próprias imagens que irão influir no caminho que o leitor tomará. A 

imaginação coloca o leitor como um ser ativo, pela imaginação criadora o texto 

se desdobra em imagens que amplificam seu próprio sentido. Ao longo da 

caminhada até o topo da favela o sertão se revelou para o leitor em uma 

profusão de imagens, criadas, vistas e sentidas por ele. Imagens que se 

contrapõem, que se atraem e se afastam, mas associam-se, configurando o 

sertão enquanto um espaço que não se define por palavras, mas que se deixa 

ver pela multiplicidade de imagens. 

Nesse ponto da viagem o leitor recorre a outras imagens criadas e 

vividas em outros momentos. A imagem dos rios cartografando a terra, o líquen 

atacando a pedra como se segurasse a vida, o mesmo chão duro e revolto 

desaparece e, inexplicavelmente, e dá lugar ao verde dardejante do juazeiro, 

que agracia com sua sombra o viajante, essas e outras imagens são 

acessadas pelo leitor que as guarda como se ao longo da viagem construísse 

um verdadeiro arquivo de imagens, ao rememorá-las, o leitor tem a certeza de 

que entrar em Os sertões é mesmo uma viagem, uma aventura em um 
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universo de imagens inesperadas e surpreendentes, que não se prendem aos 

limites do texto, mas que se ampliam e se reelaboram em sua mente. Na 

verdade, são as imagens fabricadas pelo leitor, que o colocam em contado 

direto com o autor e com o espaço onde se dar sua produção, e é a busca de 

outras imagens, ainda não vistas por ele, que o estimula a querer seguir 

adiante, a desejar atravessar a página seguinte. 

Narrador e leitor caminham rumo a Canudos, porém, a chegada é 

sempre interrompida, postergada, ambos sentem um desejo de caminhar sem 

pressa, o olhar percorre cada recanto, tudo o que se encontra mais aparente e 

aquilo que parecer esconder-se. A cada passo, a cada novo lugar, o sertão 

vasto, liso e ignoto vai sendo preenchido pelo leitor com as mais variadas 

imagens, sejam aquelas avistadas do alto ou os detalhes, quase 

imperceptíveis, que alimentam a imaginação e que tornam as imagens mais 

veementes e mais encantadoras.   

À medida que o leitor se aproxima de Canudos aumenta a 

expectativa da chegada, os espaços, anteriormente contemplados, são 

rememorados, há por parte do leitor uma curiosidade que estimula sua 

imaginação, ele relembra as paisagens já atravessadas em busca de 

referências que o auxiliam na composição da imagem de Canudos. O leitor 

junta-se à marcha dos crendeiros com a mesma disposição em chegar ao 

arraial, afinal trata-se de um novo momento, é uma nova imagem do sertão que 

se delineará diante do leitor.  

 
E atravessaram serranias íngremes, tabuleiros estéreis e 
chapadas rasas, longos dias, vagarosamente, na marcha 
cadenciada pelo toar das ladainhas, e pelo passo tardo do 
profeta... (CUNHA, 2002, p.113) 

 

Imageticamente, o leitor projeta a cidade de Canudos, protegida 

pelas montanhas ela é anunciada como um lugar entre o ―caos e o paraíso‖ o 

que faz o leitor associar Canudos a própria natureza do sertão, ou seja, um 

lugar de resistência e transformação, porém, é a imagem do caos que é 

antecipada pelo narrador que alerta o viajante ―[...] inesperado quadro esperava 

o viajante que subia, depois desta travessia em que supõe pisar em escombros 

de terremotos‖ (CUNHA, 2002, p.24) 
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Antes da chegada, o narrador antecipa a sensação do que é 

adentrar em Canudos ao comparar o lugar à imagem de escombros de um 

terremoto, a partir dessa comparação, o leitor projeta as primeiras imagens da 

cidade, imageticamente Canudos nasce para o leitor como um lugar de caos, 

disforme e desordenado, a imagem desenhada pelo leitor em nada faz lembrar 

o traçado comum das cidades marcadas pelas linhas retas. Porém, essa seria 

apenas uma primeira imagem, Canudos ainda é um hiato, um espaço que 

precisara ser preenchido, tanto para o narrador quanto para leitor é clara a 

certeza de que é preciso adentrar esse espaço, conhecer suas formas e assim 

acrescentar novos elementos a essa imagem que é para o leitor apenas um 

esboço que aponta para outras mais surpreendentes.   

 

Canudos velha fazenda de gado à beira do vaza-barris, era, em 
1890, uma tapera de cerca de cinqüenta capuabas de pau-a-
pique. [...] assim, antes da vinda do Conselheiro, já o lugarejo 
obscuro — e o seu nome largamente se explica — tinha, como 
na maioria dos que jazem desconhecidos pelos nossos 
sertões, muitos germes da desordem e do crime. Estava, 
porém, em decadência plena quando lá chegou em 1893; [...] 
Data daquele ano sua revivescência e crescimento rápido. O 
aldeamento efêmero dos matutos vadios, centralizado pela 
igreja velha, que já existia ai transmudar-se, ampliando-se em 
pouco tempo, na Tróia de taipa dos jagunços. Era um lugar 
sagrado, cingido de montanhas, onde não penetraria a ação do 
governo maldito. Sua topografia interessantemente moldava-o 
ante a imaginação daquelas gentes simples como o primeiro 
degrau, amplíssimo e alto, para os céus... (CUNHA, 2002, 
p.114) 

       

É assim que Canudos é definida, velha fazenda de gado à beira do 

vaza-barris, o adjetivo velha sugere a imagem de abandono, as taperas de 

pau-a-pique denotam a fragilidade de sua estrutura. A cidade é concebida pelo 

narrador como um espaço subversivo alicerçado no crime e na desordem, mas 

a mesma cidade também é um lugar sagrado, protegido pela natureza na qual 

as montanhas se posicionam como um ―exército‖ sempre vigilante a guardar a 

cidade. Canudos é assim imaginada pelo leitor como uma cidade errante e ao 

mesmo tempo sagrada, uma Tróia de jagunços que inspira confrontos, uma 

verdadeira arena em que se travariam a luta entre o homem do sertão e o do 

litoral. 
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A velha fazenda de gado alcança dimensões de grande cidade, 

chamada de ―urbs monstruosa‖ a ―civitas sinistra do erro‖, mais uma vez, os 

termos usados pelo narrador evocam uma imagem decadente, uma cidade cuja 

estética assusta quem chega. Desse modo o leitor sabe que caminhar pelas 

ruas da cidade monstruosa não significa perder-se entre seus becos, mas 

submeter-se a uma experiência com o inesperado, com um ambiente 

gigantesco e assustador em seu aspecto.  

A descrição das ruas de Canudos coloca o leitor dentro daquele 

ambiente incorreto, de traçado aleatório, um verdadeiro labirinto em que 

dificilmente encontra-se a saída.  

 
Não se distinguiam as ruas. Substituía-as dédalo desesperador 
de becos estreitíssimos, mal separado o baralhamento caótico 
dos casebres feitos ao acaso, testadas volvidas para todos os 
pontos, cumeeiras orientado-se para todos os rumos, como se 
tudo aquilo fosse construído febrilmente, numa noite por uma 
multidão de loucos... (CUNHA, 2002, p. 115) 

   

A cada passo dado, Canudos assume a imagem do caos, as ruas 

parecem um amontoado de casas como se tivessem sido ali jogadas 

aleatoriamente, tal imagem justifica para o leitor a comparação feita pelo 

narrador de que estivesse pisando em escombros de um terremoto. Os 

moradores são tidos como loucos por se submeterem a ali viver de modo tão 

precário. 

 Se vista de fora a cidade assusta, ao penetrar nos espaço internos 

das residências a imagem externa da precariedade, da desorganização se 

reafirma. Assim como as ruas as casas em Canudos possuem uma estrutura 

irregular não havendo uma divisão lógica entre os cômodos, vejamos: 

 
Feitas de pau-a-pique e divididas em três compartimentos 
minúsculos, as casas eram paródia grosseira da antiga morada 
romana: um vestíbulo exíguo, um átrio servindo ao mesmo 
tempo de cozinha, sala de jantar e de recepção; e uma alcova 
lateral, furna escuríssima mal revelada por uma porta estreita e 
baixa. Cobertas de camadas espessas de vinte centímetros, de 
barro, sob ramos de icó. Lembravam as choupanas dos 
gauleses de César. Traiam a fase transitória entre a caverna 
primitiva e a casa [...] o mesmo desconforto e, sobretudo, a 
mesma pobreza repugnante, traduzindo de certo modo, mais 
do que a miséria do homem, a decadência da raça. (CUNHA, 
2002, p.115)    
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A descrição interna das casas revela a mesma decadência vista de 

fora. Diferentes momentos da vida cotidiana se dão no mesmo ambiente 

demonstrando a falta de organização interna e o desconforto das casas. A 

alusão feita pelo narrador à caverna reforça a ideia de primitivo, de arcaico. 

Imageticamente, o leitor entra na casa como se entrasse na intimidade dos que 

nela habitam. A ausência de luz torna a casa lúgubre como se fosse 

intencionalmente construída para esconder o que há em seu interior. Na 

verdade a imagem da casa não é convidativa é tão repulsiva quanto à flora 

agonizante em épocas de seca. Todavia, imaginar essa habitação cuja 

aparência é tão deselegante é para o leitor uma experiência singular com o 

espaço, desse novo e inesperado momento nascem outras imagens capazes 

de fazer o leitor desejar conhecer e compreender um pouco mais esse lugar.  

 

Dentro da casa o olhar atento do leitor observa os móveis, os 

utensílios usados pelos sertanejos, a mobília é classificada como ―grosseira‖ e 

―tosca‖ como se refletisse a aparência externa das casas, entremos: 

 
Quando o olhar se acomodava à penumbra daqueles cômodos 
exíguos, lobrigava, invariavelmente, trastes raros e grosseiros: 
um banco tosco; dois ou três banquinhos com a forma de 
escabelos; igual número de caixas de cedros, ou canastras; um 
jirau pendido no teto; e as redes. Eram toda a mobília. Nem 
camas, nem mesas. Pendurados aos cantos viam-se 
insignificantes acessórios. (CUNHA, 2002, p.115) 

     

   Imageticamente, o leitor constrói a imagem lida, a casa habitada 

pelos sertanejos abre suas portas, a princípio o olhar é de estranheza, tal como 

aquele visto de fora, no entanto estar dentro dessa casa é para o leitor um 

momento capaz de provocar uma verdadeira onda de imagens nascidas de seu 

universo, de suas vivências com outros espaços. Ao mesmo tempo em que a 

imagem da casa parece repugnante ela também atrai o leitor. A despeito da 

aparência ―tosca‖ é naquele lugar que os homens do sertão encontraram 

refúgio e abrigo. Desse modo, o leitor reflete o sentido da casa como um 

espaço de proteção, como um lugar revelador do sujeito e do modo como este 

se relaciona com o espaço. A imagem vista evoca lembranças íntimas do leitor 

que retorna graças à imaginação à sua própria casa ou a um lugar semelhante, 
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imaginá-la, é despertar de algum modo um sentimento de proteção e de 

aconchego que a casa emana em seu morador. Como reflete Bachelard a 

respeito da imaginação: 

 
[...] as verdadeiras imagens são gravuras. A imaginação grava-
as em nossa memória. Elas aprofundam lembranças vividas, 
deslocam-nas para se tornarem lembranças da imaginação [...] 
A imagem nos conduz (2000, p.49)  

   

A imagem da casa habitada pelo povo de Canudos encontra-se com 

outras imagens particulares do leitor, suas lembranças motivam sua 

imaginação que (re) cria a imagem lida em uma nova imagem. Assim, é através 

da imagem da casa e das lembranças que ela manifesta que o leitor encontra e 

compartilha com o sertanejo o mesmo sentimento de proteção que a casa 

emana, independente da aparência, sendo ela para ambos ―o abrigo 

fortificante. Quer ser habitado simplesmente, com a grande segurança que a 

simplicidade proporciona‖ (BACHELAD, 2000, p.66) 

Penetrar no interior da casa é aproximar-se do modo particular como 

o sertanejo vive, como em face de uma aparente fragilidade, naquele lugar se 

fez uma cidade, uma fortaleza, a ―Tróia de taipa‖ como se referia Cunha. Os 

móveis, feitos de madeira, revelam mais que simplicidade, demonstram a 

cumplicidade desse homem com a natureza que lhe oferece, gratuitamente, o 

essencial. Ao descrever os móveis dispostos no interior da casa o narrador é 

conclusivo, ―eram toda a mobília‖, portanto nada mais havia de notório naquele 

espaço, era tudo o que possuíam, ou tudo o que necessitavam para fazer 

daquela casa, como bem lembra-nos (BACHELARD, 2000, p.24) ― a casa é 

nosso lugar no mundo‖ e foi nessa casa simples que os habitantes de Canudos 

fizeram  seu lugar no mundo.  

Seja vista de longe ou de perto, a cidade de Canudos impressiona 

como não poderia deixar de ser, a cartografia não segue o traçado comum das 

cidades, não há ruas amplas nem mesmo a possibilidade de distingui-las. 

Quem chega não sabe ao certo que rumo seguir, o amontoado dos casebres 

dão a exata impressão de que se trata de uma tenda única estendida sobre as 

colinas. 
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A ausência de ruas, as praças que, à parte e das igrejas, nada 
mais eram que o fundo comum dos quintais, e os casebres 
unidos, tornavam-no como vivenda única, amplíssima, 
estendida pelas colinas, e destinada a abrigar por pouco tempo 
o clã tumultuário de Antônio Conselheiro. Sem a alvura 
reveladora das paredes caiadas e telhados encaliçados, a certa 
distância era invisível. Confundia-se com o próprio chão. 
(CUNHA, 2002, p.116) 

  

 Mais uma vez, o leitor encontra-se diante de um espaço que 

revela imagens importantes do sertão, o modo superlativo com que o autor 

expõe as formas da cidade contém significados que se insinuam pelas 

palavras, mas que se completa pela imaginação do leitor. A imagem diz que a 

cidade parece se esconder, intencionalmente, Canudos se fecha, ela imita a 

natureza do sertão com suas veredas, os emaranhados das casas se 

assemelham ―a trama espinescente da caatinga‖ que dificulta a travessia de 

quem nela chega. De longe Canudos tornava-se uma cidade invisível, sem 

nenhuma cor que revelasse sequer as paredes das casas e seus detalhes. 

Canudos como bem colocou o narrador ―confundia-se com o próprio chão‖ 

tornando-se uma cidade ―camuflada‖ que se mistura em meio a terra, daí a 

ilusão de ótica, pois não se sabe ao certo onde começa e onde termina a 

cidade, nem mesmo se ela existe.  

 O olhar atendo do viajante/leitor percorre a cidade, há a principio 

uma busca em definir o lugar, em enxergá-lo, porém, Canudos nega ao 

visitante essa definição imediata, a cidade ―invisível‖ não cede à ansiedade 

comum aos viajantes, que busca encontrar respostas a tantas perguntas que 

lhes acompanha durante o percurso. Nesse ponto da viagem o leitor traz 

consigo uma multiplicidade de imagens, que são as marcas gravadas na 

memória de uma viagem imprevisível e surpreendente, em que o mesmo 

espaço ―abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama 

espinescente e não o atrai; repulsa-o‖ (CUNHA, 2002, p.35), mas que o 

presenteia com ―[...] um verde pálido ao róseo vivo dos rebentos novos, atraem 

melhor o olhar.‖ (CUNHA, 2002, p.40). O sertão comporta-se como um espaço 

contraditório, que acolhe e repulsa, no entanto, é nesse jogo de atração e 

estranheza que o leitor se rende ao desejo de adentrar, cada vez mais, as 

veredas dessa cidade impressionante.  
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 Canudos se encobre com a cor do sertão, é cor de terra que faz 

desse lugar uma extensão ―invisível‖ que não se apreende em um lance de 

vista. ―Confundi-se com o próprio chão‖ é fazer da Terra a argamassa que dar 

formato e sustentação a arquitetura do sertão, ao ser parte desse chão de 

barro Canudos extrapola o limite do visível e alcança o infinito. O sertão está 

ali, a natureza se imortaliza nas paredes da cidade, as casas de taipa e trás a 

essência comum entre sertão e canudos, a exemplo da flora, esteticamente as 

casas tinham um aspecto frágil, não atrai o viajante, a impressão que se tem é 

que essas vivendas não resistirão a um ―sopro‖ de vento e logo retornariam a 

pó frente à ira do exercito republicano. Ao enfatizar que a cidade abrigaria ―por 

pouco tempo o clã tumultuário de Antônio Conselheiro‖ (CUNHA, 2002, p.116) 

o narrador antecipa para o leitor o iminente extermínio do arraial demonstrando 

crer na rápida e fácil dissolução do lugarejo. 

 
Vindo do levante, o viajor que as abeirasse, ao divisar, 
esparsas sobre os cerros, as choupanas exíguas à maneira de 
guaritas, acreditaria topar uma rancharia esparsa de vaqueiros 
inofensivos. Atingia de repente, a casaria compacta, surpreso 
como se caísse numa tocaia. (CUNHA, 2002, p.17)  

         

 Diante da aparência frágil da cidade, o leitor certifica-se de que 

realmente seria tarefa simples e que não demandaria muito esforço a 

destruição de Canudos, no entanto, a viagem ainda traria para o leitor 

surpresas inesquecíveis, por trás da cidade em farrapos, cuja aparência das 

casas era precária externa e interiormente, resguardava-se uma força 

inimaginável tornando a surpresa ainda mais admirável. O rancho que abrigava 

o vaqueiro, também de aparência inofensiva, guardava um povo bravo e 

resistente, desse modo a cidade selvagem torna-se uma ―cidade-tocaia‖, pois 

surpreendeu as tropas inimigas vencendo-as de modo singular. ―toda a 

expedição caiu, de ponta a ponta, debaixo das trincheiras do cambaio‖ 

(CUNHA, 2002, p.164) 

 A imagem de Canudos torna-se a imagem do sertão, como se 

todas as forças convergissem para aquele espaço, a cidade incorpora a sua 

natureza, renasce em meio às cinzas, resplandecente e vivaz, assim como a 

caatinga que se reveste de verde com o chegar da chuva. O barro que a 

natureza oferece como sustentação das taperas fortifica a cidade, canudos é 
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da cor do sertão, estrategicamente, mistura-se com a terra, assim, alcança o 

infinito, conforme a expressão de Cunha ―Canudos era o cosmos‖, que também 

é alcançado pelo leitor que ao aceitar o convite em atravessar o sertão, parte 

em uma viagem cujas imagens o conduzem a espaços privilegiados, a 

encontros reveladores com a natureza. 

 O leitor que embarca com Euclides da Cunha em direção ao 

sertão não é o mesmo que chega a Canudos, ele traz consigo as marcas 

adquiridas no decorrer do percurso, a imaginação cria mais do que as imagens 

do sertão, ela o coloca dentro da realidade lida, de modo que ele não consegue 

permanecer imune às sensações e emoções provocadas no e pelo 

espaço/sertão. Desse modo, o leitor não é um ser externo ao ambiente, a cada 

passo dado, ele se encanta, se envolve, e se questiona. Assim no curso dessa 

viagem leitor e narrador tornam-se companheiros e confidentes, dessa relação 

nasce uma confiança entre ambos sendo capazes de compartilharem emoções 

e sentidos aparentemente irrelevantes, mas que ganham maior dimensão uma 

vez que ―o insignificante torna-se então o signo de uma sensibilidade extrema 

para significações íntimas que estabelecem uma comunhão entre a alma do 

escritor e a do leitor‖ (BACHELARD, 2000, p.84) 

 Através da imaginação criadora o leitor faz dessa viagem uma 

experiência sensível com o espaço, ele adentra as veredas do sertão e sente a 

tortura da flora agonizante, acreditando que o lugar ainda se preparava para 

vida, e sem que ele perceba é surpreendido ―[...] o viajante pasmo, não vê mais 

o deserto. (CUNHA, 2002, p.39) a paisagem antes desoladora transforma-se 

em uma variação de cores e de vida. A viagem se dar entre a tortura e o 

encontro inesperado com o paraíso, essas sensações tão díspares se 

encontram e se misturam caracterizando uma essência particular desse 

espaço. A imaginação do leitor acompanha e absorve essas transformações, 

de tal maneira que, as imagens do sertão provocam no leitor um profundo 

sentimento, dele para com o espaço, capaz de superar os limites e a intenção 

inicial do leitor.  

 Ao longo da viagem o sertão deixa de ser um quadro em branco 

para dar lugar a um quadro multicolor, composto por imagens diversas em que 

o aparentemente disforme, incolor, encontra-se e funde-se em uma pintura, em 

que o múltiplo dá ao todo uma harmonia, que unifica as cores em uma 
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polissemia de sentidos. Desse modo, o sertão se torna um indissociável quadro 

de imagens, cujas cores não se reduzem nem se sobrepujam, mas se 

encontram e preenchem o mesmo desenho, a mesma imagem.        

A imaginação como um ato de criação e de liberdade concede ao 

leitor um lugar ativo na produção das imagens, de modo que o texto sempre se 

re-elabora, se recria, pois a imaginação não se conforma com a imagem 

acabada, ela sempre suscita novos desdobramentos que acabam por 

aprimorarem as imagens, pela imaginação o texto alcança o infinito.  

A narrativa euclidiana se alimenta e propõe imagens que são 

associadas aquelas, particulares de cada leitor. A imaginação desloca o leitor 

para o espaço de produção do autor, nesse espaço comum aos dois, eles 

alcançam as devidas imagens e comungam seus sentidos. Via imaginação, o 

leitor de Os Sertões caminha com o autor, comunica-se com ele e com a obra, 

e a ela acrescenta suas impressões, suas imagens. Há um sertão a ser 

percorrido e sentido por cada novo viajante/leitor, que se inquieta, mas que 

acima de tudo encontra na leitura uma fonte inesgotável de alegria que o 

invade a cada nova imagem por ele criada, porque como nos lembra Bachelard 

―a alegria de ler é o reflexo da alegria de escrever, [...] o leitor participa dessa 

alegria de criação [...]‖ (2000, p.10). Assim, a obra e as imagens do sertão 

nascem da emergência entre a imaginação do autor e a do leitor, sem que haja 

essa completude a obra não existe, pois ela só existe de fato quando leitor e 

autor se encontram na alegria da criação conjunta.   

Se o livro Os Sertões se abre à grandeza da imaginação, muito se 

deve as características próprias do texto euclidiano, a narrativa poética com 

que o autor constrói o percurso textual é uma delas. Indiscutivelmente, Euclides 

da Cunha vai buscar na ciência respaldo teórico para fundamentar sua visão a 

respeito do sertão e de suas teses que o mesmo defende através de sua obra. 

Nesse propósito, incorpora ao seu texto uma linguagem científica em resposta 

aos seus conhecimentos advindos, sobretudo, das ciências da natureza. 

Contudo, a narrativa poética não é negada na conjuntura textual, a escrita 

poética perpassa toda a narrativa sendo ela a arquitetura que sustenta a 

composição da obra. Pelo viés cientifico o autor discute e apresenta as 

questões tocantes ao espaço físico e social do sertão sem, no entanto, limitar-

se a linguagem científica, ele confia a poética o papel de assumir a linha de 
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frete da narrativa. Nesse modo diríamos que é pela poética que o autor 

expressa mais precisa e intimamente o sertão, é o dizer poético do autor que 

aproxima o leitor dos lugares, das paisagens sertanejas, suscitando a 

emergência dessas imagens. 

   Logo de inicio Euclides demonstra seu vasto conhecimento nas 

chamadas ciências da natureza, o qual lhe serviu de suporte para que este 

esboçasse as principais características geológicas e morfológicas do Brasil e 

do sertão. Digamos que em ―A Terra‖ o autor anuncia sua pretensão de 

encontrar na ciência um caminho que o levasse à explicações a respeito 

daquele espaço, objetivo este, que se evidencia na própria escrita do autor cuja 

linguagem científica é recorrente nas três partes que compõe a obra. Porém, 

sua maestria está em tecer um texto em que combina discussão e linguagem 

cientifica com o modo poético e literário de narrar à natureza, o homem e a 

sociedade. Diante do sertão, o autor propõe-se a buscar entender aquele 

espaço, partindo de uma análise que visa considerar os mais variados 

elementos.    

 
Vê-se, de fato, que três formações díspares, de idades mal 
determinadas, aí se substituem, ou se entrelaçam, em 
estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo 
de uma, ou a combinação de todas, os traços variáveis da 
fisionomia da terra. Surgem primeiro as possantes massas 
gnaisse-graníticas, que a partir do extremo sul se encurvam em 
desmedido anfiteatro, que alteando as paisagens admiráveis 
que tanto iludem as vistas inexpertas dos forasteiros. (CUNHA, 
2002, p.12)    

  

 A narrativa demonstra que na visão de Euclides os traços 

morfológicos e geológicos resultam de processos dinâmicos que originam as 

características da Terra, em especial daquela ―terra ignota‖ desconhecida e 

pouco estudada, para tanto era preciso compreender a dinâmica e a evolução 

de tais processos. Nesse propósito, o narrador emprega seu conhecimento nas 

áreas da geologia, geomorfologia e mineralogia. Diante daquele espaço 

desconhecido confessa-se impressionado: ―é uma paragem impressionadora‖ 

que ele se propõe a compreender e expor, e o faz, a partir de um estilo poético 

que dramatiza a natureza e suas variações. Daí resulta a grande singularidade 

da obra, a associação entre poesia e ciência, tornando-a uma verdadeira 

construção artística. Desse encontro fortuito entre ciência e arte a imaginação 
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do leitor é aprimorada sendo que o texto já não existe em palavras, mas elas 

se convertem em imagens reais e vivas do sertão. 

  

No enterroado do chão, no desmantelo dos cerros quase 
desnudos, no contorcido dos leitos secos dos ribeirões 
efêmeros, constrito das gargantas e no quase conclusivo de 
uma flora decídua embaralhada em esgalhos — é de algum 
modo o martírio da terra, brutalmente golpeada pelos 
elementos variáveis, distribuídos por todas as modalidades 
climáticas. (CUNHA, 2002, p. 20) 

          

Pelo fragmento o autor evidencia sua narrativa poética ao descrever 

as variações climáticas tidas como um ―martírio‖ sofrido pela terra. Ver-se que 

ele chama atenção para tais variações de modo dramático, ao colocar a terra 

como vítima de sua própria natureza ao ser ―brutalmente golpeada‖, mais 

adiante, seguindo o mesmo estilo narrativo ele acrescenta que ―as forças que 

trabalham a terra atacam-na na contextura íntima e na superfície, sem 

intervalos na ação demolidora‖ (CUNHA, 2002, p.20). Mais uma vez, a terra é 

colocada como alvo de suas próprias forças que, continuamente, atacam-na 

interna e exteriormente. Ao mesmo tempo em que o autor se sensibiliza diante 

das características da natureza, indica sua teoria de que é preciso considerar 

esta natureza ora vista como resultado dessas de forças que atuam no interior 

e na superfície da terra. Para confirmar sua teoria, ele vai buscar nas ciências 

da natureza um conjunto de argumentos explicativos, ao passo que os expõe e 

lança mão de recursos estéticos lingüísticos, como se confiasse à linguagem 

poética a precisão que a ciência com seus métodos não alcançam. Por esse 

efeito seu texto emociona e surpreende o leitor   

Ao longo de todo o texto euclidiano é possível encontrarmos, 

visivelmente, duas perspectivas que direcionam o olhar do narrador na sua 

viagem ao sertão, se por um lado o homem de ciência busca se apoiar em 

teorias que expliquem os fatores resultantes desde o clima as ações humanas, 

por outro esse mesmo homem se deixa guiar pelo olhar do poeta capaz de 

enxergar determinadas características desse mesmo sertão que poderiam ter 

sido suprimidas pelo olhar estritamente científico.  

 
E têm todas sem excetuar uma única, no perfume suavíssimo 
das flores, anteparos intácteis que na noite frias sobre elas se 
alevantam e se arqueiam obstando a que sofram de chofre as 
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quedas de temperatura, tendas invisíveis e encantadoras, 
resguardando-as... (CUNHA, 2002, p.36)  

 

O olhar do poeta se deixa encantar pelo movimento da natureza, 

esse olhar acurado capta a beleza e sente o perfume das flores, que nas noites 

frias são, inexplicavelmente, protegidas; a temperatura que bruscamente cai 

durante as noites do sertão não as atinge porque a própria natureza, 

encantadoramente, lhes resguardam. Vejamos que o autor recorre ao sentido 

conotativo das palavras para melhor expressar as características da natureza, 

ao mesmo tempo, essa linguagem repleta de beleza alimenta e liberta a 

imaginação do leitor, espontaneamente a expressão lida converte-se em 

imagens, as verdadeiras imagens do sertão nascem para o leitor quando ele as 

constrói em um momento inesperado, em uma conexão imediata deste para 

com o autor. 

É nesse encontro entre linguagem científica e poética que o leitor 

também se encontra com o texto, com ele se comunica e o produz em plena 

parceria com o autor, obra da mais pura imaginação.  

 
[...] diante do fenômeno poético de libertação pura, de 
sublimação absoluta. A imagem já não está sob o domínio das 
coisas, nem tampouco sob o impulso do inconsciente. Ela 
flutua, voa, imensa, na atmosfera de liberdade de um grande 
poema. (BACHELARD, 2002, p.81)      

 

Nesse ato de liberdade o sertão é dito em forma de poema, que 

provoca o leitor e o chama à criação, daí, as palavras dão lugar às imagens, o 

texto se rende ao domínio da imagem, de modo que o leitor também vê as 

flores e sente seu suavíssimo perfume, as sensações não são mais exclusivas 

do narrador, mas daqueles que se deixam penetrar na grandeza desse poema. 

Essa é uma das virtudes da linguagem poética, talvez a maior delas, essa de 

tornar a leitura um ato fecundo de criação e troca de experiências entre o 

sujeito que escreve e aquele que ler.  

Mas essa é exatamente a virtude da linguagem: é ela que nos 
lança mesma seu triunfo é apagar-se dar-nos acesso, para 
além das palavras ao próprio pensamento do autor, de tal 
modo que retrospectivamente acreditamos ter conversado com 
ele sem termos dito palavra alguma, espírito a espírito. 
(PONTY, 2002, p.32)       

      



46 
 

Essa é a virtude da linguagem: aproximar o leitor do autor, dando-

lhes pleno acesso ao seu pensamento, acesso esse que se dar porque a 

imaginação encontra nessa linguagem um canal profícuo de comunicação. 

Sem que haja a troca de palavras, a imaginação encarrega-se de fazer com 

que essa conversa ocorra e que dela nasçam às imagens que estão no texto e, 

sobretudo que o ultrapassem, ampliando cada vez mais seu sentido.  

A linguagem cientifica e poética que arquitetam a estrutura de Os 

Sertões o tornam um texto híbrido que resulta em uma forma estilística de 

apresentar as características peculiares do sertão. Ao longo da narrativa esses 

dois estilos lingüísticos aparecem por vezes associados, observemos o 

seguinte fragmento: 

 
Veem-se, numerosos, aglomerados em capões ou salpintando, 
isolados, as macegas, arbúsculos de pouco mais de um metro 
de alto, de largas folhas espessas e luzidias, exuberando 
floração ridente em meio à desolação geral. São os cajueiros 
anões, os típicos anacardia humilis das chapadas áridas, os 

cajuís dos indígenas. Estes vegetais estranhos, quando 
ablaqueados em roda, mostram raízes que se entranham a 
surpreendente profundura. Não há desenraizá-los [...] (CUNHA, 
2002, p.36)    

 

No principio do texto, o autor se detém aos detalhes, ao descrever 

as espécies vegetais, informa desde as características gerais até as mais 

particulares, como as espécies científicas a que cada uma pertence, a exemplo 

dos cajueiros anões ―os típicos anacardia humilis”. A impressão que o leitor tem 

de imediato, é a de que o narrador deter-se-ia ao conteúdo estritamente 

científico seguindo uma estrutura linear de pensamento, no entanto o texto 

ganha uma perspectiva inteiramente surpreendente quando o autor permite 

que a descrição seja guiada pela imaginação poética, pois, em meio à 

desolação total da natureza, aquelas espécies de cajueiros não, apenas, lhe 

chamam atenção por suas características, mas, também por ―rirem‖ como se 

ironizassem a desolação à sua volta. A imaginação poética rompe com os 

limites da razão científica, sendo uma estratégia que possibilita ao narrador 

enaltecer de modo criativo os aspectos da natureza e convidando o leitor a 

buscar enxergar além do que está aparente, para encontrar o significado que 

cada elemento detém. Através da imaginação poética o leitor não prender-se, 

estritamente, as características científicas da espécie descrita de modo a 
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ampliar seu horizonte interpretativo. Assim pela poética os cajueiros podem ―rir‖ 

da natureza que os rodeia como se desdenhassem da sua condição.         

 Há exemplo bastante enfático de como a literatura, além de arranjar 

o conjunto do texto, serviu a Euclides para sugerir ao leitor a construção de 

uma típica imagem do sertanejo. Observemos a seguinte descrição: 

 
Falta-lhes a plástica impecável, o desempeno, a estrutura 
corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, 
desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto 
a fealdade típica dos fracos [...] entretanto, toda a aparência de 
cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la 
desaparecer de improviso. (CUNHA, 2002, p.77) 

 

 A partir da dualidade, Euclides elabora uma imagem do sertanejo, 

o jogo de antítese torna o texto polissêmico abrindo-o a múltiplos significados, 

o que permite ao leitor criar e ampliar a imagem desse homem. Para fortalecer 

a imagem dual o autor encontra na literatura uma imagem que melhor se 

assemelha aquela que deseja passar para o leitor, ao comparar o sertanejo a 

um Hércules-Quasímodo, o Hércules herói grego simboliza a força e a 

resistência, enquanto que o Quasímodo, personagem da literatura de Vitor 

Hugo do romance Notre Dame de París, caracteriza o aspecto feio, 

deselegante do mestiço sertanejo. Assim a imagem do sertanejo, figura entre 

um sujeito de aparência feia, fraco e desgracioso, mas que inesperadamente 

se releva um sujeito forte, destemeroso a exemplo dos heróis gregos. Assim, a 

metáfora é usada por Euclides para expressar o destemor e a força que o 

sertanejo revelou ao lutar contra o exercito republicano. 

Essa imagem marcada pela contradição se assemelha a própria 

imagem construída acerca da natureza, que embora a aparência fosse 

desgraciosa, resguarda uma força vivaz e inesperada diante das intempéries 

do clima, assim o homem sertanejo a seu exemplo também se transfigura 

repentinamente esboçando coragem e destemor diante do inimigo. Seguindo 

um estilo literário, Euclides se apoia na metáfora do Hercules-Quasímodo, 

permitindo que a imagem dual seja livremente construída pelo leitor e que este 

por sua vez possa, livremente, propr o encontro dessa imagem com as demais 

tecidas ao logo da caminha, com tudo que foi visto, sentido e tocado. 
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A literatura é, indiscutivelmente, uma dessas ―porções‖ em que não 

se pode separar linguagem, imaginação e imagem, juntas elas compõem os 

elementos indispensáveis para conduzir o leitor, porque a literatura, em 

especial, está engenhosamente arquitetada por Euclides da Cunha, em ―Os 

sertões‖ é mais que uma simples leitura, é uma viagem. Para tanto aquele que 

deseja embarcar precisa estar ciente de que talvez esta seja uma viagem sem 

voltas, porque o leitor que permite ser guiado pela imaginação, jamais retornará 

ao ponto de partida e não enxergará mais o espaço que deixou para trás. A 

imaginação é aqui entendida como a capacidade que possuem os sujeitos 

pensantes em criar e (re) criar o mundo e, sobretudo, as imagens guardadas 

nos espaços, nos lugares e também na leitura. Os Sertões nos revelam essa 

grandiosidade, pois convida o leitor a ser esse ser ativo que re-elabora as 

imagens intencionalmente inacabadas pelo autor. Assim, a leitura se converte 

num processo de criação conjunta entre aquele que escreve e a aquele que ler. 

Aceitar esse lugar na produção é embarcar junto a Euclides ao cerne do sertão 

e com ele desbravar suas veredas, ariscar-se, construir os caminhos.  

A imaginação, ao guiar o viajante/leitor o conduz não para o sertão, 

mas para dentro dele, não sendo possível manter-se como um mero 

expectador das cenas que são descritas pagina a pagina, mas senti-las, sofrer 

e se emocionar com a natureza, com o homem e com a sua luta. Para garantir 

que esta viagem transcorra a linguagem empregada torna-se um constante 

alimento para a imaginação do leitor, por e através dela, ele constrói as 

imagens dos espaços de tal maneira que o sertão vai sendo mimeticamente 

percorrido, sentido e compreendido. A imaginação encontra na literatura seu 

lugar sagrado em que tudo se torna possível, daí nada mais real do que ver a 

flora agonizar e rir, o feio transfigura-se em beleza, o fraco revela-se forte, o 

perto e o distante por vezes se encontram. É no universo das possibilidades de 

que a literatura dispõe que Euclides confia ao leitor suas próprias imagens do 

sertão, mas, sobretudo permite ao leitor sempre acrescentar aquelas, por ele, 

imaginadas, daí, porque podemos dizer que Os sertões são infinitos, haverá 

sempre um novo viajante disposto a (re) começar a desenhar novas e 

surpreendentes imagens desse mesmo espaço. O pensamento de Calvino nos 

auxilia a enaltecer nossa reflexão.    
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A obra literária é uma dessas mínimas porções nas quais o 
existente se cristaliza numa forma adquire um sentido, que não 
é nem fixo, nem definido, nem enrijecido numa imobilidade 
mineral, mais tão vivo quanto um organismo. A poesia é a 
grande inimiga do acaso, embora sendo ela também filha do 
acaso e sabendo que este em ultima instancia ganhará a 
partida. (1999, P. 84) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

CAPÍTULO 2: Viagem: perspectivas e trajetórias... 
 

Antes de embarcar rumo ao sertão baiano, Euclides da Cunha já 

havia exposto suas ―verdades‖ a respeito do levante Canudense em um artigo 

intitulado ―A nossa vendéia‖. Republicano convicto, Euclides não se furtou em 

colocar-se em defesa de suas crenças políticas e sociais, passando a enxergar 

no ―motim‖ um inimigo da república, uma ameaça ao projeto civilizador no qual 

tanto acreditava. Na verdade, parte de suas ideias a respeito de Canudos era 

compartilhada pela elite intelectual e por políticos da época. Com os olhos 

voltados para Europa, em especial para França de onde provinha parte de suas 

inspirações científicas e sociais, Euclides julgava encontrar um caminho que 

consolidasse sob uma perspectiva evolucionista e positivista a república recém 

criada. Essas correntes de pensamento que caracterizaram o cientificismo do 

século XIX receberam fortes adesões das instituições de ensino do Brasil, e 

constituíram-se parte do aparelho científico e ideológico usado por Euclides da 

Cunha para interpretar e analisar as questões nacionais. Segundo atesta 

Santana (2001) foi a partir de sua trajetória como estudante de engenharia que 

Euclides da Cunha passou a ter maiores contatos com as principais 

publicações científicas da época, em especial das áreas ligadas às ciências 

naturais como a mineralogia e a geologia, inclusive escrevendo resenhas 

críticas a respeito de tais publicações. Ainda, segundo o mesmo autor, é 

importante enfatizar que Euclides da Cunha viveu e participou ativamente tanto 

das atividades científicas como da vida política e literária que animavam o 

Brasil na época. Assim, é guiado pelo olhar da ciência, que Euclides da Cunha 

partiu rumo ao sertão onde acreditava poder dar aplicabilidade às suas crenças 

científicas, colocar-se em defesa dos projetos políticos que julgava ameaçados 

pelo levante ocorrido em Canudos.  

A sociedade moderna e dita civilizada, que tanto a elite brasileira 

desejava, em nada combinava com um movimento encabeçado por um beato, 

considerado um ―louco‖ e que ainda cultuava a imagem de Dom Sebastião, 

personagem que rememorava à retrógada e abolida monarquia. Como admitir 

que de uma região do país totalmente esquecida ecoasse uma voz que se 

opunha a esse projeto. Daí, nada mais justo que as autoridades políticas e 

intelectuais entrassem em cena e fazendo uso de seu ―bom senso‖ abafassem 
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essas vozes que de tão longe ecoavam sururus contraditórios. Por isso, o uso 

das forças armadas e o extermínio dos ―loucos‖ unidos ao conselheiro se 

justiçavam. Ao ser enviado a Canudos como representante do então jornal O 

Estado de São Paulo, Euclides da Cunha recebe a incumbência de ser a voz 

oficial autorizada a relatar a verdade dos acontecimentos, uma verdade já 

estabelecida, a qual cabia apenas comprová-la através de seus escritos.  

Desse modo, ao chegar ao sertão, Euclides julgava poder seguir as 

rotas pré-determinadas que segundo ele guiariam seu trajeto e sua escrita, à 

luz da verdade oficializada pelas autoridades pretendia ser o jornalista sincero, 

um homem de ciência que se colocaria como mero observador dos fatos. No 

entanto, ao penetrar no sertão parece não encontrar a realidade desejada, logo 

de início, o espaço físico o surpreende, a aridez da terra em que viviam os 

sertanejos lhe provoca estranhamento e lhe impõe a primeira dificuldade para 

seguir a rota, em relatar a ―verdade‖ sem deixar-se impressionar por aquele 

espaço. A visível diferença entre o litoral, em especial o Rio de Janeiro que 

buscava em tudo imitar a França, com o sertão gera o primeiro conflito vivido 

pelo autor, que não consegue ser apenas um mero relator de paisagens e das 

cenas que presenciava, aos poucos, o sertão abre-lhe fendas por onde começa 

a surgir, além da estranheza, um sentimento de emoção e solidariedade com 

aquele lugar e com sua gente. Esse conflito que acabou acometendo o autor, 

transfere-se para sua obra, pois é possível encontrar evidências em sua escrita 

de uma verdadeira luta travada entre aquele que se propusera a serviço da 

―verdade‖ e que em nome dela deveria agir com neutralidade diante dos fatos, 

e do homem capaz de deixar-se seduzir pelas contradições que presenciava 

naquele espaço. A esse respeito às palavras de Wanderley e Menêzes 

reforçam nossa idéia. 

 
Mesmo nessas primeiras descrições, o que notamos é uma 
―batalha surda‖ entre o cientista isento, neutro, e o homem 
Cunha, diante daquela paisagem/espaço/sertão, mostrando-se 
―tormento‖ e ―paraíso‖. Ele confessa-se seduzido e 
impressionado. [...] Cunha não sabia que, ao entrar ―em cheio, 
no sertão adulto‖, estava abrindo veredas para sentimentos de 
afeto, entre ele e aquela ―paisagem impressionadora‖. Não 
sabia que contornos de um lugar/território começavam a ser 
delineados para ele. (WANDERLEY, MENÊZES. 1996, p.180)  
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Diríamos que o autor tenta manter seu projeto sem alterar a rota 

inicial, a principio, é o jornalista que entra em cena, seguido pelo cientista que 

busca no campo dos acontecimentos comprovar suas teorias. Entretanto a 

figura humana também o atormenta, em face de uma natureza que parecia 

enganar a própria morte, aliada à luta do sertanejo que a todo tempo o 

surpreende, seja pelo destemor demonstrado diante do inimigo, seja pela 

sobrevivência diária. Assim o muro das ―verdades‖ e da indiferença começa a 

se romper, abrindo caminhos que o levariam a uma vivência com aquele 

espaço capaz de fazer com que o homem de ciência cedesse lugar ao viajante 

emocionado que traduziria para sua escrita as emoções e as surpresas vividas 

naquela terra que aos poucos deixara de ser ―um tormento‖ para torna-se um 

―paraíso‖. Se Euclides da Cunha parte com a intenção de desvendar o sertão, 

ao penetrar suas veredas, é ele quem acaba sendo desvendado, pois diante do 

sertão e da verdadeira realidade ali encontrada não haveria como manter-se 

isento, como não se deixar guiar pela subjetividade e pela emoção que as 

cenas lhe causavam, a ponto do autor deixar que a voz do jornalista isento e do 

cientista convicto se calasse, e que prevalecesse a voz do homem, do poeta e 

do literato. 

No decorrer da obra encontramos esses sujeitos vivos em sua 

escrita, porém o conflito entre eles parece latente, uma vez que as mudanças 

de rota, as descobertas de outras verdades não se dão de modo inteiramente 

passivo, o autor parece mesmo disposto a ―lutar‖ a fim de manter seu projeto 

inicial. Na verdade, diríamos que de inicio ele até consegue quando busca 

compreender o sertão com base em teorias científicas, ao propor uma 

descrição dos elementos da natureza o faz com base em conhecimentos 

inerentes as ciências da Terra. No entanto, é no contato direto com essa 

natureza que o autor termina por percebê-la, além de suas características 

físicas, aos poucos se confessa seduzido, deixando evidente em sua escrita 

que a natureza a qual se refere não é apenas algo que está apenas ao alcance 

de seus olhos, mas que chega ao seu coração. Desse modo, ao invés de 

estranheza o autor demonstra compaixão pela natureza, de modo poético, 

narra suas características colocando-a como personagem central, vítima de 

suas próprias circunstâncias. Assim, a narrativa poética e literária fundem-se 

com o discurso cientifico, em que declara a necessidade de compreender as 
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características físicas do sertão como resultado de uma série de fatores, os 

quais só seria possível determinar por meio de um complexo estudo.  

É nas entranhas do sertão que a batalha entre suas proposições de 

verdade e aquelas advindas de sua experiência com o lugar são acirradas, pois 

a cada passo da viagem, o autor deixa cair o ―véu de suas certezas‖ passando 

a enxergar o sertão com um olhar revelador de si mesmo, de um espaço/sertão 

possuidor de uma verdade própria, de um modo de ser e viver. Assim, o 

conflito vivenciado pelo autor o acompanha em seu processo de escrita, de tal 

maneira, que ao longo da obra faz declarações que ora parecem reafirmar seu 

posicionamento inicial, ora parecem negá-los. É importante compreender que é 

no transcorrer de sua obra que o autor se investe e dá voz ao jornalista, ao 

cientista e ao poeta humano, todas por sua vez possuem vigor e solidez. No 

entanto, é no campo dos acontecimentos que cada ―ser‖ vai sendo despido e 

junto com ele sua visão outrora defendida. Na medida em que o sertão se 

revela, outras verdades vão sendo enxergadas, pondo em contradição os 

argumentos e as visões desses sujeitos, uma vez que já não mais condiz com 

a realidade vista e experienciada.          

Logo no início, na ―Nota preliminar‖ o autor declara o caminho que 

pretende seguir e conduzir sua visão diante dos fatos, ao propor ser um fiel 

narrador de verdades: 

E tanto quanto nos permitir a firmeza do nosso espírito, 
façamos jus ao admirável conceito de Taine sobre o narrador 
sincero que encara a história como ela merece: il s’irrite contre 
les demi-verités Qui sont des demi-faussetés,contre les auteurs 
Qui n’altèrent ni une date, ni une généalogie, mais dénaturent 
les sentiments et les moeurs, Qui gardent le dessin dês 
événements et en changent la couleur, Qui copient les faits et 
défigurent l’âme: il veut sentir en barbare, parmi les barbares, 
et, parmi les anciens, em ancien. (Cunha, 2002, p.10) 

 

Ao colocar-se como sendo um narrador sincero, o autor expressa o 

modelo de escrita que irá seguir, partindo do principio em que julga ser possível 

separar sujeito do objeto, ou seja, diante do sertão o que lhe importaria seria 

narrar as verdades dos acontecimentos sem jamais deixar ser tocado pela 

realidade vivida e sem nela interferir. A princípio quem fala é a voz isenta do 

jornalista, aliado às proposições do cientista, Euclides se revela seguidor do 

evangelho positivista. Ao mencionar as indicações do pensador francês 
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Hippolythe Taine, o autor deixa claro que pretende seguir um modelo de 

literatura científica, que tal qual o discurso científico pretende substituir a 

experiência. As proposições do pensador francês tornaram-se as bases 

fundamentais do chamado realismo-naturalista, segundo Taine no naturalismo 

ciência e literatura são idênticas, cabendo tanto ao cientista quanto ao escritor 

naturalista observarem e relatarem os fatos com extrema imparcialidade.  

 
As menções indicam a importância que as idéias de Taine têm 
no texto de Euclides da Cunha. [...] Este pensador sugere a 
Euclides um modelo escritural que, partindo do projeto de uma 
literatura científica, propõe a equação entre o imaginado, o 
visto e o experimentado, com todas as suas contradições. Uma 
literatura que tal qual o discurso científico, se propõe a 
substituir a experiência. (LEMOS, 2000, p.42) 

        

Inspirado em Taine, Euclides busca convergir literatura e ciência sob 

a perspectiva de elevar sua literatura ao nível de saber moderno, na qual a 

precisão matemática e a objetividade científica do positivismo fossem os 

caminhos que o levariam a revelar a verdade a respeito do sertão. Assim, é 

munido desses aparelhos teóricos que Euclides inicia sua caminhada pelo 

sertão onde julga poder comprovar a verdade anteriormente declarada a 

respeito das questões que mobilizaram e justificaram a guerra em Canudos. 

Ao desembarcar no sertão, Euclides parecer ter clara a missão de 

relatar as paisagens sertanejas mantendo-se distante, como se estivesse em 

um laboratório, observaria e depois descreveria o que vira, por fim, com base 

no visto e observado deveria apontar uma causa para as questões levantadas.  

Ao passo que Euclides adentra o sertão ele percebe-se em meio a 

uma terra ignota, um terreno desconhecido que em nada lembra o familiar 

litoral, o sertão, surge como o novo e é nesse inesperado encontro com o 

desconhecido, que o jornalista encontra a primeira dificuldade em relatar o que 

vira, aquela terra parece não condizer com a verdade que pretendia encontrar, 

não havendo como manter-se alheio a tudo que o cercava. A natureza local se 

apresenta de modo rude, porém singular o bastante para que além do 

sentimento de estranheza o autor deseje compreender as razões de tais 

singularidades, para tanto a voz do jornalista não dá conta desse propósito, 

daí, o autor recorrer ao cientista, é o engenheiro que vai buscar à luz dos 

conhecimentos nas ciências da terra as respostas para tais características, 
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para tanto, parte de uma ampla leitura da morfologia local onde acredita 

encontrar os primeiros indicadores.      

 
A Serra do Grão-Mogol, raiando as lindes da Bahia, é o 
primeiro espécime dessas esplendidas chapadas imitando 
cordilheiras, que tanto perturbam os geógrafos descuidados [...] 
os sulcos de erosões que as retalham soa cortes geológicos 
expressivos. Ostentam em plano vertical, sucedem-se a partir 
da base, as mesmas rochas que vimos se substituem em 
alongado roteiro pela superfície: em baixo os rebentos 
graníticos decaídos pelos fundos dos vales, em cômoros 
esparsos; à meia encosta, inclinadas, as placas xistosas mais 
recentes, no alto sobrepujando-as, ou circuitando-lhes os 
flancos em vales monoclínicos, os lençóis de grés, 
predominantes e oferecendo aos agentes meteóricos 
plasticidade admirável aos mais caprichosos modelos. Sem 
linhas de cumeadas, as maiores serranias nada mais são que 
planuras altas, extensas rechãs terminando de chofre em 
encostas abruptas, na molduragem golpeante do regime 
torrencial sobre o terreno permeável e móvel. Caindo por ali a 
séculos as fortes enxurradas, derivando a princípio em linhas 
divagantes de drenagem, foram pouco a pouco reprofundando-
as, talhando-as em quebradas que se fizeram canons, e se 
fizeram vales em declive, até orlarem de escapamentos e 
despenhadeiros aqueles plainos soerguidos. (CUNHA, 2002, 
p.14)  

   

Diante do sertão, Euclides não conseguiu portar-se como um mero 

relator de paisagens, e mesmo quando o faz, deixa claro seu desejo em 

ultrapassar uma simples descrição. As peculiaridades da natureza, em especial 

do relevo, o fez sentir-se em um laboratório ―vivo‖ onde poderia utilizar seus 

conhecimentos científicos. Nas vestes do cientista nada passaria despercebido 

aos olhos de Euclides, assim, todos os detalhes que compõem a fisionomia 

local são tidos como relevantes. Porém, de início procura realizar uma 

descrição que seguindo o modelo positivista o colocaria como um observador 

externo, assim ao descrever o relevo sertanejo faz uso de uma escala reduzida 

em que, primeiramente, aparecem os traços mais imponentes, na medida em 

que adensa a escala vai sendo ampliada, de forma que as variações do revelo 

bem como seus detalhes vão sendo incorporados à sua descrição.  

As características sejam elas do revelo ou da natureza como um 

todo, tornam-se um convite para o autor aplicar seus conhecimentos. Diante do 

sertão, Euclides se porta tal qual um pesquisador que não se conforma com as 

explicações prontas, mesmo ao tomar como referência estudos já realizados a 
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respeito da região, procura acrescentar a eles suas impressões, diante do que 

vivenciava tais estudos pareciam não darem conta da realidade. Daí lança uma 

tese em que acredita que as características da região são resultados de fatores 

que agem externa e interiormente no interior da terra, ao declarar que o caráter 

topográfico retrata o ―embater de elementos, que ali reagem há milênios‖ 

(CUNHA, 2002, p.16) ele demonstra sua crença nas ciências da terra, em 

especial na geologia em quem pretende encontrar os primeiros aportes para 

elaborar um verdadeiro estudo a respeito do sertão.  

Quanto mais se aproxima do sertão mais o autor parece sentir 

aguçar a necessidade de não apenas estar naquele espaço, mas buscar 

compreendê-lo, aos poucos, o visto e o sentindo vão impulsionando o viajante 

a adentrar mais e mais as entranhas do sertão. Não há como ignorar as 

peculiaridades do clima local, seja o calor de um sol dardejante, ao as friagens 

das noites sertanejas por ele sentida, essas experiências o fazem desejar 

compreender os fenômenos que presenciava. Assim com base em suas 

proposições propõe direcionar suas considerações a respeito de clima 

sertanejo. Mais uma vez, é o cientista que aparece para dar conta desse 

objetivo. Primeiramente, reforça sua tese inicial de que é preciso considerar os 

mais variados elementos geológicos e topológicos, para, assim, apontar as 

causas que correspondem às características climáticas. 

 
Dos breves apontamentos indicados resulta que os caracteres 
geológicos e topológicos, a par dos demais agentes físicos, 
mutuam naqueles lugares as influencias características de 
modo a não se poder afirmar qual o predominante. (CUNHA, 
2002, p.26)   

     

Ao mesmo tempo em que julga a necessidade de não desprezar 

nenhum dos fatores, aponta a impossibilidade de precisar qual deles seria 

preponderante na composição do clima sertanejo. Mesmo considerando a 

existência de estudos já realizados com esse propósito, Euclides alerta que 

nenhum deles havia contemplado a questão de modo mais preciso, pois 

segundo ele ―nenhum pioneiro da ciência suportou ainda as agruras daquele 

rincão em prazo suficiente para definir‖ (CUNHA, 2002, p.26). Na verdade, o 

autor acaba denunciando a ausência de estudos no que diz respeito à região 

como um todo, não apenas no tocante a questão climática. Por essa 
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constatação, o autor deixa escapar que essa ausência expressa algo mais 

além, ela aponta indicativos para aquilo que futuramente ele irá denunciar, o 

total abandono no qual se achava o sertão, sendo visto e tratado como uma 

parte alheia ao restante do país. 

O encontro com um sertão inimaginado conduz Euclides a uma 

busca intensa por verdades ainda encobertas pelas formulações pré-

concebidas a respeito do lugar. Essa busca releva mais que um desejo em 

alçar sua escrita ao grau de estudo cientifico, ele não se contenta em apenas 

apresentar as causas para fenômenos tão relativos à região como o ciclo das 

secas, ele aponta meios possíveis para atenuar os efeitos desse fenômeno. 

Cartesianamente ele aponta os motivos que a seu ver seriam responsáveis 

pelo ciclo da seca.   

 
Um dos motivos das secas repousa, assim, na disposição 
topográfica. Falta às terras flageladas do norte uma alta 
serrania que, correndo em direção perpendicular àquele vento, 
determine a dynamic colding, consoante um dizer expressivo. 
(CUNHA, 2002, p.34)         

    

A natureza como um todo toca o viajante de maneira intensa, a 

visível diferença com o litoral repulsa-o a princípio, mas também provoca 

sentimento de compaixão pela natureza, enfrentar a seca como um fenômeno 

a ser estudado pela ciência passa a ser visto como um dever por envolver uma 

porção significativa do país, não sendo apenas vagas conjecturas, mas que 

deviam ter como finalidade apontar os meios de conviver com essa realidade. 

 
Este desfiar de conjecturas tem o valor único de indicar 
quantos fatores remotos podem incidir numa questão que 
duplamente nos interessa, pelo seu traço superior na ciência e 
pelo seu significado mais intimo no envolver o destino de 
extenso trato do nosso país. (CUNHA, 2002, p.34)     

 

Seu papel de engenheiro o colocava a tarefa de não limitar seu 

estudo a uma simples eleição de fatores, crente no poder das técnicas em 

transformar o ambiente, e assim sendo, os próprios efeitos da seca, Euclides 

vai valer-se de experiências importadas da França, cuja prática consistia em 

represar as águas das chuvas através do sistema de barragens. Para ele essa 

técnica deveria ser adotada pelas autoridades a fim de melhorar até mesmo o 
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regime das chuvas uma vez que a presença de barragens e açudes favoreceria 

a evaporação, alimentando por sua vez o ciclo chuvoso. 

 
Abarreirados os vales, inteligentemente escolhidos, em pontos 
pouco intervalados, por toda a extensão do território sertanejo, 
três conseqüências inevitáveis decorreriam: atenuar-se-iam de 
modo considerável a drenagem violenta do solo, e as suas 
conseqüências lastimáveis; formar-se-lhes-iam à ourela, 
inscrita da rede das derivações, fecundas áreas de cultura; e 
fixar-se-ia uma situação de equilíbrio para a instabilidade do 
clima, porque os números e pequenos açudes uniformemente 
distribuídos e constituindo dilatada superfície de evaporação, 
teriam, naturalmente, no correr dos tempos, a influência 
moderadora de um mar interior, de importância extrema. 
(CUNHA, 2002, p.48)      

  

Ao dispor de seus conhecimentos de engenheiro, Euclides busca 

aplicá-los com vista aos problemas da região. Na realidade, trata-se de uma 

questão já discutida no âmbito do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, onde 

ministrou aulas, e onde teve oportunidade de debater com outras 

personalidades questões concernentes a infraestrutura. Contudo, o que o autor 

ainda não havia percebido era que por trás da voz de autoridade cientifica, do 

engenheiro convicto no poder das técnicas, havia um eco, a voz da figura 

humana preocupada com os rumos de uma parcela significativa do país. Ao 

mesmo tempo, é essa voz humana que aos poucos vai se sobrepondo à visão 

matematizante do cientista/engenheiro. Era preciso mais do que técnicas para 

se compreender o sertão, era preciso apreender o movimento que a natureza 

sabidamente cultuava, perpetuando sua própria existência em meio às 

adversidades. O que o viajante ainda não compreendia, era que mesmo o ciclo 

da seca, cuja morte se faz tão marcante, acabara, por fim, representando a 

força da vida ali presente, pois a seca não a eliminava de todo, era apenas 

uma pausa, uma falsa morte que se desfazia com a inesperada ressurreição, 

com um afloramento espetacular na natureza.  

 
[...] avivando a paisagem, acamando-se nos plainos, 
arredondando as encostas, as moitas, floridas do alecrim-dos-
tabuleiros, de caules finos e flexíveis; as umburanas perfumam 
os ares, filtrando-os nas frondes enfolhadas, e — dominando e 
revivescência geral — [...] (CUNHA, 2002, p.39)   
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Mesmo com uma visível relutância, o viajante começa a perceber 

que essa viagem o levaria para um lugar não planejado, aos poucos, o roteiro e 

os objetivos traçados vão sendo deixados, o que antes parecia ser essencial 

relatar da viagem, começa a se esvaziar. No lugar do engenheiro e do cientista 

dotados de conhecimentos, é a natureza que aos poucos começa a ensinar 

sua própria sabedoria. Se para aqueles estudiosos vindos de outros lugares 

era difícil precisar a freqüência com que se dá o ciclo das secas, para o 

sertanejo a natureza lhe fornece essa informação, ou pelo menos lhe dá sinais, 

assim, inspirado pela direção dos ventos, o sertanejo consegue antecipar se as 

chuvas se aproximarão ou se a estiagem permanecerá. Esse saber apreendido 

pelo sertanejo revela mais que uma necessidade, parte de uma interação 

desse sujeito para com o espaço vivido, essa vivência, agora, experimentada 

por Euclides o encanta. É o indício de que suas certezas em nada 

correspondiam com a realidade ali encontrada. O inimigo da república, a 

ameaça ao projeto civilizador do litoral, não se encaixa com a figura do 

sertanejo, ser que aprendeu a imitar a natureza na luta pela vida. 

Assim, a natureza torna-se personagem central da trama, seus 

movimentos, suas mudanças, sua saga, compõem o enredo, o grande tema, 

não sendo vista como cenário, mas como esse personagem ativo, como um 

―ser‖ que entrecruza toda a história. Digamos que ao se deixar tocar pela 

natureza o autor não se limita a fazer conjecturas de cunho cientifico, para 

retratá-la de modo mais veemente e expressivo elege uma linguagem poética, 

e deixa prevalecer à voz do literato chegando mesmo a antropomorfizar a 

natureza, de tal modo, a ser ela quem determina o movimento e a vida das 

demais personagens que vão aparecendo na trama. Desse modo, o sertanejo 

se coloca como submisso a ela, pois aprende a viver de acordo com suas 

determinações, o tempo passa a ser o tempo dela, é ela quem se encarrega de 

marcá-lo.    

 
Sucedem-se manhãs sem-par, em que o irradiar do levante 
incendido retinge a púrpura das eritrinas e destaca melhor, 
engrinaldando as umburanas de casca arroxeada, os festões 
multicores das bignômias. Animam-se os ares numa palpitação 
de asas, célebres, ruflando. — sulcam-nos as notas de clarins 
estranhos. Num tumultuar de desencontrados vôos passam, 
em bandos, as pombas brabas que remigram, e rolam as 
turbas turbulentas das maritacas estridentes...enquanto feliz, 
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deslembrando de mágoas, segue o campeiro pelos 
arrastadores, tangendo a boiada farta, e entoando a cantiga 
predileta... assim se vão os dias. Passam-se um, dois, seis 
meses venturosos, derivados da exuberância da terra, até que 
surdamente, imperceptivelmente, num ritmo maldito, se 
despeguem, a pouco e pouco, e caiam, as flores, e a seca se 
desenhe outra vez nas ramagens mortas das árvores 
decíduas...(CUNHA, 2002, p.41) 

 

A natureza sertaneja toca o viajante, diante dela torna-se inevitável 

não tomá-la como inspiração, não havia como retratar o que via sem deixar 

aflorar a imaginação, e a subjetividade do literato, assim, os fatos reais 

aparecem interligados com as imagens poéticas, não há como distinguir aquilo 

que é visto do que é imaginado, esse modo particular em narrar à natureza 

eleva a escrita do autor a arte literária garantindo aos viajantes posteriores o 

mesmo vigor e emoção por ele sentido.  

 A cada passo dado em terras sertanejas mais o viajante deixa 

transparecer o conflito que vivenciava. A luta pela vida, ao mesmo tempo em 

que o atormenta, provoca sentimentos de compaixão pela natureza. Além 

disso, o encontro com o desconhecido, o nunca visto, abria-lhe uma 

perspectiva inteiramente reveladora a respeito do povo que habitava a velha 

Canudos, algo parecia não fazer sentido com aquela verdade já vinculada a 

respeito do levante e de seus motivos. O termo terra ignota, enfatiza bem o 

modo como o sertão era visto, uma terra isolada, ainda não suficientemente 

explicada pela ciência, isolada do resto do mundo. É assim que o sertão era 

tratado, e ao chegar nessa terra, Euclides compreende bem o quanto esse 

abandono era verdadeiro. Essa constatação provocaria dúvidas a respeito das 

verdadeiras razões que motivaram o levante Canudense, diante da realidade, 

as declarações feitas pelo autor em ―A nossa vendéia‖ artigo publicado pelo 

então jornal O Estado de São Paulo, no qual comparava o levante com a 

chamada revolta da Vendéia, região da França em que nobres e camponeses 

se uniram com o objetivo de lutar contra a revolução francesa (1793), começa a 

corroer, pois ele não consegue constatar que razões de cunho político fossem 

a real motivação da revolução sertaneja.  

Encontrar-se em meio àquela terra, até então pouco conhecida, 

alimenta no viajante um desejo de desbravá-la, acreditando que para isso era 

preciso conhecer mais a respeito dos aspectos da região, e assim incorporá-la 
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as demais. Declara uma preocupação em dedicar-se aos estudos da natureza, 

a fim de catalogar as inúmeras espécies que, segundo ele, permaneciam 

―anônimas ainda da ciência — ignoradas dos sábios, conhecidas demais pelos 

tabaréus [...]‖ (CUNHA, 2002, p.37), ao tomar como dever da ciência dedicar-se 

ao estudo da região, reforça sua crença nela, mas também afirma seu 

encantamento quanto à sabedoria demonstrada pelo sertanejos a respeito da 

mesma. 

O encontro com a natureza se faz de modo revelador, pois provoca 

mais que um sentimento de afeto para com o espaço/sertão. A gritante 

diferença entre as terras litorâneas e aquela visitada, abre fendas onde começa 

a ser rompido o muro das verdades já afirmadas. Ao penetrar o sertão, 

Euclides acreditava portar-se como um ser alheio aquele lugar, acreditava que 

o sentimento de ―repulsa‖ jamais se transformaria em atração, em uma 

caminhada prazerosa. De posse de seus conhecimentos, o doutor caminha 

com um olhar de cientista um tanto pretensioso, acredita poder classificar tudo 

o que verá naquela natureza tida como pobre. Contudo, essa é a primeira 

verdade que não se confirma, pois, o cientista encontra uma variedade de 

espécies ainda não conhecidas da ciência, nem mesmo pelos sábios 

naturalista que ali já haviam passado, a exemplo de Humboldt, a quem o autor 

cita. Se de inicio a terra o repulsava, no decorrer da travessia ele confessa-se 

está diante de uma ―paragem impressionadora‖ que ensina ao viajante a captar 

o seu ritmo, seu tempo, a testemunhar sua riqueza. A experiência com a 

natureza é um principio sinalizador de que a travessia euclidiana seguirá outros 

rumos, outras rotas não estabelecidas que o levarão  ao encontro de outras 

verdades cravadas no cerne do sertão. Ao atravessá-lo, Euclides se depara 

com uma terra que o surpreende pela força vivaz com que a natureza luta e se 

transfigura em ―um jogo de antíteses‖, mas que faz desse sertão um ―[...] vale 

fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono.‖ (CUNHA, 2002, p.43). O encontro 

com essa terra fértil é a primeira verdade que se afirma pela experiência do 

viajante, nela e com ela, outras verdades serão desvendadas. 

A proximidade do autor com o sertão e seu encontro com a 

natureza, tem como conseqüência maior a quebra de suas certezas. A partir 

dessa experiência como poderia acreditar que do sertão, até então ignorado, 

surgiria um levante capaz de ameaçar a república? Antes de chegar a Canudos 
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Euclides mantém firme a ideia de que aquela seria ―a nossa Vendéia‖, no 

entanto, ao chegar à cidade insurreta, o jornalista encontra-se diante da 

impossibilidade de manter sua afirmativa, pois constata o isolamento em que 

se achava aquela cidade, não encontra razões políticas que realmente dessem 

motivação ao levante. Define nesses termos a cidade: 

 
Canudos era uma tapera miserável, fora dos nossos mapas, 
perdida no deserto, aparecendo, indecifrável, como uma página 
truncada e sem número das nossas tradições. (CUNHA, 2002, 
p.217)   

 

O encontro com uma cidade perdida, velha e miserável, reforça o 

abandono e esquecimento em que vivia a região, na realidade a cidade não era 

a ―vendéia‖, contudo, as forças oficiais são recebidas com uma resistência não 

imaginada, o preparado exército republicano encontra dificuldades em devastar 

com a tapera. Havia, portanto, algo de indecifrável naquela força que 

surpreendera a todos.  

O espírito nacionalista conduz o viajante a agir mais uma vez sob a 

perspectiva científica. Conforme recorda (LEMOS, 2000) na segunda metade 

do século XIX, temas como a abolição, as especificidades políticas e, 

sobretudo, a questão das raças se tornaram os principais alvos dos estudos de 

áreas como a Antropologia, Sociologia, e Psicologia. A temática racial animava 

o discurso nacionalista que na verdade manifestava uma vontade das elites 

políticas e intelectuais em encontrar no quadro etnológico brasileiro uma raça 

superior, que identificasse o Brasil como uma nação ―europeia‖ cultural e 

politicamente civilizada. Lemos ainda reforça que: 

 
Dentro do país, no entanto, prevalecia a política de estabelecer 
a diferença entre a parcela civilizada, aristocrática e superior da 
população — identificar à raça branca — e a parcela atrasada, 
não civilizada e ‗inferior‘ identificada aos demais seguimentos 
étnicos. Ou de reproduzir nas fronteiras do país a lógica do 
novo colonialismo não mais apoiada em divisões religiosas, 
mas em hierarquias ‗cientificamente estabelecidas‘ entre os 
povos e raças. (2000, p.122)  

     

 No rescaldo dessas discussões, Euclides encontra em sua viagem 

para o sertão o terreno onde propõe aplicar sua visão sobre o tema raça. Na 
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nota preliminar, mais uma vez o autor enuncia como pretende mediar sua visão 

a esse respeito: 

O jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira 
simplório serão em breve tipos relegados às tradições 
evanescentes, ou extintas [...] a civilização avançará nos 
sertões impelida por essa ―força motriz da História‖ que 
Gumplowicz, maior que Hobbes, lobrigou, um lance genial no 
esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes. 
(CUNHA, 2002, p.9)                  

 

Euclides parte da perspectiva de que as raças evoluem no tempo e 

sob a ação do ambiente físico, ou seja, sua visão parte da premissa de que 

uma raça só evolui em condições históricas e ambientais promissoras. Sob 

essas condições parecia ser claro para o viajante confirmar essa tese tomando 

o sertão como exemplo vivo, uma vez que, o sertanejo ou o jagunço, como 

batizara, encontrava-se histórica e ambientalmente desfavorecido em relação 

ao restante do país, sendo assim restava-lhe apenas a tarefa de confirmar sua 

tese e apontar a região e sua gente como essa parcela da população atrasada 

e inferior em relação às demais, sobretudo aquela do litoral. Para Euclides, o 

povo que vivia no sertão era definido como sendo: ―[...] sem tradições nacionais 

uniformes, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico, dos princípios 

civilizadores elaborados na Europa [...]‖ (CUNHA, 2002, p.9). 

Constatar essa verdade tão largamente difundida entre os homens 

de ciência, e até então acolhida por Euclides que se mostra sob um plano 

imediatista do viajante, é uma equação fácil de ser resolvida e empiricamente 

comprovada. O atraso histórico da região, aliado às suas ―pobres‖ condições 

ambientais só poderiam resultar em uma raça inferior e intelectualmente 

atrasada cujo levante só reforçaria essa tese, assim como aponta o próprio 

autor:  

 
Insistamos sobre essa verdade: a guerra de Canudos foi um 
reflexo em nossa história. Tivemos, inopinadamente, ressurreta 
e em armas em nossa frente, uma sociedade velha, uma 
sociedade morta, galvanizada por um doido. (CUNHA, 2002, 
p.126)   

  

A guerra de Canudos, nesses termos, tem o papel de comprovar tal 

verdade. Assim, cabiam às forças civilizadoras do litoral europeizado combater 

o motim, e colonizar a região, aplicando-lhes a pena de padronizá-la às demais 
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partes do país. Logo ao penetrar no sertão a certeza do viajante/cientista 

parecia se confirmar, de imediato a natureza dá sinais dessa pobreza, porém, o 

viajante logo se perde e em meio ao desconhecimento total, acaba 

encontrando uma natureza reveladora, capaz de sobreviver mesmo diante das 

adversidades de um clima árido. No entanto, cabia ao cientista compreender 

que ‗raça‘ seria essa que aprendera a conviver com esse ambiente 

contraditório e híbrido. Nesse propósito, convida para seu discurso, diversos 

interlocutores com quem investiga as raízes antropológicas brasileiras, cujo 

objetivo tal como estes, seria encontrar um tipo, uma raça pura que 

representasse o verdadeiro gênero brasileiro, gênero esse que deveria ser o 

mais aproximado possível da ‗raça branca‘, ou seja, o mais europeizado 

possível. . Observa-se que para Euclides, a raça branca prevaleceria sobre as 

demais. ―[...] preveem a vitória final do bronco, mais numeroso e mais forte 

[...]‖. (CUNHA, 2002, p.52). Essa é a certeza com que partira rumo ao sertão e 

a qual pretendia confirmar. O viajante que partira ao lado das tropas nacionais 

desejava enviar para capital a notícia do extermínio dos revoltosos, a vitória do 

exército republicano era fato, além de abafar as falas contrárias ao progresso 

daria mostra da força nacional ora representada pelos homens de farda. 

Contava com outra certeza, a ignorância dos homens sertanejos a respeito das 

táticas de guerra tornaria ainda mais fácil a vitória. Conforme escreve ―a derrota 

era inevitável. Porque a tais deslizes se adiantam outros, denunciando a mais 

completa ignorância da guerra‖ (CUNHA, 2002, p.159)  

No entanto, os acontecimentos levariam o viajante a testemunhar 

outra história, a encontrar outra verdade que mais uma vez não condizia com 

aquela outrora afirmada, e, sobretudo, desejada pelas instituições as quais 

prestava serviço. A derrocada do preparado exército nacional foi recebida com 

surpresa, soava como um profundo desaforo para o país, essa notícia, enviada 

pelo próprio Euclides, chocou mais fortemente com a derrocada da terceira 

expedição que culminou com a morte do respeitado coronel Moreira César. 

Mais uma vez a experiência do viajante o leva para outros rumos, o que 

presenciava era forte o suficiente, a voz do jornalista autorizado a tornar 

público o brilho das vitórias do exército nacional, declara para o país não só a 

derrota desse exército, mas sua fraqueza que em nada deveria representar a 

força de uma nação. Assim constata que: 
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Segundo o exato conceito de Van de Goltz, qualquer 
organização militar deve refletir alguma coisa do temperamento 
nacional. Entre a incoercível tática prussiana, em que é tudo a 
precisão mecânica da bala, e a nervosa tática latina, em que 
tudo é arrojo cavalheiresco da espada, tínhamos a esgrima 
perigosa com os guerrilheiros esquivos cuja força estava na 
própria fraqueza, na fuga sistêmica, num vai e vem doidejante 
de arrancadas e recuos, dispersos, escapantes no seio de uma 
natureza protetora. (CUNHA, 2002, p.159)   

 

Diante dos fatos e de tudo que presenciava, Euclides revela-se 

impressionado com a força demonstrada pelo exército canudense, essa força 

impele o viajante a embrenhar-se em outra investida. O viajante parece 

encontrar uma verdade que mais uma vez contrariava suas próprias certezas. 

A busca intensa por uma raça cujo espírito representasse a força nacional 

parecia estar ali, encravada naquela terra árida e ignota. O destemor com que 

os homens do sertão lutaram contra as forças nacionais impressiona o viajante. 

Diante do visto, ele lança sua tese na qual apontará ser o sertanejo, uma raça 

cuja força advém da natureza em que este vivia. Na verdade, ele vai além, 

posto que, aponta ser a natureza uma aliada dos sertanejos, ela torna-se um 

soldado a mais na luta contra o exército republicano. É bem verdade que 

Euclides não se afasta de suas convicções científicas, pois convergem no 

mesmo plano meio ambiente e história como determinantes na evolução das 

raças. Porém, o que ele não contava era com a possibilidade de encontrar no 

sertão, o ―cerne da nossa nacionalidade‖ em meio aquela natureza pobre, 

indecifrável, um povo cuja história os relegou ao posto de ―atrasados e 

ignorantes‖ que em tudo destoava dos ideais europeus de raça, assemelhar-se 

ao espírito nacional. 

Acompanhar os fatos da guerra do palco dos acontecimentos 

tornaria a viagem do autor um verdadeiro encontro com um lugar novo, 

inimaginado. É nesse lugar e desse encontro que as verdades do viajante são 

desmontadas, as cenas que presenciava não permitiam colocar-se em outro 

lugar, senão em favor de uma verdade nova, nascida de sua experiência com 

aquele espaço. Nesse ponto da viagem sua escrita se prestaria a revelar mais 

do que uma luta entre forças contrárias, ele passa a descrever com profunda 

emoção a quase fusão homem/natureza, uma consonância com o 

espaço/sertão nascida do contato e da vivência do sujeito com sua terra. Em 



66 
 

sua tese o sertanejo confunde-se com a própria natureza, seja na aparência, 

seja na força, sendo que esta última se sobrepõe. 

 
O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. [...] entretanto, 
toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais 
surpreendedor que vê-la desaparecer de improviso. Naquela 
organização combalida operam-se, em segundos, 
transmudações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhes o desencadear das energias adormidas. 
O homem transfigura-se. (CUNHA, 2002, p.77)   

 

 Vejamos que o viajante já começa enfatizando a força do 

sertanejo em detrimento aos homens do litoral. Essa proposição contrapõe com 

tudo o que simboliza os ideais de raça, uma vez que o homem do sertão não 

correspondia com a civilidade vinda da Europa cuja influência havia penetrado 

mais incisivamente no litoral. Ao testemunhar a força e a capacidade de 

superação do sertanejo, o viajante começa a dar sinais de que suas verdades a 

respeito do povo ali vivente não poderiam se firmar. Desse modo, procura 

compreender essa raça tornando as condições naturais como propícias a tais 

características. Assim, é que homem e natureza se assemelham na luta por 

vencer as adversidades. ―É inconstante como ela. É natural que seja. Viver é 

adaptar-se. Ela talhou-o à sua imagem: bárbaro, impetuoso, abrupto...‖ 

(CUNHA, 2002, p.80). Nota-se que ao referir-se ao sertanejo ele aproxima-se 

das descrições da natureza, é uma leitura em que os dois na verdade, se 

confundem. 

 Ao desembarcar no sertão, o exército republicano viu suas táticas 

de guerra desmoronarem, diante de um espaço totalmente desconhecido não 

havia como por em prática os planos, as metas estabelecidas. Em nada valia a 

potência de suas armas se não sabiam como se deslocar, não alcançava o 

inimigo mesmo que este estivesse próximo desaparecia, inexplicavelmente.  

 
Trilhando veredas desconhecidas, envolto por uma natureza 
selvagem e pobre, o nosso soldado, que é corajoso na frente 
do inimigo, acobarda-se, invadido de temores, todas as vezes 
que este, sem aparecer, se revela, impalpável, dentro das 
tocaias. (CUNHA, 2002, p.160)          
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Ao lado do soldado, Euclides revela a ineficiência das táticas de 

guerra diante do desconhecimento da natureza, ao contrário destes, o 

sertanejo facilmente de desloca e se protege entre as veredas que acabam 

atocaiando o inimigo. Além da força, o que o viajante percebia era a 

necessidade em se conhecer o ambiente da guerra como um fator 

determinante para a vitória ou a derrota do exército. 

O sertanejo é visto como filho da natureza, e tal qual uma mãe, esta 

o protege, coloca-se na luta em seu favor, dificulta a passagem do inimigo 

como quem o apreendesse entre suas veredas. 

 
Ao passo que as caatingas são um aliado incorruptível do 
sertanejo em revolta. Entram também de certo modo na luta. 
Armam-se para o combate; agridem. Trançam-se, 
impenetráveis, ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas 
multívias, para o matuto que ali nasceu e cresceu. E o jagunço 
faz-se guerrilheiro-tugue, inatingível... as caatingas não o 
escondem apenas, amparam-no. (CUNHA, 2002, p.148) 

      

Narrar à ativa participação da natureza como um agente de guerra 

ao mesmo tempo em que reforça a importância e o valor da experiência com o 

espaço, reforça a própria experiência do viajante que não consegue negar o 

poder ora da natureza, ora do sertanejo agindo sobre os homens do litoral. 

Embora, pareça apiedar-se da luta dos soldados e reconhecê-los como sujeitos 

bravos o autor não deixa de narrar a derrota de seus companheiros, não, sem 

demonstrar surpresa diante do fato, pois ao partir jamais contava com essa 

possibilidade. Sobretudo quando o inimigo (sertanejo) aparentemente inferior 

tem na natureza um aliado capaz de colocá-lo em um plano superior. 

 
A luta é desigual. A força militar recai a um plano inferior. 
Batem-na o homem e a terra. E quando o sertão estua nos 
bochornos dos esteios longos não é difícil prever a quem cabe 
a vitória. Enquanto o minotauro, imponente e possante, inerme 
com sua envergadura de aço e grifos de baionetas, sente a 
garganta exsicar-se-lhe de sede e, aos primeiros sintomas da 
fome, reflui à retaguarda, fugindo ante o deserto ameaçador e 
estéril, aquela flora agressiva abre ao sertanejo um seio 
carinhoso e amigo [...] a natureza toda protege o sertanejo. 
Talha-o como um Anteu, indomável. É um titã bronzeado 
fazendo vacilar a marcha dos exércitos. (CUNHA, 2002, p.150)       
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Diante da natureza o exército decai, ela torna-se um soldado, uma 

força indomável capaz de proteger o sertanejo como se protegesse a si 

mesma. A flora agride o inimigo de tal forma que este ver seu corpo fugir à luta, 

a sede e a fome impedem qualquer possibilidade de reação, porque já não era 

apenas contra os ressurretos que o exercito teria que lutar, era contra sua 

própria fraqueza, contra uma natureza desconhecida, ignorada por muitos e 

conhecida demais pelos sertanejos a quem soube fazer dela um aliado 

incomparável. Para o viajante o que mais o impressiona é a relação íntima que 

o sertanejo demonstra com seu espaço, ele aprendeu não só a caminhar por 

suas veredas, mas a dispor daquilo que a natureza lhe oferece. Do convívio 

com a terra o sertanejo faz dela seu ―tudo‖ até mesmo a munição para guerra. 

 
[...] dar-lhe grátis em toda a parte o salitre para a composição 
da pólvora, enquanto as balas, luxuosos projetis feitos de 
chumbo e prata, lá estão, incontáveis, na galena argentífera do 
Açuruá. (CUNHA, 2002, p.136)        

 

Os hábitos desses homens do sertão, seu modo de ser e viver 

passam, então, a serem contados pelo viajante, ―é um mediador de primeira 

ordem ante as intempéries‖, com sabedoria, o homem do sertão dá mostras de 

que aprendeu com a própria adversidade a conviver com aquele lugar. De 

início o viajante não compreende que essa sabedoria parece incorporar-se ao 

homem, ele como um todo assume na sua própria aparência a interação com a 

natureza. Ao classificar as vestimentas do sertanejo como sendo feias, 

deselegantes, e sem cor, o viajante ainda não havia compreendido o que na 

verdade ela representava. 

 
Nada mais monótono e feio, entretanto, do que esta vestimenta 
original, de uma cor só — o parto avermelhado e de couro 
curtido — sem uma variante, sem uma lista sequer 
diversamente colorida. (CUNHA, 2002, p.80) 

 

  Entretanto, mal poderia entender que aquela vestimenta cumpria o 

papel de uma armadura protetora, era mais que um sinal da relação do homem 

com a natureza, com ela o sertanejo confundia-se com a caatinga, parecia 

perder-se em meio a ela. Ao contrário do exército que de longe era avistado, 

pois sua farda de cor verde chamava atenção do sertanejo em meio ao pardo 

da caatinga.  
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O hábito dos vaqueiros era um ensinamento. O franqueador 
devia meter-se pela caatinga envolto na armadura de couro do 
sertanejo — garantido pelas alpercatas fortes, pelos guarda-
pés e guarda-peitos, protegendo-lhes o tórax, e pelos chapéus 
de couro, firmemente apresilhados ao queixo, habilitando-o a 
arremessar-se, imune, por ali a dentro. (CUNHA, 2002, p.226) 

  

Ao ver o exercito ser facilmente alcançado pelos sertanejos e por 

eles alvejado, o viajante, por fim, compreendia o papel daquela vestimenta, não 

apenas em facilitar o caminhar pela caatinga, mas também proteger quem o 

trajava. Diante dessa realidade, ele compreende o ensinamento que esse 

hábito expressava, indicando-o ao exército nacional, ainda acrescenta a sua 

originalidade e declara ―extravagantes são os dólmãs europeus de listras vivas 

e botões fulgurantes, entre os gravetos da caatinga decídua. (CUNHA, 2002, 

p.226). A utilidade das vestes do sertanejo supera a elegância da farda do 

exército que passa a ser vista como extravagância desnecessária, enquanto 

que a vestimenta que outrora classificava como feia e monótona, agora se 

tornava ―capaz em que pese seu rude material, de se afeiçoar aos talhos de 

uma plástica elegante [...] (CUNHA, 2002, p.226).  

A viagem ao sertão levaria Euclides a profundo entendimento do 

modo como o homem se afeiçoava à natureza, e de como apreendia suas 

particularidades, transferindo-as para seu modo de ser e agir no espaço/sertão.  

O encontro com um Brasil nunca visto, com uma realidade alheia ao próprio 

contexto do país, tocaria o viajante de modo a fazê-lo mudar de rota, diante 

daquele espaço que julgava ―relegado sem tradições‖ ele não consegue impor 

suas verdades, elas decaem ao passo que o viajante encontra um mundo 

novo, uma realidade capaz de ensiná-lo a respeito da natureza, do homem e 

da cultura. 

  Ao embrenhar-se no sertão, Euclides não se reconhece, bem 

como não reconhece as ―verdades‖ por ele anunciadas. Não consegue manter 

a promessa de isentar-se, de porta-se como um mero observador distante, 

contudo, comove-se com a luta dos sertanejos, denuncia seu abandono. Como 

cientista também ver desmoronar as verdades por ele defendidas a respeito 

das raças, chegando à conclusão de que ―não temos unidade de raça. Não a 

teremos talvez nunca‖. (CUNHA, 2002, p.52). Contudo, ao testemunhar o 
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destemor e a força do sertanejo frete ao exército republicano, se convence de 

que este sujeito representaria o verdadeiro espírito nacional, a verdadeira raça 

brasileira, negando as aspiradas influências europeias, e suas próprias 

convicções. Mostra-se crente de que o exército, em uma demonstração de 

brutalidade, havia ―Ademais entalhava-se o cerne de uma nacionalidade. 

Atacava-se a fundo a rocha viva de nossa raça. Vinha de molde a dinamite...‖ 

(CUNHA, 2002, p.351). A experiência com o sertão daria lugar às impressões 

do homem e poeta, que no centro dos acontecimentos prefere fazer jus ao que 

presenciava transpondo para sua escrita suas experiências e as daqueles que 

encontrou no sertão, de modo comovente desejando ser um simples ―copista‖ 

que reproduziria as impressões que tivera inclusive as ―ilusórias‖, assumi a 

subjetividade como guia de sua escrita.  

 
[...] simples copista. Reproduzimos intactas, todas as 
impressões verdadeiras ou ilusórias, que tivemos, quando, de 
repente, acompanhamos a celeridade de uma marcha militar, 
demos de frente, numa volta ao sertão, com aqueles 
desconhecidos singulares que ali estão — abandonados — há 
três séculos. (CUNHA, 2002, p.76) 

         

Quando o viajante, verdadeiramente, deixa cair às ideologias 

colonialistas, os preconceitos da ciência, e as verdades pré-estabelecidas do 

jornalista, ele lança um novo olhar, não sem hesitação, e mesmo não deixando 

de justificar seu estilo, muitas vezes oscilante e dúbio. Mas, sublimemente, 

narra à resistência daqueles ―extraordinários patrícios‖, barbaramente atacados 

em suas terras, ―ali abandonados há três séculos‖. O governo que havia os 

esquecidos, ao invés de apresentá-los a sua ―face civilizadora‖, concedendo-

lhes direitos de cidadãos brasileiros, revela em sua face ―a barbárie‖, fazendo-

se chegar ao sertão através ―do clarão de descargas‖. Euclides denuncia a 

negligência do poder republicando ante as atrocidades cometidas pelo exército. 

O viajante confessa-se decepcionado, a ciência e a república, por ele 

defendidas, não cumpririam sua promessa de transformar o Brasil em uma 

nação civilizada, não chegaria ali, senão ―a correção dos poderes constituídos‖.  

 
O atentado era público. Conhecia-o em Monte Santo o 
representante do governo, e silenciara. Coonestara-o com a 
indiferença culposa. Desse modo a consciência da impunidade, 
do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela 
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cumplicidade tática dos únicos que poderiam reprimi-la, 
amalgamou-se a todos os rancores acumulados, e arrojou, 
armada até os dentes, em cima da mísera sociedade sertaneja, 
a multidão criminosa e paga para matar. (CUNHA, 2002, p.336)             

 

O sujeito que parte ao lado das tropas oficiais acreditava encontrar 

no sertão e no seu povo, um inimigo da republica, a face retrógada da 

sociedade e acaba por encontrar um povo abandonado pelos poderes 

institucionais. No entanto, esse povo reconhece na natureza um ―seio amigo e 

protetor‖, aprende com ela a sobreviver e a superar as adversidades. É nessa 

terra ignota, nesse terreno sáfaro, que Euclides vê cair suas verdades, e na 

mais profunda experiência com aquele espaço, e com sua gente, revisita a si 

mesmo, os fatos que motivaram a guerra e assume-se impressionado com a 

natureza e com o homem. Para tanto, dá voz à luta do sertanejo, denuncia seu 

abandono, acusa o exército e a nação de criminosos. Contraria as correntes 

científicas em voga na época, assumindo a mestiçagem como um caminho 

capaz de originar uma raça forte, torna-se mais veemente quando acredita ser 

o sertanejo a representatividade dessa raça originalmente brasileira. Ao chegar 

a Canudos, o viajante se depara com uma comunidade que embora estivesse 

alheia, em pleno semi-árido, conseguia satisfazer as necessidades básicas de 

milhares de sertanejos, onde viviam em melhores condições do que nas 

fazendas de gado da região, pois encontravam ali a proteção que o poder 

virgente lhes negava. Canudos se torna para esses homens do sertão ―a terra 

da promissão — Canaã sagrada‖ (CUNHA, 2002, p.117), para defendê-la, eles 

impõem toda sua força como quem defendia uma nação, ou a si mesma, 

lutando contra o exército, não apenas com armas, mas com a sabedoria de 

quem reconhecia seu lugar de origem fazendo dele uma extensão de si 

mesmo. Nesse espaço/sertão o viajante encontra o homem com a natureza, 

em comunhão com ela, e é essa interação do sujeito com o espaço que torna a 

viagem uma (re) descoberta de suas verdades, que vai fazê-lo compreender o 

espaço/sertão como uma dimensão da vida humana que perpassa a 

materialidade e que imprime a história e a luta diária de quem nele vive.    

 Ao embrenhar-se no labirinto da caatinga o viajante perde o rumo, a 

caminhada tortuosa rasga não apenas suas vestes, mas o véu de suas 

certezas, assim a cada passo o viajante não se reconhece, a experiência com 
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aquele lugar transformara a sua visão da guerra e do sertão, de tal modo que 

ele transfere para sua escrita cada momento desse conflito, coloca-se como 

testemunha do ―crime contra a nação‖ e diante dele não se exime, nem se 

coloca como culpado, assumindo suas incoerências ao declarar que ―[...] 

armados pela indústria alemã — tivemos na ação o papel singular de 

mercenários inconscientes‖. (CUNHA, 2002, p.9). Assim, ao relatar o último 

confronto que culminaria na disseminação do arraial conclui essa tarefa como 

sendo ―[...] um grito de protesto; sombria, porque reflete uma nódoa — esta 

página sem brilhos...‖ (CUNHA, 2002, p.336).  

A escrita de Os Sertões reflete o conflito do sujeito narrador diante 

de um espaço que o surpreende e que o faz cair em suas verdades, 

conduzindo-o ao encontro de um sertão, ainda não dito, nem escrito. Nesse 

contexto, não podemos compreender Os sertões, sem o considerarmos como 

um depoimento que revela a vivência do próprio autor, suas expectativas e 

suas descobertas que se dão ao passo que ele adentra às veredas do sertão e 

ali se depara com um outro Brasil, este outro lhe provocaria estranhamento e 

admiração, e é nesse jogo conflitante que ele revela e traz para sua escrita, 

simultaneamente, a sua experiência como ―descobridor‖ e aquilo que ele 

encontra, ou seja, o sertão, a natureza, o homem e sua cultura. Assim, 

mergulhar nessa escrita é também vivenciar essa experiência, ora o leitor 

encontra-se como o viajante/narrador, ora como o sertão. Leitor e narrador 

compartilham e caminham juntos nessa eterna viagem fazendo dela um 

encontro de intimidade entre aquele que escreve para com aquele que lê.          

 
É por isso que a obra é somente obra quando ela se converte 
na intimidade aberta de alguém que a escreveu e de alguém 
que a leu, o espaço violentamente desvendado pela 
contestação mútua do poder de dizer e do poder de ouvir. 
(BLANCHOT, 1987, p. 29) 

        

 A escrita euclidiana se converte em obra, pois se completa por 

essa intimidade mutua em que leitor e narrador partilham da mesma 

experiência com o espaço revelado na obra, se comunicam e ao mesmo tempo 

permitem ao leitor empreender suas próprias descobertas, que este complete e 

ultrapasse o próprio texto por meio da ação criadora e imagética que o ser 

leitor desfruta. Assim, a viagem narrativa pelo sertão, através da escrita 
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euclidiana, culmina no encontro do autor e do leitor com esse espaço em suas 

múltiplas dimensões. 
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CAPÍTULO 3: Geografia e complexidade 

 

1 - Ciência, geografia e literatura: uma relação possível 

 

 A interseção entre geografia e literatura tem se afirmado no âmbito 

acadêmico como uma relação cada vez mais promissora, o conteúdo espacial 

que configura as tramas literárias possibilita para geógrafos e não geógrafos, 

um acesso as dimensões espaciais em que se inserem os sujeitos, seu 

cotidiano, sua cultura. Por outro lado, a literatura enquanto saber, também 

oferece as ciências de modo geral, suas especificidades linguísticas e artísticas 

como reflexão na construção do conhecimento, uma vez que, esta, assim como 

as ciências, busca realizar uma leitura do mundo a partir de seus discursos 

sobre o mesmo. É, sobretudo, no modo como cada um desses saberes 

―arquitetam‖ suas leituras que residem as especificidades de cada um deles, 

nas quais sinalizamos a possibilidade de uma interação entre esses saberes 

seja na busca do conteúdo eminentemente espacial, seja para enxergar na 

literatura uma reflexão acerca do fazer geográfico.  

Sem o intuito de historicizar o pensamento geográfico, é importante 

ressaltarmos que o interesse por textos literários não é recente, conforme 

aponta (NETA 2005), ainda no século XIX e inicio do XX, os textos literários, 

em especial os romances, eram tidos como fontes de informações geográficas 

sobre as paisagens, os lugares, e os homens, fornecendo assim elementos 

para o exercício geográfico consolidando-se em uma ―síntese‖ dos lugares. 

Nesse sentido os textos literários serviam apenas para se obter informações 

objetivas da realidade. No entanto, é com o advento da geografia cultural que 

os textos literários retornam ao interesse geográfico, desta vez não apenas por 

fornecer informações objetivas dos lugares, mas, também, por conter as 

experiências dos autores com o mundo, sendo resultado da percepção dos 

sujeitos, revelando o caráter subjetivo destes para com o espaço. Apesar de 

nossa interpretação de Os sertões não estar diretamente ligada às formulações 

teóricas da chamada geografia cultural, destacamos a importância da mesma 

por trazer à luz das discussões geográficas temas anteriormente pouco 

tratados, ou quando foram permaneceram no nível da simples análise material 

e objetiva, a exemplo da literatura. Uma vez que a tomamos não como mero 
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objeto de análise cuja investigação não se limita a busca de informações a 

cerca do espaço, mas como um conjunto que nos interessa em sua trama 

textual e suas particularidades como amplificadoras de nossa reflexão. 

Ainda a respeito da geografia, não há como desconsiderar sua 

trajetória na busca por inserir-se no rol das ciências ditas modernas, 

destacamos que nesse caminho a geografia, sob a pena de não alcançar o 

reconhecimento de disciplina científica e moderna, tenha enrijecido suas 

fronteiras em relação às demais disciplinas, e sobremaneira quanto aos 

saberes ditos não científicos como não sendo válidos de com ela figurar, dentre 

os quais se insere a própria literatura. Para tornar-se ciência moderna a 

geografia, bem como as demais ciências, passaram a investir na busca por 

métodos próprios, sistêmicos, que conduzissem a formulação de leis gerais 

dotadas de extrema objetividade. Segundo as observações de (GOMES 1996), 

a matemática aparece como sendo o melhor instrumento para proceder à 

análise por proporcionar a possibilidade de verificação. Nesse contexto a 

geografia se restringe tanto no campo de sua penetração no tocante aos temas 

passíveis de uma abordagem espacial, como o próprio texto geográfico tornar-

se muito mais carregado por adotar uma carga até mesmo exagerada de 

termos técnicos o que acaba por reduzir as possibilidades de interpretação, em 

especial por especialistas de outras áreas. A geografia que nasce no contexto 

das ciências modernas acaba por sucumbir ao método de pensar científico, 

nesse processo afasta-se da arte, da poesia, da filosofia e da literatura, Milton 

Santos aponta que estas perdas são um dos erros da geografia. 

 
...a poesia e a filosofia, acoplados à geografia antiga. Nos 
tempos de Heródoto, os viajantes faziam geografia sem o 
intuito de fazê-la. A meu ver, o maior erro que a geografia 
cometeu foi o de querer ser ciência, em vez de ciência e arte. 
Ela abandonou a literatura, mudou sua forma de escrever e 
sucumbiu ao método de pensar científico. (SANTOS, 1994, 
p.17)  

    

   O sonho de ser ciência, como enfatizou Santos, colocou a 

geografia, seu modo de pensar e de escrever reféns das premissas modernas 

que partem da ruptura com os saberes ditos não modernos, incluindo aqui os 

saberes populares, a literatura e arte separadas da filosofia e da ciência, que 

nesse contexto são deslegitimadas a participarem da construção do 
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conhecimento chamado científico. A ciência moderna se autoproclama como 

sendo um discurso real, objetivo e verdadeiro do mundo, e, portanto, o único 

legítimo e autorizado a falar sobre ele, lança os demais ao silêncio, elimina as 

possibilidades destes se apresentarem também como saberes reais e 

verdadeiros. Assim, o discurso, as informações, e os textos que alcançaram no 

contexto da modernidade e que ainda ostentam o status de verdade, são 

aqueles cujas análises pretendem ser o mais objetivas possíveis, destituídas 

de qualquer carga subjetiva, que só se faz possível com a total dicotomia entre 

sujeito e objeto pretendida pela modernidade. Nesse sentindo, o discurso e os 

saberes provenientes do mundo das artes e da literatura, por sua vez, não 

atendem a tais exigências, pois são acusados de pertencerem aos domínios da 

imaginação, da subjetividade e da poesia, como se estes não falassem do 

mundo e não contivessem sentido. Essa submissão é certamente a 

responsável por promover o distanciamento da geografia com as artes e a 

literatura. 

          A perspectiva lançada por Santos (1994) aponta para a 

necessidade de a geografia (re) aproximar-se da arte e da literatura no sentido 

de buscar a valorização de outros métodos de pensar além daqueles 

preconizados pela ciência moderna, o que ampliaria de modo satisfatório os 

próprios horizontes da disciplina no tocante a compreensão e a reflexão de seu 

objeto de estudo, o espaço. Ao apontar que na pretensão de ser ciência a 

geografia abandona a arte, o autor parece indicar que esses danos se refletem, 

também, quanto ao modo de escrever desta ciência, ou seja, no seu texto que 

na maioria das vezes materializa as suas reflexões. Diferentemente da 

geografia moderna, a antiga como se referiu o autor, produzia textos livres das 

pretensões e dos limites imposto pelo método científico, o que os aproximava 

da filosofia, da poesia e da literatura, sem perder de vista o conteúdo 

geográfico dos mesmos. Essa (re) aproximação que visa incorporar ao texto e 

por ventura ao conteúdo geográfico, esses saberes, aponta o caminho que 

pode conduzir a geografia ao status de ―ciência e arte‖ ,assim como desejou 

Santos (1994), havendo, portanto, uma clara intenção de complementaridade 

entre elas, pois aquilo que a ciência não alcançaria com seus métodos próprios 

seria contemplado pela arte. Aproximar a ciência das artes em geral, torna-se 

uma necessidade não apenas da geografia, mas dela em especial devido ao 
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caráter multifacetado que seu objeto assume, e como tal é preciso que seja 

analisado, levando em consideração suas múltiplas dimensões. Não se trata de 

fundir ciência geográfica em arte, ou o contrário, o que resultaria em perdas 

tanto para a ciência quanto para a arte, do caso mais específico da literatura. A 

geografia se produziria em contato e na interação com esses outros saberes, 

aqueles que estão inseridos no campo disciplinar, ou saberes como a poesia, a 

literatura e as artes de modo mais amplo. Quanto mais à geografia produzir-se 

em contato com eles mais ela se fortalecerá, porque lhe permitirá reconhecer o 

seu campo de atuação, e assim poderá transitar por outros sem correr o risco 

de diluir suas reflexões em propósitos distintos daqueles geográficos. Nesse 

desejo em ser apenas ciência, a geografia acaba dedicando-se mais em 

atender aos pressupostos que a qualificaria como moderna do que mesmo 

discutir a dimensão de seu objeto, atitude que se reflete, inevitavelmente, nos 

textos geográficos que se distanciam e/ou mesmo negam a emoção, a poesia, 

a imaginação e a subjetividade dos mesmos, como se ao aproximar-se dessas 

dimensões o texto geográfico corresse o risco de perder seu valor no âmbito 

científico, o que precisa ser entendido como uma incoerência. 

No mais, se a geografia assumir o desafio de construir um saber em 

interseção com os domínios da arte e da literatura a que se considerar, antes 

de tudo, que ela deverá assumir caminhos e valores muitas vezes divergentes 

daqueles apontados pela ciência moderna. É importante reafirmar que não se 

trata de tomar as características inerentes, no caso a que estamos tratando, da 

literatura, como modelo metodológico para a ciência, o que certamente 

acabaria com a essência e a razão da interação entre os saberes. Trata-se de 

a ciência reconhecer a validade do conteúdo existente nos demais saberes, no 

caso da geografia, o conteúdo espacial que a literatura possui, bem como 

compreender o modo específico de o texto literário apresentar esse conteúdo.  

Ao contrário daquilo que se preconiza na ciência moderna, o texto 

literário se constitui pela via da imaginação, da emoção, da poesia, e da 

criação, para transmitir suas informações, o que certamente amplia as 

possibilidades de compreensão daquilo que deseja ser dito, propondo uma 

leitura mais interativa e certamente mais promissora do mundo, no mais sem 

que haja uma interação entre autor e leitor, seja em texto literário ou não, 

elimina-se com qualquer possibilidade de se alcançar as significações 
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desejadas. Porém, essa interação se dará sempre por meio da imaginação e 

da criação, tanto daquele que escreve quanto daquele que ler. Essas entre 

outras, são características que podem servir à ciência geográfica como 

inspiração na confecção de seus textos, seja aquele reconhecido como 

cientifico, ou arte/poético, todos vão sempre se construir pela via da 

imaginação. 

Tanto a ciência como a literatura propõem uma leitura do mundo 

real, e considerando que não existe ―realidade‖ destituída de imaginação, 

porque ela mesma, a ―realidade‖ nada mais é do que imagens, que por sua 

vez, são frutos de processos imagéticos. Desse modo seja a leitura 

apresentada pela ciência ou pela literatura ambas estão inseridas no domínio 

da imaginação e, portanto retratam a mesma realidade. Pela imaginação o 

leitor acessa e cria as imagens ―realidades‖ contidas no texto, seja ele literário 

ou cientifico. Sendo assim não há como separar aquilo que se julga por ―real‖ 

daquilo que é imaginado, assim como não faz sentido um texto ser classificado 

como ―real‖ ou imaginário.  

Ciência e literatura vivem da imaginação, pois ela permite e alimenta 

a criação, dessa forma os seus produtos estarão sempre eivados dela. Assim, 

é pertinente refletir que se a ciência nega a imaginação acaba se colocando 

frente à incapacidade dela mesma criar as imagens do mundo ―real‖ que 

pretende. Desse modo, também não faz sentido colocar a imaginação como 

pertencente apenas ao mundo da arte/literatura, como pretendem as 

formulações da ciência moderna, em detrimento a objetividade pertencente 

segundo ela, aos domínios da ciência. As colocações de Hissa (2006) a esse 

respeito reforçam nossa reflexão. 

 
A objetividade tomada como atributo equivalente à perspicácia, 
à obstinação, à capacidade de articulação intelectual, 
certamente não exclui a imaginação, a poesia, a emoção, o 
sonho e outros atributos da construção, muitas vezes 
entendidos equivocadamente como danosos à produção 
científica. (2006, p.60)        

 

A objetividade do sentido aqui empregada significa a busca do 

sujeito criador pela excelência de sua obra, seja ela científica ou artística, cujo 

propósito nada mais é do que alcançar as significações a que se deseja, 
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primeiro para si, sujeito criador, e por consequência para o mundo exterior. A 

objetividade no sentido empregado pela ciência moderna parte da tentativa de 

afastar o homem de ―ciência‖, do mundo das sensações subjetivas, da emoção, 

da poesia, e da própria imaginação. Acreditando poder ―gerar‖ um ser capaz de 

―olhar‖ a realidade com os ―olhos‖ da ciência e, portanto, livre das emoções, e 

da subjetividade, esse olhar objetivo e rigoroso seria por assim dizer, o único 

olhar capaz de enxergar o real. Tal pretensão poderia até ser possível, se o 

mesmo sujeito que produz ciência não fosse à primeira instância, o mesmo 

sujeito passível às emoções e às paixões, capaz de agir com e por elas. Sendo 

assim, a pretensão moderna de se promover uma leitura do mundo distante da 

emoção, da imaginação e da subjetividade não se realiza. Mesmo porque é a 

própria ação criativa que atribui significado e denominação aos objetos, 

ocorrendo dessa forma uma transferência para o mundo ―real‖ na sua 

dimensão material daquilo que é puramente imaginado e criado, isso implica 

que a realidade observada é pura imaginação. A respeito da imaginação Denis 

Cosgrove nos lembra ainda que ela: 

 
Deveriam servi para nos lembrar que o primeiro modo de 
transformação, como condição para a existência humana, dá-
se através da imaginação. A imaginação não pertence apenas 
aos sentidos que nos alinham à natureza. O trabalho da 
imaginação não é totalmente reprodutivo (isto é, determinado 
pelos dados sensoriais extraídos do mundo exterior, do qual 
ela depende), tampouco puramente produtivo (isto é, uma 
negação das imagens produzidas nesse mesmo mundo). A 
imaginação, ao contrário, desempenha um papel simbólico, 
capturando dados sensoriais sem reproduzi-los como imagens 
miméticas e ―metamorfoseando-os‖ através de sua capacidade 
metafórica de gerar novos sentidos. (COSGROVE, 2000, p.36)  

 

Assim, o discurso científico da geografia a respeito do espaço, não 

se constitui distante da emoção, da imaginação e da subjetividade, mesmo que 

seja assim pretendido. Primeiro porque o próprio discurso geográfico é 

produzido por sujeitos, e o seu olhar/análise não se dará distante das 

interferências subjetivas, emotivas e imaginárias, bem como o próprio espaço 

não existe fora da sua dimensão subjetiva, mesmo porque a sua realidade na 

forma material, também já se constitui uma expressão da dimensão criadora, 

simbólica, imagética e emotiva dos homens. Como bem pontua Santos (1994, 

p.17) ―sem a emoção não se produz nada, sobretudo no campo da 
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inteligência‖. Porém, para produzir-se uma leitura/análise do mundo que possa 

conter a essência deste, em sua realidade imaginária e emotiva, é preciso que 

o sujeito produtor dessa leitura creia na sua própria capacidade de imaginar e 

de produzir, não como uma leitura ―falseada‖ do mundo, mas como uma 

expressão viva dele mesmo. Por tudo, podemos dizer que os textos literários 

contêm em sua própria escritura a emoção e a imaginação como substâncias 

que os sustentam, e é por isso que podemos encontrar nestes uma leitura do 

mundo que não se dar pela destituição e/ou separação, daquilo que se toma 

por real do imaginado, da emoção e da poesia, da objetividade e subjetividade. 

Sendo, portanto, uma leitura que procura contemplar o mundo em sua maior 

essência. 

Diferentemente do literário, o texto dito científico, procurar incorporar 

uma linguagem que esteja mais atrelada aos ideais de ciência moderna, 

visando eliminar com qualquer possibilidade que os aproxime do campo da 

poesia, da imaginação e da emoção. Assim, na concepção racionalista a 

―palavra cientifica‖ contida em seus textos carrega o estatuto de verdade, 

sendo produtos de um processo de pensar e articular objetiva e precisamente 

as ideias. Nesse contexto ao aderir aos ditames da ciência moderna, a 

geografia sucumbiu, também, no modo de escrever, como bem lembrou Santos 

(1994), ao introduzir em seus textos linguagens de cunho matemático e 

estatísticos acreditando que somente assim estes seria científicos.  

Diante dessa constatação, faz sentido refletir que ao afastar-se da 

poesia o texto geográfico afasta-se também da emoção e da imaginação 

negando, assim, a capacidade dos mesmos de ultrapassar o nível da simples 

análise, sendo eles veículos que conduzem os leitores pelos espaços, a 

viajarem por eles através do poder da imaginação que escrita desperta, escrita 

feita de palavras que se insinuam no mundo visto e sentido, que não se limitam 

a mera instância dos objetos materiais os quais denomina, escrita que não se 

aprisiona a determinações semânticas prévias, mas que flutuam pela liberdade 

do pensar de quem a escreveu e daquele que as ler, sendo assim uma 

mensagem clara e precisa, sem um alvo pré-determinado, mas que tem por 

certo a sua compreensão. 

O texto precisa está dotando de uma ação criativa do homem, de 

modo a permitir articular e combinar as palavras, compondo ao mesmo tempo 
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e, indissociavelmente, uma mensagem e uma expressão artística do mundo, 

alcançando, assim, o infinito universo dos significados, a exemplo da 

linguagem e do texto poético. Contrariamente a que se pode pensar, uma 

linguagem exata e precisa não é aquela tecida por modelos lineares nem 

tampouco dotada de códigos específicos. Ítalo Calvino entende por exatidão 

―uma linguagem que seja a mais precisa possível como um léxico e em uma 

capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da imaginação‖ (1999, 

p.72). Todo texto prescinde uma linguagem, e como tal ela deve objetivar o que 

expressa de modo a alargar as suas possibilidades de compreensão, sendo 

assim, um exercício da própria cognição humana.  

Ainda dialogando com Calvino (1999) ele vai refletir que há uma 

forte tendência visando tornar a linguagem meras fórmulas genéricas e 

anônimas, o que acaba por empobrecer o uso da palavra gerando assim 

limitações quanto ao seu significado, um mal ao qual o autor vai chamar de 

epidemia pestilenta.   

 
Às vezes me parece que uma epidemia pestilenta tenha 
atingido a humanidade inteira em sua faculdade mais 
característica, ou seja, no uso da palavra, consistindo essa 
peste da linguagem numa perda de força cognitiva e de 
imediaticidade, como um automatismo que tendesse a nivelar a 
expressão em formulas mais genéricas, anônimas, abstratas, a 
diluir os significativos, a embotar os pontos expressivos, a 
extingui toda centelha que crepite no encontro das palavras 
com novas circunstâncias. (CALVINO, 1999, p.72) 

 

   A palavra deve potencializar a capacidade do pensamento de 

alcançar as ideias e proporcionar seu entendimento. O uso da palavra como 

bem se referiu o autor é uma capacidade humana e deve ser tomada de modo 

a fazer emergir os sentidos e significados que fortalecem a comunicação. 

Generalizar a linguagem em fórmulas é podar o intercâmbio de ideias, é 

eliminar a criatividade e reduzir a função cognitiva de pensar, de articular e 

encontrar novos sentidos para as palavras. Esse flagelo linguístico tem 

contaminado os textos de modo geral, mais, especificamente no mundo da 

ciência, em função do uso de linguagens cada vez mais restritas e 

burocratizadas, dificultando o entendimento e a fluidez das ideias que por sua 

vez comprometem a comunicação com ao leitor. No entanto, o autor não 

sentencia a ―morte da palavra‖, ele mesmo aponta um antídoto capaz de 



82 
 

combater esse mal, que pode livrá-la da pobreza, devolvendo-lhes ―a vida‖ por 

meio de uma linguagem que possa extrair o máximo de seus sentidos: ―a 

literatura (e talvez somente a literatura) pode criar os anticorpos que coíbam a 

expansão desse flagelo lingüístico‖.  (CALVINO, 1999, p. 72). Porque na 

literatura a palavra encontra um espaço aberto, que livremente pode transitar 

seus sentidos. O texto literário não obedece a determinações prévias, mas ao 

impulso criativo, a sensibilidade de quem (autor) deseja dizer algo, e diz, e 

nada mais pretende. Talvez seja essa a ―mágica‖ que lhe permita voar tão alto. 

 Diante do exposto é valido refletirmos a respeito da natureza do 

texto geográfico, uma vez que ele nasce no ambiente científico. Essa reflexão 

nos permite pensar em que grau ou níveis o mesmo encontra-se ―contaminado‖ 

da ―peste‖ a que se referiu Calvino (1999). Milton Santos (1994) ao apontar o 

distanciamento da geografia da literatura e a da arte, pode nos levar a uma 

compreensão de que o texto geográfico também esteja padecendo desse mal 

que atacou a linguagem. Em caso de comprovada contaminação do texto 

geográfico é o próprio Milton (1994) quem aponta uma possibilidade de se 

encontrar senão a cura, mas um possível alívio para esse mal, a aproximação 

da geografia com a arte, e acrescentamos: a arte literária. 

 Nesse contexto Hissa aponta que o texto geográfico afasta-se da 

literatura e da filosofia mais precisamente quando esta adere às técnicas 

modernas que as ciências vão incorporar as suas atividades. É seguindo esse 

contexto, que seu texto também acaba se tornando mais técnico.  

 
A linguagem torna-se mais hermética e amplia-se a utilização 
de terminologias específicas. A ansiedade do rigor torna-se 
ainda mais evidente, e a procura da palavra mais ―isenta‖ é 
tarefa que expressa a intenção de construção da distância do 
sujeito em relação ao que se busca conhecer, descrever, 
criticar. É nessa situação que a palavra, ao contrário do que se 
esperaria dela, torna-se fronteira entre o homem e o mundo. A 
palavra estéril sublinha o limite entre a humanidade e a 
natureza, fortalecendo e ampliando a fronteira entre os próprios 
homens. Palavra ―isenta‖ e fechada que dificulta o transito de 
idéias e de conceitos entre disciplinas. (HISSA, 2006, p.197)       

         

  Acreditar que existem palavras ―isentas‖ ou querer ―isentá-las‖ de 

algo, é negar a existência de ideias nas quais elas mesmas já devem sinalizar. 

A palavra expressa o mundo das coisas, dos objetos materiais, e também das 
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expressões e sentimentos subjetivos do homem. A linguagem que é também 

composta por palavras deve ser uma máxima revelação dessas idéias e 

sentimentos. Nesse sentido, o texto, e no caso a que nos referimos o 

geográfico, ao buscar essas tais palavras ―isentas‖ e o seu uso, acaba por 

aprisionar no seu próprio ―mundo‖ as reflexões  que pretende, privando-se do 

intercâmbio e da crítica que tanto fortalece o mundo das ideias. Não se trata de 

embargar o uso de um aparato tecnológico, o que decisivamente aperfeiçoa a 

análise geográfica dos fenômenos. O que se coloca é o risco em se transportar 

para o texto certas terminologias que não ajudam a tornar evidente o que se 

pretende anunciar, nem proporcionam o acesso dos mesmos para outras áreas 

do saber. 

 Se a literatura, conforme aponta Calvino (1999), é a única que 

pode gerar os ―anticorpos‖ que coíbam o flagelo que ataca a linguagem, eles 

certamente devem ser buscados dentro da sua própria composição textual. 

Acreditamos que seja necessário aprender com a literatura a usar as palavras. 

Ao contrário do que pretende o texto pertencente à ciência, na literatura não se 

busca palavras neutras, isentas. No texto literário a palavra é dotada de sentido 

e sentimento, de imaginação, não pertence a esse ou aquele domínio, seu 

objetivo é fazer surgirem às ideias, e para tanto, ela não se isola, se combina e 

articula-se com as imagens que deseja expressar. Nesse jogo a única regra 

que é permitida é fazer com que as imagens, ideias e reflexões não se percam 

no infinito que desejam alcançar. 

 O texto geográfico, embora a própria denominação por si já diga a 

quem ele ―pertence‖ ou é ―resultado‖, não deve ter seu alcance limitado à 

comunidade geográfica, em função de uma determinação linguística. 

Sobretudo, pela própria natureza multidimensional do espaço, que envolve 

sentidos e apropriações diversas. Nesse caso, o texto precisa permitir o fluxo 

de ideias entre os próprios domínios da geografia, como também entre outros 

campos do saber que igualmente se dedicam ao estudo do espaço. 

 Voltemos à literatura, ainda em relação a sua aproximação com a 

geografia, o geógrafo Rogério Haesbaert, em um de seus artigos intitulado, 

Território, poesia e identidade (1997), nos oferece uma reflexão a respeito 

dessa relação. Na verdade, trata-se de um ―depoimento‖ em que expõe sua 

experiência enquanto geógrafo ao encontrar na poesia uma fonte para seus 
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estudos. Ele abre o artigo declarando que em idos de 1990 havia reunido um 

material ao qual denominou de ―pela liberdade criadora: Geografia e linguagem 

poética‖, o qual chamou de atitude ousada para uma época em que o 

pensamento geográfico buscava o estatuto de cientifico, e que essa 

aproximação não parecia fecunda. Meio temeroso ―guardei no fundo do baú‖ 

como se referiu, porém ―a poesia aqui e ali acabava sempre aflorando‖ e que 

segundo ele lhe parece ser ―a possibilidade, enfim, de tentar superar a 

separação entre sensibilidade e razão, poesia e ciência‖. 

 Na perspectiva que Haesbaert (1997) nos indica, ele encontra na 

poesia não apenas uma fonte de informações a respeito de espaço geográfico, 

mas como uma inspiração linguística, e uma atitude prática, que possa superar 

as dicotomias entre ciência e arte, razão e sensibilidade, impostas pelos 

métodos científicos. A poesia se mostra para o geógrafo como uma 

possibilidade, uma tentativa de (re) aproximar e aliar às suas reflexões e 

críticas sobre o ―real‖ sua sensibilidade artística e intuitiva em um mesmo 

plano. A linguagem poética rompe com o pensamento linear, não se determina 

a funcionalidades, tal qual a lógica capitalista do mundo, desperta em nós a 

imaginação e a criatividade, e, é, por isso que ela serve como fonte de 

inspiração às linguagens ditas racionalista e lógicas. Concordamos com 

Haesbaert quando nos diz que a poesia: 

 
[...] não pertence à lógica do mundo da compra-e-venda. A 
poesia é gratuita, ―não tem finalidade‖, sua utilidade é sua in-
utilidade: mostrar ao mundo da produção e do consumo sua 
contra face, sufocada – o mundo da imaginação e da 
sensibilidade, ―incontrolável‖ mundo dos sentidos do qual a 
razão nunca vai tomar posse. (HAESBAERT, 1997, p.23)         

 

 É por não pertencer, ou não se mostrar viável ao mundo do 

capital, em que, necessariamente, toda forma tem que apresentar uma função 

lucrativa, é que a poesia não tem ―lugar‖ garantido no mundo, no entanto, ela 

nasce, mesmo que o terreno não seja fértil, nasce pelos homens, e em meio ao 

seu mundo, e se faz revolucionária, pois lhes apresenta aquilo que se deseja 

esconder, ou que não poder aparecer ―espontaneamente‖, o mundo dos 

sentidos e com ele tudo que o representa. Por ser gratuita a poesia penetra 
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entre os mais variados ―mundos‖ e contextos, fala sobre eles, e se estende em 

significados novos.  

 Sem pretender encontrar uma ontologia da poesia, em termos 

simples, diríamos que ela tem sua ―fonte inspiradora‖ no próprio universo do 

sujeito que a produz, é sobre os homens, e sobre as provocações que sugere o 

mundo ―real‖, que a poesia reflete e faz refletir. Se considerarmos que o espaço 

também reflete as aspirações humanas, sendo construído por ―tijolos e 

concretos‖ e por toda a vida que neles transitam, pelos fluxos e fixos, de 

pessoas e capitais, pelas representações simbólicas, particulares e coletivas, e 

que nesse contexto ―há poetas‖ inseridos diretamente, é que acreditamos que a 

poesia retrata as dimensões espaciais, estejam elas na forma materiais e 

simbólicas, dessa forma interessa a geografia, ou pode interessar. Como indica 

Haesbaert:  

 
[...] espaços expressão muito mais que uma manifestação 
concreta [...] há espaços, ou se preferirem, territórios(enquanto 
espaços concreta e/ou simbolicamente 
dominados/apropriados) de uma caráter particular cuja 
significação extrapola em muito seus limites físicos e sua 
utilização material. (1997, p.24)           

 

 Ao contrário do que deseja a maioria dos cientistas, o poeta não 

busca afastar-se do mundo dos sentimentos, para construir suas reflexões 

poéticas. Inseridos no espaço que ―habita‖, dito aqui não apenas no sentido 

restrito do material, mas do viver, onde nascem suas indagações e 

sentimentos, que imaginariamente se convertem em poesia. Na liberdade 

criadora que ela suscita o poeta uni e articula, em uma linguagem escrita, 

poemas que revelam o espaço na sua concepção material, simbólico e 

emotivo. É pelo ―desprendimento‖ metódico e pela liberdade da criação que a 

poesia pode contemplar o espaço em suas múltiplas faces, oferecendo à 

geografia uma leitura mais ampla do mesmo. 

 No entanto, como já discutimos a literatura e poesia, não devem 

ser tomadas apenas como fonte de análise, como quem ―extrai‖ uma dada 

informação.  Além disso, há muito que se aprender, a exemplo das suas 

características linguísticas, como concorda Haesbaert, em seu artigo a que já 

nos referimos, e para o qual se dirige também nosso esforço. O distanciamento 
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da geografia com a literatura e a poesia, enfatizado por Santos (1994) que no 

afã de ser apenas ciência conduziu a mesma a adotar uma linguagem mais 

hermética e técnica, cuja maior conseqüência é o ―aprisionamento‖ de suas 

ideias e compreensão aos limites da geografia acadêmica. Mais uma vez as 

contribuições de Haesbaert (1997) vêm fortalecer esse desejo. 

 
Sem cairmos numa nostalgia inócua, precisamos reler 
clássicos como Humboldt, Reclus e Vidal de La Blache com 
olhos mais abertos para a riqueza de seus discursos, de suas 
linguagens, plenos de sensibilidade e razão [...] talvez por não 
valorizarmos a beleza de um texto bem escrito, que ajude não 
apenas a explicar mas também a compreender, e que 
conquiste o leitor não apenas pela razão mas também pela 
riqueza estética, é que estamos assim distantes do grande 
público [...] não custa nada fazer um esforço e levar nossa 
mensagem para além do circuito acadêmico e universitário. 
Trata-se de restaurar aquilo que Paz, num sentido muito amplo 
da poesia, considera ―a metade perdida do homem‖. 
(HAESBAERT, 1997, p.30/31)           

   

Assim como quer Calvino (1999), há que se combater a ―epidemia 

pestilenta‖ que ameaça paralisar o uso de palavra, que reduz a linguagem e 

imagens há realidades cada vez mais restritas. Se a literatura oferece os meios 

para romper com essa paralisia deve-se à sua linguagem, que permite as 

palavras transitarem em busca dos sentidos. A poesia maximiza os sentidos da 

palavra e do pensamento humano, aglutina imaginação e criação, beleza e 

sensibilidade, essas características que tem fugido dos textos geográficos, 

empobrecem e restringem seus circuitos à academia. Ao aproximarmos as 

ideias de Milton Santos com as de Haesbaert, percebemos que ambos 

apontam, indicam ser sintomático do nosso tempo. Ao sugerir uma releitura dos 

clássicos da geografia, Haesbaert aponta para a linguagem usada por eles 

(certamente próximo a poética) que entremeia suas escritas, e que ajudam a 

compor textos que mais que explicam, fazem compreender-se, não apenas 

pelo conteúdo geográfico, mas também pela beleza estética e poética que 

carregam.  

Conquistar o leitor, e aquele que se dispõe a ler (geografia), é 

permiti-lo também participar das suas aventuras pelos espaços, a imaginá-lo e 

senti-lo, ultrapassando assim, as pretensões (sentidos) de seus próprios 

autores. Muito mais que informações são as emoções provocadas pelo texto 
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que são fixadas aos leitores, transformando tais informações em verdadeiros 

ensinamentos, e estes sim resistem ao tempo, ficam guardadas na memória. 

No entanto, para que isso se torne uma realidade, talvez seja necessário antes 

de qualquer coisa, que o geógrafo (escritor) faça do ato de escrever um 

momento em que este se (dis) põe a criar, permitindo que as palavras ―o 

tomem‖, criando textos que reflitam e permitam  refletir. O texto poético não se 

prende a limites de tempo e de espaços, penetra nos contextos (mundos) mais 

distantes. Bernardo Soares1 ao expressar que ―a arte tem valia porque nos tira 

de aqui‖, encontra um dos seus sentidos mais supremos, o de nos tirar desse 

mundo, encontrar outros, e certamente nos (re)aproximar dele. Achegar-se a 

arte é desejá-la como uma ―perfeição‖ a ser ―imitada‖, e mesmo ciente de 

jamais conseguir tal perfeição, continuar sempre a persegui-la.  

Aproximar a geografia da arte no sentido empregado por Milton 

Santos (1994) implica entre outros, empreender um esforço de fazê-la aparecer 

na escrita, e, por conseguinte no texto, que ao partilhar da valia que a arte 

possui, poderá ―nos tirar daqui‖ conduzindo leitores e autores a um 

entendimento sobre o espaço que conjuga o visto e o sentido, real e 

imaginário. Esse entendimento parece ser o mesmo a que chega Haesbaert, a 

poesia e sua escrita, como meio de alargar os horizontes geográficos. 

Para Eric Dardel (1952), a linguagem do geógrafo torna-se a do 

poeta, em um possível sentido, a afirmação do geógrafo pressupõe ser a 

imaginação o elo comum às duas linguagens. 

 
Presença, presença insistente, quase obsessiva, sob o jogo 
alternado da sombra e da luz, a linguagem do geógrafo, sem 
esforço, torna-se a do poeta. Linguagem direta, transparente, 
que parte sem sofrimento da imaginação, bem melhor, sem 
dúvida, que o discurso ‗objetivo‘ do sábio, pois ele transcreve 
fielmente a escrita traçada sobre o solo. (DARDEL, 1952, p.3)     

   

 Para Dardel a linguagem do poeta é melhor do que a do cientista, 

enquanto esta procura objetivar as imagens que projetam o real, a do 

poeta/geógrafo ao partir da imaginação contempla uma leitura do mundo que 

bricola, num jogo ―alternado‖ de ―sombra e luz‖ visível e invisível, imaginação e 

imagem, formas e significados.  

                                                             
1 Heterônimo de Fernando Pessoa do Livro do Desassossego.  
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No entanto, se a linguagem do geógrafo tornar-se a do poeta, como 

deseja Dardel, a que se considerar que ambos partem de um mesmo exercício, 

o do olhar, que nesse sentido, não se limita a simples captura de imagens pela 

retina, mas de um exercício que toma o olhar também em sua ação de 

contemplar aquilo que se ver, reconhecendo que as imagens são parte do real, 

mais que resultados de processos imaginários, e que concentram sentidos 

múltiplos, e que certamente não serão apreendidos pelo olhar estanque nas 

formas. É nesse contexto que entendemos que as linguagens, seja a do poeta 

ou a do cientista, são partes desses sujeitos, e resultam do mudo como estes 

olham o mundo e se coloca nele. 

 A respeito da linguagem poética, Edgar Morin (2010) a define para 

além de uma expressão literária, mas que representa um ―estado segundo‖ 

chamado de ―estado poético‖ que permite o sujeito olhar o mundo e perceber a 

vida em sua plenitude, e seu maravilhamento que eleva o corpo e alma. Esse 

estado pode se reproduzir nas expressões artísticas, incluindo-se aí, a poesia. 

Assim, para que a linguagem do geógrafo seja a do poeta, é necessário que 

este viva e permita viver esse ―estado segundo‖ como no dizer do próprio Morin 

―habite a terra poeticamente‖. 

A aproximação ou a (re)aproximação entre geografia e literatura, 

perpassa o sentido do ―uso‖ do texto poético literário, a fim de se obter apenas 

informações a respeito do espaço. Como já enfatizamos, essa relação se torna 

mais sublime porque alimenta o sonho e a possibilidade assim como para 

Haesbaert (1997) ―de tentar superar a separação entre sensibilidade e razão, 

poesia e ciência‖, causadas pela lógica de pensar da ciência moderna, que 

insiste em distinguir o olhar do homem (cientista) do poeta, tal qual separa 

saber cientifico, do saber poético literário, como se ambos não fossem parte e 

produtos de um mesmo mundo, que envolve indissociavelmente razão e 

emoção, real e imaginário, e que desse modo envolve tanto o fazer científico 

como o poético.  

As palavras de Morin (2010) também reforçam essa esperança, 

quando o mesmo diz que ―é possível um diálogo entre ciência e poesia, isso 

porque a ciência nos revela um universo fabulosamente poético‖ (2010, p.42). 

A geografia ao (re)aproximar-se da literatura e da poesia, reencontra a 

possibilidade de oferecer ao mundo uma leitura do espaço de competência 
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multidimensional. Ainda com Morin (2010) concordamos que ―a verdadeira 

novidade nasce sempre de uma volta às origens‖ (p.43), como sugeriram 

Santos (1994) e Haesbaert (1997) talvez seja preciso a geografia voltar as suas 

origens e reencontrar a poesia que ficou nos clássicos, e dessa forma 

recuperar seu ―estado poético‖ e porque não dizer o conhecimento ―poético do 

espaço‖, que para nós equivale ao conhecimento que: 

 
[...] que bricola a alma e o corpo, a matéria e o espírito, o 
homem e a natureza, num jogo de virtualidades que não supõe 
a priori a presença do sujeito observador, mas que existe 
através das estratégias e dos recursos que permitem o olhar, 
ultrapassar limites e fronteiras, produzir sentido. Como se 
estivesse a confeccionar uma metanarrativa da Terra, a 
geocartografia secreta, dos planos, dos mapas, das descrições, 
poderosos guias de significados que interferem nas imagens e 
expectativas que fazemos sobre os lugares. (DANTAS, 2004, 
p.241)  

 

 

As indicações de Eugênia Dantas sintetizam ao nosso entender a 

essência do conhecimento espacial, pois contemplam o espaço como uma 

escrita tecida de imagens e imaginação, que animam a sua produção, em um 

jogo permanente de criação, que envolve desejos e sonhos, ilusões e 

realidades que movimentam e dão sentido à vida dos sujeitos, expressos nessa 

escrita que ao mesmo tempo assume formas materiais, mas que solicita e 

convida o leitor a uma leitura mais acurada, mais aberta, em que ―facilmente‖ 

se ultrapassará as formas e encontrará o sentido que as justificam. 

É nesse sentido que compreendemos a grandeza do conhecimento 

espacial que a literatura dispõe, por meio de seus textos, sua linguagem, cujas 

características procuramos evidenciar como meio, um caminho que e aglutina 

saberes, que não nega a emoção, a imaginação e as imagens, como resultado 

e condicionante daquilo que evidencia a realidade. Entre outras razões, mas 

por essas em especial a literatura (deveria) interessar a geografia bem mais 

que a outras ciências, em vista da natureza do espaço, fazendo uso da 

expressão de Barthes (1992) que tão ―despretensiosamente‖ revela nas mais 

diversas manifestações, aqui especialmente sob a forma de obra literária. O 

saber literário não se encontra sob a ―tutela‖ de nenhuma ciência especifica, 
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ele é tramando ―fio a fio‖ por saberes de modo a compor precisamente a 

imagem a que se deseja chegar. Para Barthes: 

 
É nesse sentido que se pode dizer que a literatura, quaisquer 
que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é 
absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade, isto 
é o próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso verdadeiramente 
enciclopédica, a literatura faz girar os saberes, não fixa, não 
fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse 
indireto é precioso. (1992, p.18)   

    

          Verdadeiramente, a literatura é uma expressão do real em seu 

fulgor, ao fazer girar os saberes, eles se movimentam livremente, por entre as 

linhas da imaginação, encontrando o sentido do real aproximando ciência e 

arte na construção das imagens do mundo. 

   

 

2 – Os sertões: uma geografia complexa 

 

 A escrita de Os sertões expressa as características que 

especificam o fazer literário a que já discutimos. Um conjunto tecido por 

saberes, que gira e se desloca pelas as palavras, página a página, ao encontro 

dos sentidos que sua leitura possibilita. Um verdadeiro complexo que trama 

linguagem e imaginação, realidade e ilusão, emoção e sensibilidades que 

atravessam as palavras e sem dificuldades chegam ao leitor, que se desloca 

para o mesmo lugar do escritor, nesse espaço comum leitor e escritor partilham 

com a mesma intensidade dos sonhos, vivências, desejos, expectativas que o 

poder da linguagem os confere, e lhes possibilita viver uma comunhão íntima, 

assim como no dizer de Bachelard ―entre a alma do escritor e a do leitor‖ essa 

comunhão permite que as imagens do sertão sejam compartilhadas de tal 

maneira que estar no sertão já não mais dependente de uma instância física, 

ler Os sertões é viver aquilo que sabiamente disse Bernardo Soares a respeito 

do poder da arte ―ela nos tira de aqui‖, a imaginação permite ao leitor sair daqui 

ao encontro do infinito universo das imagens. Ao descrever a paisagem do 

sertão o narrador diz ―atravessamo-la‖, ao aceitar o convite o leitor converte-se 

em viajante, o viajante do sertão caminha entre as suas veredas, é uma 

travessia feita de tortura e prazer, em que o belo e o estranho compõem a 
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mesma face do espaço, o visto engana leitor e narrador num jogo em que já 

não se pode prever o que irá sentir.   

 Ao embarcar nessa viagem leitor e autor encontram na imaginação 

o guia comum aos dois, através da linguagem a imaginação é constantemente 

alimentada e permite ao leitor caminhar nas veredas do sertão, por vezes 

quase com uma total independência do próprio autor, por que tal qual este 

ultimo, o leitor também se encontra ―dominado‖ pela imaginação criadora, 

desenha imagens que perpassam a intenção inicial do autor, porque sua 

linguagem evoca um processo criativo de liberdade, de interação entre a 

imaginação do autor com a do leitor, de maneira a provocar uma ―inquietude‖ 

que os movimenta em busca de uma certa ―perfeição‖ pelas imagens que 

emanam do texto. 

Com excelência o autor assume a função de guia, descreve com 

perfeição os lugares por onde caminha, narra os espaços. Suas palavras não 

têm a pretensão de fazer o leitor localizar com exatidão os lugares, elas 

concedem apenas pistas, indicam referências, de modo que o leitor vai 

cartografando o sertão, como quem construísse um mapa cuja legenda só ele 

saberá decifrar, porque ela é feita e pertence a sua imaginação, contém em 

cada imagem significações íntimas que representam seu universo particular. 

Desse modo, o sertão sempre será maior do que o descrito pelo narrador, ele é 

uma pintura inacabada, uma imagem a ser concluída, a espera de mais um 

viajante que lhe acrescentem outras cores.  

Com Os Sertões a geografia aprende a ler o espaço como produto e 

reflexo da capacidade criadora que a imaginação desperta. Construído por 

formas materiais o espaço é visível, passível de ser mensurado pelas 

tecnologias científicas, e de ser compreendido pela ciência como produto e uso 

de uma racionalidade extrema que dispensa os sentidos subjetivos dos 

homens. Porém, ele é simultaneamente invisível, fruto de processos 

imaginários, desejos e aspirações humanas que atendem as determinações da 

alma e do corpo do sujeito. O que é a cidade de Canudos senão uma 

expressão concreta dos sonhos, ilusões, desejos e crenças de um povo. Ler 

Canudos é caminhar pelos labirintos espaciais que misturam verdade e ilusão, 

real e imaginado. É ampliar a visão, e enxergar que a forma das coisas 

dispostas no espaço, dizem mais do que elas aparentam, Canudos é maior que 
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―a tapera de barro‖, como disse Euclides levado pela impressão imediata das 

coisas, contudo é ele mesmo quem ensina e enxergar com ―olhos de poeta‖ 

que contempla para pode analisar, Canudos é o ―cosmos‖, é o universo, e 

como tal cabe os sonhos, as fantasias e as emoções dos seus habitantes, e é 

assim que deve ser compreendida, ou nada justificaria aqueles pobres do 

sertão preferirem a morte a entregar sua cidade para o inimigo. Os sertões 

ensinam a geografia que não basta quantificar e qualificar as formas espaciais 

é preciso ligá-las ao processo que as cria, para assim tece uma leitura 

multifacetada do espaço.   

Com Os Sertões a geografia aprende não apenas sobre um espaço 

chamado sertão, mas como esse espaço é escrito e compreendido. Os Sertões 

poderiam ser apenas classificados como um estudo acerca do sertão. No 

entanto, é uma obra literária, digna de todas as maestrias que a literatura 

possui. Porém se diferencia em sua confecção lingüística porque promove o 

encontro entre duas linguagens: a poética literária e a linguagem de uso da 

ciência, que a modernidade separou e classificou, a primeira estaria autorizada 

a falar sobre os aspectos subjetivos que envolvem a vida humana, e a segunda 

apoiada na lógica objetiva estaria preparada para tratar do mundo real, racional 

e prático. Dessa forma pronta para construir o discurso ―verdadeiro‖ sobre o 

mundo. O complexo linguístico de Os Sertões constrói um discurso sobre o 

espaço real (sertão) de modo multidimensional, ao colocar em um mesmo 

conjunto um discurso embasado nos saberes científicos do narrador, uma 

linguagem que parece precisar o sertão, que analisa seus aspectos 

fisionômicos da natureza, que teoriza a sociedade e o homem do lugar. Mas 

que ao mesmo tempo não se afasta da poesia, e dessa forma não se contenta 

com as palavras ―isentas‖ da ciência, não tenta afastar delas o poder da 

imaginação que as palavras possuem, deixa as palavras ―livres‖ para serem 

exercitadas pela cognição, (re)eleboradas pelos leitores, passando a 

representar não só as formas visíveis mas que se fazem sinais visíveis daquilo 

que é invisível no e sobre o espaço sertão. Os sertões reanimam a esperança 

de alargar as fronteias entre razão e emoção, real e imaginado, criadas e 

fortalecidas pelo modo de pensar fragmentador da ciência moderna.  

  As duas linguagens poética/literária e científica correspondem ao modo 

que cada sujeito que as toma para seu discurso enxerga o mundo e se coloca 
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nele. Pelo exposto, podemos dizer que autor e leitor habitam o sertão e o 

enxergam a partir de seu ―estado segundo‖ ou o estado poético como quer 

Morin, e também cientificamente, o olhar aglutinador do sujeito em estado 

poético e cientifico ao nosso entender pode oferecer uma leitura do mundo 

capaz de contemplá-lo em suas dimensões subjetivas e objetivas que o real 

consiste. Se o geógrafo entender Os Sertões, se convencerá da possibilidade 

urgente em religar o homem ao seu mundo, e isso implica este como sujeito 

que constrói o saber científico e religa-se a ele, para assim tecer um saber 

geográfico do espaço em que forma e significado encontram-se juntos. Este 

saber multidimensional é, portanto, aquilo que chamamos por complexo 

geográfico, e que está tramado em Os Sertões.                                

 Acreditamos que pelas proposições que destacamos acerca do 

saber literário e estes que por sua vez tecem a escrita de Os Sertões 

evidenciam a validade em aproximar saber geográfico e literário. Do modo que 

propomos, essa (re)aproximação precisa está mediada por interesses que 

ultrapassem o valor do simples ―uso‖, no sentido de ―extrair‖ da literatura nas 

suas diversas expressões, apenas informações acerca do conteúdo espacial 

presente nas mesmas. Essa aproximação do sentido aqui empregado, parte da 

premissa que a literatura é um complexo tramado por uma linguagem poética 

que assume entre outras, a forma escrita, sendo uma leitura, um discurso do 

mundo, que procura expressar as dimensões imaginarias e reais, objetivas e 

subjetivas, que condiciona o mesmo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tomarmos a obra Os Sertões de Euclides da Cunha como 

referência para compormos nossas reflexões aqui discutidas, objetivamos a 

principio evidenciar a possível interação entre geografia e literatura como um 

campo de pesquisa para geógrafos que assim queiram conhecer e analisar o 

espaço a partir de uma obra literária. Dessa forma, acreditamos ter evidenciado 

essa relação que a cada dia se mostra mais aceita no âmbito da geografia 

acadêmica. Dada esta relação, foi possível alcançarmos outro ponto de nossa 

inquietação, a de que a literatura ao suscitar a imaginação do leitor o 

transforma também em um ser produtor daquela obra, assim o leitor de Os 

Sertões viaja com Euclides da Cunha e com ele atravessa o sertão em meio às 

suas veredas, nessa travessia o leitor encontra os espaços, esse encontro não 

se limita a descrição feita pelo narrador, ele se dá porque o leitor permite que a 
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imaginação construa os espaços que estão na obra, não se trata de reproduzi-

los, mas de vivê-los e sentir uma experiência com o lugar ali guardado na 

escrita do autor. Essa particularidade da literatura, em especial a leitura de Os 

sertões evidencia o saber literário, sabe este que agrega em um mesmo 

conjunto uma escrita plural, objetiva e subjetiva, real e imaginária, digamos 

complexa, por que é ―tecida junto‖, no caso particular de Os Sertões sua escrita 

se converte em um hipertexto que uni linguagem científica a poética, para 

representar os múltiplos significados que espaço/sertão assume da narrativa.  

Nesse contexto, as especificidades da literatura euclidiana servi 

como exemplo em que ciência e arte comungam de uma mesma perspectiva 

de escrita ao construir representações sobre o espaço, a exemplo do sertão, de 

modo que aquilo que a ciência não alcança a literatura com seus meios 

próprios nos faz conhecer. No caso a poética euclidiana tornou possível tanto 

ao narrador quanto ao leitor desvendar um espaço multifacetado, complexo e 

polissêmico. Euclides da Cunha ao criar um texto cuja trama parte de suas 

certezas e crenças na ciência moderna até chegar a (des)construir tais 

certezas nos mostra o quanto a experiência do sujeito com o espaço o conduz 

a refazer a trajetória, encontrar os descaminhos, e foi ao penetrar no sertão 

que o autor viu suas certezas sendo desconstruídas pela própria realidade do 

espaço/sertão. Diríamos que se Euclides da Cunha desejava descobrir o sertão 

este é descoberto por ele, nessa inesperada descoberta o narrador encontra 

um sertão que não se limita as suas teses científicas, que possui uma verdade 

própria que não poderia ser sentida senão fosse a experiência do narrador com 

o espaço. Assim, seguindo o movimento de escrita do autor, observamos que o 

sertão vai sendo descrito e analisado em uma dialética que envolve as 

pretensões e visões do cientista com a experiência do sujeito humano. 

Ao tomarmos a obra Os Sertões para problematizarmos o espaço 

geográfico, partimos do pressuposto de que ela se constitui um saber 

complexo, ou seja, confeccionado a partir de conhecimentos e saberes 

diversos, que se distingue, mas que não se isolam, no caso específico da 

referida obra, evidenciamos que esses saberes eles fundem ciência e 

arte/literária como meios para representar a espacialidade do sertão. Assim, 

tornamos evidente que a literatura ao falar sobre o um dado espaço, oferece a 

geografia, ciência cujo objetivo de estudo é o espaço, não somente, dados e 
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informações a respeito do mesmo, mas reflete um modo particular de observar 

e representar as espacialidades que se dão suas tramas literárias. A partir daí, 

lançamos a hipótese de que Os Sertões se constituem um complexo 

geográfico, complexo por que, a natureza da literatura euclidiana, mas 

precisamente na obra trabalhada, nos proporcionou discutirmos e 

evidenciarmos na mesma a existência de certos fundamentos da complexidade 

como estratégias para se analisar o sertão.  

O autor ao lançar mão de diferentes conhecimentos oriundos das 

ciências naturais e sociais, para entender o sertão ―pratica‖ o principio 

dialógico, uma vez que, coloca em um mesmo plano de inteligibilidade 

conhecimentos diferentes, religa visões opostas e constrói argumentos a partir 

dessas visões. Pensar e representar Os Sertões um complexo geográfico, 

constitui-se, sobretudo por ser o espaço ―personagem‖ e tema central da obra, 

condição e condicionante de todas as discussões empreendidas pelo autor 

através de sua vivência com o mesmo, bem como dos demais atores que 

aparecem na trama, destacamos a figura do sertanejo, cuja cultura e existência 

estão condicionadas diretamente com o espaço/sertão. No entanto, a obra é 

aqui entendida enquanto um complexo geográfico, não somente em função de 

representar um dado espaço, no caso, o sertão, mas essencialmente por 

refletir e suscitar uma estratégia metodológica de analisar o espaço geográfico 

religando o maior número de saberes possíveis seja científicos, míticos e 

culturais, saberes esses que não estão alheios a natureza do espaço, mas que 

encontraram se intrínsecos na construção das representações espaciais. 

Ao caminharmos pelo sertão por meio da obra, foi possível montar 

gradativamente as peças que compõem o quebra-cabeça chamado ―complexo-

geográfico‖. As primeiras setas que nos conduziram ao complexo encontram-se 

na linguagem empregada na obra. No entanto se considerarmos que a escrita 

textual é uma fase e resultado de uma observação anterior, entenderemos que 

a linguagem é reflexo da experiência do sujeito observador para com o espaço 

observado, no caso, a linguagem de Os Sertões é entendida como produto e 

reflexo da vivência do autor com o sertão, e portanto, ele representa a 

estratégia de olhar o espaço, lançada pelo autor. Daí o porquê, entendemos 

que ser o complexo geográfico em Os sertões uma reflexão estratégica e 

metodológica de analisar e compreender o espaço geográfico, que re-ligar 
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conhecimentos e linguagens objetivas e subjetivas, reais e imaginárias para se 

construir um sabe espacial mais amplo capaz de abranger as múltiplas 

dimensões que o espaço assume.  
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