
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem 

Área de Concentração: Literatura Comparada 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

 

 

 

 

 

 

 

Entre história, boatos e Vendeias 

a descoberta do homem sertanejo em Os Sertões 

 

 

 

Laís Rocha de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2015 



 2 

Laís Rocha de Lima 

 

 

 

 

 

Entre história, boatos e Vendeias 

a descoberta do homem sertanejo em Os Sertões 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito de conclusão do Mestrado em 

Literatura Comparada, sob a orientação do 

Prof. Dr. Marcos Falchero Falleiros  

 

 

 

 

 

Natal/RN 

2015 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFRN. Biblioteca Central Zila Mamede. 

Catalogação da Publicação na Fonte 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Lima, Laís Rocha de. 

     Entre história, boatos e Vendeias : a descoberta do homem sertanejo em Os Sertões / Laís Rocha de Lima. 

– Natal, RN, 2015. 

 90 f. : il.  

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Falchero Falleiros. 

                                                                                                                                                                                      

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. 

 

1. Cunha, Euclides da, 1866-1909 – Crítica e interpretação – Dissertação. 2. Os Sertões – Crítica e 

interpretação – Dissertação.             3. Literatura e etnografia – Dissertação. 4. História do Brasil – 

Dissertação. 5. Memória cultural – Dissertação. 6. Positivismo – Dissertação. I Falleiros, Marcos Falchero. II. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.                                                                     

 

RN/UF/BCZM                                         CDU 821.134.3(81).09                                                                                                                                                                                                  

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Os Retirantes, 1994 

Candido Portinari 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda vez que um justo grita, 

Um carrasco o vem calar. 

Quem não presta fica vivo, 

Quem é bom, mandam matar 

Cecília Meireles 

 

 

 

 

 

 



 7 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO           12 

1. ESPAÇO E CULTURA NO ARRANJO E IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA 

REPÚBLICA            22 

 1.1 O Positivismo e sua receptividade no Brasil      24 

2. OS MESTIÇOS EVOLUÍDOS DO SERTÃO BRASILEIRO    30 

3. SOBRE ALIANÇAS E VENDEIAS        42 

4. O DIVISOR DE ÁGUAS: A PUBLICAÇÃO DE OS SERTÕES    58 

5. O ESTEREÓTIPO MEMORÁVEL DO SERTANEJO     76 

CONCLUSÃO           84 

REFERÊNCIAS           88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos descendentes do calor, herdeiros de 

uma fonte de esperança em dias melhores 

e da missão de transmiti-la adiante. 

 

 

 

 

 

 



 9 

AGRADECIMENTOS 

 

 Aos meus pais e irmão, pelos preciosos ensinamentos sobre a vida. 

Ao inestimado orientador, Prof. Dr. Marcos Falchero Falleiros, conselheiro 

objetivo, sensato e cativante, pela sua paciência, confiança e colaboração. 

À madrinha Gilzete Rocha, responsável pela minha inserção na literatura. 

Às minhas avós, fontes constantes de inspiração, pelos exemplos de luta e 

resistência a serem seguidos. 

Ao companheiro Wellington Costa do Nascimento, que divide comigo ideais, 

aprendizagens, sonhos e amores, pelos estímulos, compreensão e carinho. 

Aos professores vinculados ao Departamento de Letras e ao Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, pela contribuição para minha 

formação em Letras e por possibilitar os vários caminhos traçados por mim nesta 

jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

LIMA, Laís Rocha de. Entre história, boatos e Vendeias: a descoberta do homem 

sertanejo em Os Sertões. Orientador: Marcos Falchero Falleiros. Natal: 

UFRN/PpgEL, 2015. Dissertação (Mestrado em Literatura Comparada) 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho, estudam-se Os Sertões, obra maior de Euclides da Cunha. O 

objetivo é traçar as influências históricas, políticas e ideológicas sobre a 

concepção da personagem sertaneja, esta composta pelo escritor a fim de livrá-la 

das acusações públicas pela sua provável conspiração para restaurar a Monarquia 

na recente República brasileira. A discussão do capítulo um se delimita ao 

panorama histórico, determinando o espaço e a cultura do período de produção do 

livro. O segundo capítulo abrange a aplicabilidade da doutrina positivista no Brasil 

e como se formou o perfil acadêmico do autor baseado nela. Ao terceiro ficaram 

as discussões sobre as alianças políticas feitas para a construção de boatos sobre 

o arraial de Belo Monte a fim de alcançar aprovação da opinião pública para o 

avanço militar sobre ele. Ao capítulo seguinte, a maturação da concepção de 

realidade do autor sobre o crime em Canudos, lugar antes denominado de A 

Nossa Vendeia, e a análise objetiva proposta. No derradeiro capítulo, a criação do 

imaginário sertanejo e do estereótipo remanescente na atualidade. Verifica-se que 

a luta pelo progresso no poder instituído durante a primeira República foi capaz de 

promover tanto guerras quanto buscas por ascensão social, incitando esse desejo 

nas instituições governamentais e em homens triviais à época, assim como a 

permanência da resistência política das elites contra a sociocracia. 

 

Palavras-chave: Os Sertões. Literatura e etnografia. História do Brasil. Memória 
cultural. Positivismo. 
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ABSTRACT 
 

 
This research studies Os Sertões, greater work of Euclides da Cunha. The aim is 

trace the historical, politician and ideology influences about the conception to 

sertanejo caracter, that compose by the writer to set free them from public 

accusations for your probably conspiration to repair de Monarchy in the recent 

brazilian Republic. The chapter one argument verge the historical panorama, 

determine the space and the culture from the book production period. The second 

chapter covers the aplicability of the Positivism in Brazil and how was constructed 

the academic author profile based on that. The third one has discussions about the 

politicy coalition to build rumors about the village in Belo Monte to achieve public 

opinion approval to the militar advance. In the next chapter, the process of 

ripeness in the author conception of reality about the crime in Canudos, place 

before named A Nossa Vendeia, and the aim proposed. In the final chapter, the 

imaginary creation of sertanejo and the remaining stereotype today. The contest 

for the power set in first Republic promoted both wars as seach for social rise, 

urging this desire in governamental intitutions and in trivial men at the time, as well 

the continuing political resistance of the elites against the sociocracy. 

 
 
 
Key-words: Os Sertões. Literature and ethnography. Brazil’s history. Cultural 
memory. Positivism. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Os Sertões de Euclides da Cunha reserva aos seus leitores a apresentação 

de uma figura distante: o sertanejo. Percebe-se quão importante esta obra foi, 

tanto no arranjo da literatura quanto nos aspectos das composições geológica e 

antropológica realizadas pelo autor, pelo desenvolvimento do estilo comprometido 

com a ideologia positivista e pela elaboração de uma apresentação do sertão.  

Sob um posicionamento determinista, compreende-se a importância da 

denúncia dos crimes em Canudos como responsável pelo destaque alcançado 

pela obra à época de sua produção. Tais distinções aguçaram o desejo de 

desenvolver o estudo sobre o impacto causado à imagem do sertanejo por 

Euclides em sua obra maior, considerando-a digna de atenção da análise literária. 

Desenvolvendo os papéis de geólogo, sociólogo, jornalista e militar, o autor 

demonstra grande aptidão ao descrever a composição geológica e a flora da 

região (no capítulo A terra), as restrições impostas pela mãe impiedosa aos filhos 

do calor (em O homem) e os fanáticos políticos e religiosos no embate físico de 

quatro expedições por suas divindades (em A luta). Atuando pelo jornal A 

Província de São Paulo, o autor disserta ainda sobre questões militares – essas 

causas prováveis da derrota das três primeiras expedições na batalha contra os 

sertanejos de Canudos. 

Euclides segue os princípios formativos da obra de Hippolyte Taine, 

historiador responsável pela teoria das raças, que obteve grande número de 

apreciadores no Brasil à época da formação de sua nacionalidade. Tratava-se de 

um momento decisivo para que o novo modelo governamental instaurado fosse 

capaz de sobreviver às represálias de grupos contrários à República, que pediam a 

volta da Monarquia. 

Movimentos intelectuais formaram as bases dos agitadores acadêmicos. 

Voltados para a proliferação de seus ideais científicos, eles constituíram por muito 

tempo uma oposição aos privilégios monárquicos. 
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O forte extremismo criado no furor da instauração da República se deu pelo 

amplo caráter histórico que lhe precedeu. Ela foi idealizada pelos homens do meio 

acadêmico que tiveram toda sua base de conhecimentos na ideologia positivista. 

Pequenos resultados da luta pela verdadeira libertação do estigma de colônia já 

apareciam desde o início do século XVIII, embora as vitórias viessem esparsas e 

controladas pelas elites econômicas.  

As organizações políticas republicanas de classe média se dedicavam a 

exigir mudanças capazes de garantir o elemento sociocrático, completamente 

ausente na Monarquia – quando praticado, havia fortes elementos de interesses 

privados por trás de sua aplicação. Com o apoio dos grandes latifundiários e do 

Exército brasileiro, fortalecido e unificado após a Guerra do Paraguai, a revolução 

foi possível.  

Neste momento histórico, percebe-se uma busca de ambos pelo controle do 

poder político, nenhum deles havia concordado com a mudança de regime por 

buscar melhorias sociais – fazendeiros e militares tinham aderido ao movimento 

vislumbrando uma parcela, senão a totalidade, no poder. As histórias da República 

e do arraial de Canudos começam a se cruzar após esta aliança.  

A consequente quebra desta união sustentou dois setores que buscavam 

retratação pela pouca autonomia e influência política a eles destinadas – uma por 

parte dos militares, outra por parte dos coronéis. Esses desfiguravam publicamente 

o cristianismo devotado de Antônio Conselheiro, colocando nele o apelido de 

“Conselheiro Antônio da Malvadeza” a fim de manipular a opinião pública. 

Precedendo toda a mudança de regime político brasileiro, os estudos 

científicos tiveram grande notoriedade no período em questão. A doutrina 

positivista compunha as bases acadêmicas, formava os “homens de sciencia” e 

possibilitava a aplicação de conceitos à realidade nacional, embora houvesse uma 

sombra de pessimismo em cada discurso pautado a partir dele sobre o futuro do 

povo miscigenado.  

Apoiando-se no cientificismo para explicar sua posição, que destoa 

consideravelmente das mais repercutidas em seu meio, Euclides declara em sua 
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Nota Preliminar: “Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na 

significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo” (CUNHA, 2009, p. 16). 

Estes temas sobre espaço e cultura na implantação da primeira República serão 

tratados no primeiro capítulo.  

 O meio certamente molda o caráter físico e psicológico do homem: 

competente em aplicar à realidade preceitos como esse, o autor demonstra na 

elaboração da prosa sua representação como um cientista renomado para a época. 

Esta condição é corroborada com a posição que ocupa na sociedade científica, 

setor prestigiado e aclamado no período.  

Dedicar-se às ciências e à aplicabilidade delas aos seus contextos 

destacava e dava renome ao sujeito, destinando-se a ele as loas de qualquer 

auditório. Portanto, produzir uma obra que não negasse a importância da análise 

científica era requisito básico para sua repercussão, e propor uma nova saída ao 

encarar as teorias vigentes angariou status à obra, suficiente para promovê-la 

entre as demais. 

A partir de suas aptidões para a análise antropológica, o autor atesta: “O 

sertanejo do Norte é, inegavelmente, o tipo de uma subcategoria étnica já 

constituída” (CUNHA, 2009, p. 105). Reflexões e detalhamento sobre esses 

assuntos serão tratados no segundo capítulo. 

A ideologia positivista de Augusto Comte, trabalhada no primeiro capítulo, 

foi recebida com olhos diferentes pelos grupos da sociedade brasileira. 

Interpretando os conceitos difundidos de maneiras peculiares, o Exército deturpou 

alguns preceitos da doutrina que serviram como justificativa para suas ações no 

decorrer da história da República brasileira.  

Ações centralizadoras e autoritárias marcaram governos encabeçados pelos 

militares. Diante da postura desses à frente do Brasil, organizou-se sua retirada – 

surge daí uma das principais motivações do Exército na represália contra o arraial 

de Belo Monte. 

A atuação do beato Antônio Conselheiro e suas ações junto aos seus 

seguidores representava individualmente um assunto gerador de muitas 
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discussões. As metrópoles tinham como fontes de informação prioritária e confiável 

os diversos periódicos da época, como A Província de São Paulo, jornal em que o 

autor trabalhava no período da Guerra de Canudos e que foi responsável pelo 

arranjo de sua ida ao sertão da Bahia. Embora houvesse grande número de jornais, 

eles se serviam de uma única fonte de informações: o Exército, única visão 

disponível para todas as metrópoles, logo, único formador da opinião pública neste 

assunto durante a primeira República. 

Reformular a avaliação feita pelos metropolitanos sobre os sertanejos 

apresentando um novo ponto de vista deu notoriedade à obra. A primeira edição 

de Os Sertões se esgotou em pouco mais de dois meses e garantiu ao autor uma 

cadeira na Academia Brasileira de Letras antes de nove meses após a publicação.  

A prosa cientificista euclidiana, em acordo com o modelo vigente de escrita 

exigido por qualquer homem respeitável e vinculado às ciências, cumpriu a cartilha 

positivista. Essa doutrina lhe moldou o espírito acadêmico, levando-o a deflagrar 

os crimes da campanha contra Canudos e, simultaneamente, expor a 

desigualdade ambiental, social, psicológica e armamentista entre os militares 

litorâneos e os sertanejos, disponibilizando outra perspectiva da realidade desses 

àqueles que permaneciam nas cidades sob influências unicamente de jornais que 

lidavam com informações selecionadas previamente pela parte interessada no 

derramamento de sangue. 

Diante do abandono de seus trabalhadores servis que partiram em busca de 

um novo modelo de vida ao lado do bom Conselheiro, os coronéis começaram a 

odiar e denegrir a imagem do beato, pondo em xeque sua confiabilidade. A Igreja 

perdeu grande parcela de seus fiéis para os movimentos messiânicos e também 

passavam a se preocupar. Os interesses deles e do Exército se cruzam; a partir 

daí, tramam juntos pelo fim do arraial.  

Forjando histórias, criou-se pelas outras regiões uma imagem equivocada 

de Antônio Conselheiro e dos seus seguidores. Os boatos inventados foram 

transmitidos aos jornais como verdades, gerando artigos como A nossa Vendeia 
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de Euclides da Cunha, publicação que representa com clareza a opinião pública 

antes da ida do escritor ao local.  

Dá-se neste momento histórico a união entre Exército, coronéis regionais e 

Igreja. Embora houvesse ideias preconcebidas, a obstinação positivista no perfil 

acadêmico do escritor destacou sua aptidão em sistematizar as dúvidas - assuntos 

do terceiro capítulo. 

Para alcançar um ponto de vista contrário ao inicial, o autor teve de 

percorrer um longo caminho, bem ilustrado em suas cartas pessoais e 

correspondências com o jornal paulista, divulgados em diversas fontes, incluindo 

nessa lista um livro de sua própria autoria, Diário de uma Expedição. Neste livro, 

fica evidente o processo de reformulação interna dos conceitos previamente 

estabelecidos sobre Canudos, frutos, inclusive, do artigo supracitado, e da origem 

de suas mudanças.  

Ao tratar do espaço literário, sabe-se da mutualidade entre obra, literatura e 

linguagem literária – a sua coexistência depende do cumprimento de algumas 

especificações. Entre elas, a transgressão – o estranhamento que seja capaz de 

atrair os olhares do público, tal como a denúncia feita pelo autor. 

A estruturação de Os Sertões e o seu caráter de denúncia concebe o início 

de uma literatura de engajamento social no Brasil, sem desfazer-se da ideologia 

adotada – a literatura atua além do simples entretenimento, alcançando a 

dissonância ao ser capaz de transmitir aspectos sociais e sentimentais, intimando 

uma posição do leitor em face ao que lhe é exposto (CANDIDO, 1995). A 

sociedade a ser mostrada e (re)conhecida pelas demais regiões foi tratada como 

um arquétipo de todo o povo sertanejo. O maturar das concepções sobre os 

sertanejos, a representatividade da literatura como denúncia social e a 

apresentação do sertanejo são os temas do capítulo quatro. 

O sertanejo era uma figura distante, não convencional, muito menos 

compreendida em sua totalidade pelo linguajar e classificação cientificista de 

Euclides. As investigações acadêmicas praticadas próximas da época de produção 

de Os Sertões buscavam solidificar a identidade dos brasileiros. O método comum 
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era caracterizar o povo pela sua negação (NAXARÁ, 1993): definiam-se os 

indivíduos pelos atributos que lhe faltavam, algo evidente nas reflexões detalhadas 

e recobertas de ciência no capítulo O Homem.  

As diferenças acentuadas entre as posturas do brasileiro que vivenciava a 

aridez do sertão para o que convive com a maresia do litoral são atribuídas às 

adaptações infligidas pela natureza, que testam a capacidade de elasticidade do 

homem e o transforma em elemento de seu meio. A condição adaptativa imposta 

ao sertanejo possui um grau de complexidade acima dos demais, tornando-o, 

“antes de tudo, um forte”.  

A violência com que a terra interfere na vida do homem relaciona-se 

diretamente com o fanatismo religioso que assola a região: diante do sofrimento, a 

única saída para resguardar a humanidade do ser é se dedicar à crença nas forças 

divinas. Isso condena o sertanejo que ocupa o imaginário a ser interpretado como 

incapaz em todos os pontos de sua formação.  

A intercessão nas vidas condenadas pelo clima seco, terra improdutiva e 

vegetação rala encaminhava os fiéis às promessas do profeta Antônio Vicente de 

Mendes Maciel, líder espiritual da comunidade de Canudos. Da mesma forma que 

se construiu uma raça, a religião também sofreu processos de mestiçagem.  

Todas essas questões criaram um estereótipo nacional para o sertanejo. 

Classificada como um novo documento, categoria desenvolvida por Le Goff (1990) 

àquelas obras capazes de ir além da erudição, o livro de Euclides foi capaz de 

alcançar o espaço de cânone. O capítulo 5, último do presente trabalho, abarcará 

essas discussões. 

Diante da ampla discussão desenvolvida, percebe-se a influência dos 

combates velados pelo domínio de poder político no Brasil. Tais disputas sempre 

geraram imensas batalhas físicas, onde o povo sempre sai prejudicado. O Exército 

e os grandes latifundiários que passaram a constituir os Partidos Republicanos no 

país foram responsáveis pelo primeiro banho de sangue da República. O genocídio 

em Belo Monte nada mais representou do que um povoado simplório pagando 

pelos interesses de elites em guerra política. 
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Da profusão de textos desenvolvidos sobre Os Sertões, os de ênfase nas 

áreas de análise literária, história e antropologia foram priorizados por servir 

melhor aos objetivos traçados para a realização da pesquisa. Os referidos campos 

de pesquisa encaminharam o autor para a criação de uma forma literária de 

destaque, transgredindo os modos convencionais de escrita por buscar tornar-se 

obra de referência, pois para que alcance o status de literatura política ou social é 

vital que seja vistosa aos olhos daqueles a quem será destinada.  

Na transformação da opinião pública, o autor se superou já na interpretação 

de sua doutrina, sendo um dos poucos a confiar que o país tinha futuro, mesmo 

que as teorias raciais o condenassem ao desastre. O ponto de vista adotado por 

ele tornou possível outra interpretação para um crime histórico, hoje reconhecido 

como tal pela altivez do autor em propor o questionamento das ações, mesmo que 

sob motivações suspeitas. 

Mediante esta necessidade vital à eternização da literatura junto ao desejo 

de dar a ela o caráter de denúncia - aspectos relevantes à concretização do 

engajamento político/social -, Euclides da Cunha atingirá a questão étnica, tema 

central das discussões nas metrópoles. Embora o tema selecionado tratasse de 

uma civilização “retrógrada”, o autor deveria voltar seus escritos para um público 

leitor acadêmico. 

Diferenciar-se da massa popular era o modo pelo qual os grupos letrados 

asseguravam a supremacia de suas manifestações culturais. A fim de deturpar as 

formas de cultura e religião populares, as teorias racistas classificavam essas 

como características próprias que desqualificam comunidades, sendo essas 

“degeneradas” por pertencerem ao estado mais primário de evolução Positiva. Tal 

postura deu vazão ao preconceito social com base científica no Brasil (Ventura, 

1991). 

  Este pouco valor atribuído às práticas culturais da massa se amplia, 

chegando a condenar aquelas que não tinham os hábitos europeus, embora esses, 

quando adotados à vida no Brasil, sofressem modificações para se adaptar aos 
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interesses políticos e culturais das camadas letradas, preocupadas em 

articular os ideários estrangeiros à realidade local. 

[ ] 

As concepções racistas se tornaram parte da identidade das elites de uma 

sociedade hierarquizada e estamental, com grande participação de 

escravos, libertos e imigrantes no trabalho produtivo. A identificação dos 

letrados com os valores metropolitanos levou à relação etnocêntrica com as 

culturas indígenas, africanas e mestiças, percebidas pela mediação do 

discurso europeu.  

(VENTURA, 1991, p. 60) 

 

  Tais tensões raciais que provocaram o “mal-estar generalizado da 

sociedade e sua progressiva desumanização” (Sevcenko, 1995, p. 122) trouxeram 

problemas perpetuados pela cultura em priorizar a doutrina positivista, mesmo que 

a composição da nação brasileira se desse de maneira única. A não inserção 

social do negro liberto e do índio inapto para o trabalho escravo deu origem aos 

abismos sociais vistos ainda na atualidade. 

Numa visão mais humanística, a solução se deu na transferência da lírica 

para um contexto social: a prosa deveria refletir a solidariedade e um esboço de 

futuro, equilibrando neste panorama a questão nacionalista – surge daí um embate 

direto com a sociedade cosmopolita, dedicada a absorção de usos, costumes e 

ideias desenvolvidas pelos colonizadores. Para garantir as esperanças futuras de 

uma nação, pensava-se nas condições para o Brasil ser auto-suficiente um dia, 

principalmente na constituição do senso de nacionalidade, marca distintiva do 

alcance de uma independência plena. 

 

[ ] revelava-se nas suas obras o mesmo empenho em forçar as elites a 

executar um meio giro sobre seus próprios pés e voltar o seu olhar do 

Atlântico para o interior da nação, quer seja para o sertão, para o subúrbio 
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ou para o seu semelhante nativo, mas de qualquer forma para o Brasil e 

não para a Europa. 

(SEVCENKO, 1995, p. 122-123) 

 

  Embora o progresso originado com o advento da República incluísse o 

domínio das grandes potências mundiais sobre o resto do mundo, culturalmente os 

brasileiros deveriam se organizar e se desenvolver construindo suas próprias 

bases. Após anos sendo conduzidos por monarcas, tantos movimentos sociais 

finalmente descambavam para uma série de desafios a serem vencidos em busca 

da total liberdade do Brasil. 

Seguindo sua organização sistemática, Euclides da Cunha arranja sua 

linguagem em concordância com sua visão de mundo e perspectiva social. O 

resultado disso é a caracterização da personagem conforme o ambiente no qual foi 

inserido – é a “realização de um drama em que os personagens são os próprios 

agentes naturais” (Sevcenko, 1991, p. 131). A partir deste conjunto de disposições 

naturais unidas à dedicação proveniente da concepção positivista do autor, o 

presente trabalho se propõe a explorar o caminho até a elaboração da figura do 

sertanejo em Os Sertões e a perpetuação dessa no imaginário popular. 

Para isso, torna-se necessário desdobrar as áreas da literatura, filosofia e 

história para referencial teórico, abarcando, portanto, a biografia inacabada do 

autor, estudada por Roberto Ventura1 (2003), os diversos trabalhos históricos e 

literários realizados por Walnice Nogueira Galvão, com ênfase no livro O Império 

de Belo Monte (2001), as observações de Nicolau Sevcenko (1995) acerca das 

produções da época, sem desconsiderar a ideologia de Augusto Comte, que 

norteou a postura do autor, as bases antropológicas sobre a mestiçagem racial 

brasileira, trabalhadas intensamente por Lilia Moritz Schwarcz (1993) e os 

apontamentos históricos feitos por Boris Fausto (2013). Considera-se fundamental 

                                                 
1
 O biografista faleceu antes de concluir seu livro para divulgação. Embora o material todo seja 

fruto de seus esforços em vida, a organização e publicação ficou sob encargo de Marcia Zoladz, 
esposa, e Mario Cesar Carvalho, amigo, razão essa também do subtítulo “esboço biográfico”. 
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a concomitância da percepção crítica da obra literária e o exame da relação entre a 

forma e o processo social de que provém para a completude desta análise.  
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1. Espaço e cultura no arranjo e implantação da primeira República 

 

Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. 

E foi, na significação integral da palavra, um crime. 

Denunciemo-lo. 

 

Euclides da Cunha 

 

  A análise crítica de toda obra literária, que vise a real compreensão da 

influência desta, deve-se pautar num julgamento que tenha como embasamento os 

fatores históricos, sociais e ideológicos de sua produção. Tais fundamentações 

têm em si a abrangência para abordar os contextos fomentadores para a escrita, a 

repercussão do livro entre a comunidade leitora, a criticidade capaz de avaliar a 

sociedade, o papel de representação cultural que exerce, a difusão dessa, 

promovida de acordo com a receptividade de público, e sua permanência enquanto 

cânone literário. Neste primeiro capítulo, trataremos das ações históricas 

relevantes desse primeiro tema supracitado. 

  Sabe-se historicamente que o contexto de produção de Os Sertões foi de 

alterações relevantes na estrutura política e econômica do Brasil. A influência da 

ideologia positivista, bem como sua aplicabilidade, foi responsável desde a 

transição de regimes governamentais até a decisão sobre a derradeira queda de 

Canudos - um processo histórico longo precedeu a necessidade da construção da 

obra de denúncia de Euclides da Cunha, acontecimentos esses iniciados ainda nos 

primórdios do século XVIII.  

  Acompanhando os processos históricos relacionados às importantes 

mudanças governamentais brasileiras a partir das leituras do material desenvolvido 

por Boris Fausto (2013), vê-se que o contexto do período histórico em questão já 

direcionava os movimentos revolucionários organizados no país sob o propósito da 

transição do status de colônia portuguesa para a República. Parceira de Portugal, 
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a Inglaterra se expandia no fim do século XVIII, e buscava desfavorecer a mão-de-

obra escrava, atingindo as economias de quem se valia do modelo até então 

vigente. No Brasil, essa ação conduziu às decisões da coroa portuguesa para a 

liberação de portos, o que culminou na remodelação dos ideais dos brasileiros: 

liberação de comércio, de expressão, de ideologias... Ideias perigosas para 

monarcas que detinham monopólio sobre as riquezas de sua colônia e que não 

cogitavam abrir mão de tais regalias tão cedo. 

A primeira demonstração do desejo de independência por parte da 

população surgiu com a Inconfidência Mineira. O movimento resultou na morte de 

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes: enforcado e esquartejado, seu 

julgamento e sentença tinham o propósito de intimidar a organização de mais 

conspirações para promoção de rebeliões contra o governo monárquico português. 

Deste momento à frente, Portugal oferecia pequenas amostras de uma falsa 

independência, concedidas a fim de acalmar os ânimos, ludibriar a opinião pública 

e conseguir manter domínio sobre a sua principal colônia o máximo de tempo 

possível. 

Um dos exemplos dessa política da coroa portuguesa foi que mesmo após 

declarar a independência brasileira (1822), Dom Pedro I seguiu com um governo 

monárquico, regido por ele mesmo, sob o título de imperador e com o poderio de 

elaborar a constituição exclusivamente sob seu ponto de vista, retirando do 

processo os outros cidadãos selecionados anteriormente para tal função (Fausto, 

2013). A esta altura da história, o país já possuía um desenvolvimento intelectual 

mais apurado que nos momentos anteriores e a doutrina positivista já vinha se 

espalhando entre os intelectuais brasileiros há décadas - mais precisamente 

desde 1844, quando se nota o influxo dessa corrente filosófica em terras 

tupiniquins.  

A influência da obra de Augusto Comte na formação acadêmica dos 

brasileiros responsáveis por incitar a primeira reforma política é inegável. Para 

compreender o contexto de formação de Euclides da Cunha, um dos cientistas 

sociais reconhecidos na época, será necessário adentrar, mesmo que 
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superficialmente, nos conceitos primordiais dessa doutrina para esclarecer a 

questão levantada neste capítulo. 

 

1.1 O Positivismo e sua receptividade no Brasil 

O francês Augusto Comte elaborou uma nova vertente filosófica que livrava 

seus discípulos de se aterem às influências do sobrenatural, das abstrações 

metafísicas, conduzindo-os unicamente para a verdade – fatos constatados 

cientificamente, suscetíveis à divulgação e à constituição de uma ciência voltada 

para a sociedade. O principal intuito de tais ações era possibilitar a renovação da 

estrutura social, reduzindo o foco à pertinência dessas ao ser humano e à terra.  

A lei dos três estados e a hierarquia das ciências explicam, portanto, como 

deveria se conceber uma sociedade livre, sendo ela capaz de progredir sem 

empecilhos. O primeiro estado reduzia as capacidades interativas aos dogmas 

religiosos - considerados primitivos, que limitam e aprisionam os conceitos 

científicos, impedindo o desenvolvimento de uma comunidade, essencialmente 

teológica; o segundo se refere a um período de transitoriedade – privado de traços 

nitidamente peculiares capazes de defini-lo, restando a ele apenas os processos 

para alteração das atividades imaginativas para o domínio crítico/ científico, 

possuindo assim aspectos metafísicos; o terceiro, supremo estado, concebe o 

momento de predominância da observação, onde as concepções Positivas 

possibilitam a ordem de todos os esforços na construção de uma sociedade 

progressista. 

Esta doutrina ganhou força no Brasil como em nenhum outro lugar no 

mundo. Manifestações da corrente nos meios acadêmicos, como a inauguração 

do Positivismo no Brasil pela tese Plano e método de um curso de fisiologia na 

Faculdade de Medicina da Bahia, bem como pela vinda de Benjamin Constant 

Botelho de Magalhães, discípulo direto de Augusto Comte, incidiram em criações 

como a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro e em lutas como a pela alforria 

dos escravos. 
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Augusto Comte interagia com seus seguidores, enviando-lhe 

recomendações sobre como agir no meio diverso em que permaneciam. No caso 

brasileiro, sob regime monárquico, ele alertava que seus seguidores leais aos 

princípios por ele estipulados não usariam a doutrina inescrupulosamente sobre os 

demais, mas os aconselharia a partir dela: preveni-la, moderá-la ou utilizá-la para 

a construção idealizada de sociedade (Comte, 1899). Tomar o poder, portanto, 

não fazia parte dos planos, mas, sim, coordenar os próprios anseios políticos 

proporcionando o discernimento aos governantes em prol do progresso da nação. 

Aos olhos doutrinados, os monarcas representavam a permanência do povo 

no estado mais primitivo. A teocracia instituída retardava o progresso social por se 

fixar numa administração de raízes teológicas, ou seja, o governo resguarda a 

supremacia para determinada família por essa ser enviada por uma divindade – 

aspecto do primeiro estado. Logo, este governo se distancia do restante da nação 

– comandantes não por seu preparo e empenho para o avanço da sociedade ou 

por buscarem o bem comum, mas por uma casta que, por direitos de nascença, 

goza de privilégios e, há anos com o controle total, não criou condições básicas 

para evoluir as grades da sociedade.  

No Positivismo, o molde da política monárquica e suas consequências 

foram todas atribuídas à falta do elemento sociocrático, cujas ações fossem 

realmente benéficas ao povo. A ausência total de equidade até a lei áurea - essa 

assinada pela princesa Isabel com urgência pelo temor aos conflitos radicais que 

poderiam surgir caso fosse negada - permitiu o prolongamento da escravatura no 

Brasil ao ponto desse ser o último país do ocidente a decretar o seu fim, 

inaceitável do ponto de vista assumido pelos homens de ciência que buscavam 

pela total liberdade espiritual, considerada a base necessária para a regeneração 

social de todas as raças. 

O despotismo teológico-militar praticado pelos monarcas e imperadores no 

país perturbava aqueles ligados à Academia, emergidos inteiramente na doutrina 

de Comte. Para eles, a estrutura de renovação social do Positivismo se tornou a 

solução para os problemas brasileiros. Em correspondência de Miguel Lemos, 
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seguidor notável de Comte no Brasil, a Pierre Laffitte, chefe da corrente ortodoxa, 

percebe-se o alarde dos positivistas nacionais para a implantação urgente da 

doutrina. 

 

Os mundos científico e oficial, longe de ser como o vosso, cidadelas 

da reação, são aqui, ao contrário, os elementos mais modificáveis, e neles 

obtemos todos os dias adesões e simpatias. Tudo isso exige do Positivismo 

uma atividade extraordinária, a fim de estar preparado para atender às 

necessidades do público. Amanhã teremos sábios, estadistas, indivíduos 

altamente colocados, aceitando uma parte das nossas concepções, ou 

mesmo totalmente convertidos ao Positivismo. 

(CARVALHO, 1990, p. 136) 

 

 A contribuição da doutrina na formação dos intelectuais que preconizaram 

os movimentos pró-República é inegável, bem como o modelo governamental 

estabelecido e os símbolos criados e difundidos, frutos do imaginário republicano 

brasileiro, ambos resguardados nos primórdios do século XXI. 

Na continuidade histórica do período Imperial, a sucessão do trono 

garantiria mais um período de concessões aos membros da corte brasileira, 

formada com a vinda da coroa para a colônia e eleita não pelo costume da 

hereditariedade, mas pelos serviços e favores prestados em troca de títulos; 

surgem, assim, os inúmeros privilégios que denotam os primeiros casos de 

corrupção no país, como bem delineia Carvalho (1990). Dom Pedro II não possuía 

ao menos idade para assumir o trono quando seu pai abdicou, duas correntes 

possíveis surgiram naquele momento, conforme afirma Fausto (2013): coube à 

corte decidir sobre o prosseguimento do Império ou a mudança de modelo – entre 

a continuidade de suas regalias ou a sombra do que poderia vir em seguida; 

eleger a primeira era a opção mais lógica aos seus interesses particulares. 

Conciliar as reivindicações dos privilegiados, da sociedade e ainda atender 

às exigências da Inglaterra complicaram a permanência do regime Monárquico no 
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Brasil. Sob grande pressão se assinou a Lei Áurea, mas nada se fez para a 

inserção do ex-escravo na sociedade, relegando-os para a marginalização. A 

situação era insustentável, acalmar os ânimos cedendo precariamente às 

exigências reclamadas já não era suficiente entre os que eram a favor da 

República. Com a nova medida, o governo perdera o apoio das elites agrárias, 

além do Imperador não ter um sucessor, portanto o marido francês de sua filha 

Isabel, o conde D’eu, assumiria o governo. Junto a isso, a crise econômica 

instaurada pela enorme dívida feita durante a Guerra do Paraguai desgastou de 

vez a imagem do Império. Numa ação pela sucessão, o marechal Deodoro da 

Fonseca constituiu seu Governo Provisório.  

O Exército participou desta empreitada de sucessão de governo. Dado o 

vínculo do marechal com as forças armadas e suas medidas, o período sob seu 

comando ficou conhecido por República da Espada. O nome sugestivo derivava 

de características como a centralização e autoritarismo de Deodoro da Fonseca, 

que sofria forte oposição dos produtores de café e leite; esses constituíam em sua 

maioria o corpo político dos Partidos Republicano Paulista (PRP) Republicano 

Mineiro (PRM), respectivamente. Após o fechamento do Congresso Nacional e o 

decreto de estado de sítio, Deodoro perdeu o apoio total da Marinha e de parte do 

Exército, tendo de renunciar e abrir espaço para os PRP e PRM, ou seja, para as 

elites econômicas do país no período. Nasce daí uma cisão no governo provisório; 

um dos resultados dessa alteração política alcançou o povoado baiano construído 

nas proximidades do rio Vaza-Barris. 

Os militares representavam um dos caminhos mais interessantes aos filhos 

da burguesia sem condições de pagar estudos caros, ocupando, portanto, grande 

prestígio enquanto formador da elite intelectual. Floriano Peixoto tinha enorme 

consideração pela instituição, chegando a revelar sua opinião negativa quanto aos 

civis frente aos militares, que detinham maior importância em sua avaliação 

pessoal. Em cartas confidenciais apuradas, o político pregava: 
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“a necessidade da ditadura militar” para expurgar “a podridão que vai por 

este país”. E dizia insidiosamente: “como liberal não posso querer para o 

meu país o governo da espada; mas não há quem desconheça... de que é 

ela que sabe purificar um corpo social que, como o nosso, está corrompido”. 

(MONIZ, 1987, p.61) 

 

Conhecido por seu militarismo, Floriano chegou a receber votos de 

perpetuação da ditadura de seus partidários, mas isto seria desconsiderar que ele 

necessitava do apoio de São Paulo para governar. Substituído por um “casaca”, 

termo usado por ele para denominar os civis, a insatisfação só cresceu. Com a 

doença de Prudente de Morais, Manuel Vitorino assumiu a presidência e mais 

uma vez o jogo político mudou seu viés. 

Acreditando na fatalidade da doença que atingiu o presidente, o vice 

substituiu todos os ministros e se aproximou dos florianistas a fim de se garantir 

no poder. Defensores da ditadura, eles procuravam cassar a legalidade civil de 

Prudente de Morais a fim de instaurar um golpe futuramente, caso esse não 

viesse a falecer. A partir de uma rixa política entre florianistas e Luís Viana - 

governador da Bahia no período, que “hostilizou” o florianismo ao prosseguir com 

as indicações de Rui Barbosa para o Senado e de Seabra para a Câmara, não 

seguindo os conselhos dados pela oposição – arquitetou-se uma campanha contra 

ele. O regresso à Monarquia pelo pouco tempo de República provocava medo em 

qualquer progressista.  

Os simpatizantes à ditadura militar armaram uma aproximação da imagem 

do político Luís Viana ao governo monárquico, dando como um dos exemplos 

desse apoio fictício a existência de Canudos no sertão da Bahia. Denegrir os 

princípios conselheiristas para atingir a moral do outro foi um serviço relativamente 

fácil pelo isolamento e distância da comunidade dos grandes centros. Com esta 

manobra política, parte do plano para o fim de Canudos já havia sido traçado, 

faltava, portanto, convencer a opinião pública a voltar-se contra Antonio 

Conselheiro e seus seguidores, ataque que repercutiria no governador baiano.  
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A intervenção não se fez devido à certeza de que o governador 

reagiria energicamente, pois tinha meios para resistir. O governo federal 

não se julgava bastante forte para depor o governador de um Estado como 

a Bahia [ ]. 

Em vista do crescente rumor de sua inclinação para a monarquia, 

Luís Viana se viu na contingência de defender-se publicamente na 

entrevista que concedeu a Fávila Nunes, correspondente da Gazeta de 

Notícias, do Rio de Janeiro, em 1897 [ ]. 

(MONIZ, 1987, p. 66) 

 

Na realização da fraude era necessário conhecer o público alvo das falsas 

notícias, trabalho delegado a pessoas de renome social que corroborassem a 

destruição e a aliados baianos igualmente interessados no extermínio do arraial – 

que se transformou, por propósitos políticos, em bode expiatório.  
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2. Os mestiços evoluídos do sertão brasileiro 

 

O sertanejo do Norte é, inegavelmente,  

o tipo de uma subcategoria étnica já constituída. 

Euclides da Cunha 

 

Tipicamente colônia de exploração portuguesa, o Brasil se manteve como 

país agrícola mesmo durante a primeira República, alternando seu produto para 

exportação de acordo com a necessidade imposta ao longo dos anos. Sempre 

visando uma maior produção e consequente aumento dos lucros, os grandes 

produtores escolhiam o tipo de plantação e sua mão de obra. No nordeste, a cana 

de açúcar possuiu tempos áureos desde o começo e demandava um serviço 

rigoroso, sendo inviável continuar com os índios locais no plantio, dando espaço 

para o trabalho escravo: negros retirados de seu continente vinham para o 

trabalho forçado. Num primeiro momento, o nordeste possuiu intensa 

miscigenação por força da economia, diferentemente das demais regiões que, 

com a queda do açúcar e valorização da produção de café e leite no sudeste, 

reservou tal processo de mestiçagem num segundo momento, esses pautados 

pelos produtos de exportação, principal fonte de renda de um país agrícola. 

Como explicado no primeiro capítulo, o Positivismo ganhava destaque entre 

os acadêmicos por suas promessas de “salvação” da nação. A relevância de 

mudanças políticas tornava-se evidente, mas além da construção de um novo 

regime urgia entre os grandes proprietários rurais a necessidade de assegurar as 

hierarquias sociais, capazes de garantir a diferenciação entre a massa de 

escravos, a classe média e as elites. Após sucessivos golpes na confiança da 

relação entre Monarquia e os coronéis, títulos esses oferecidos aos donos de 

terras pela coroa portuguesa quando residiam na colônia, esses se prepararam 

para uma futura transição de poderes. Uma nova elite profissional surgia no Brasil. 
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Wolf Lepenies e David Knight falam da figura egocêntrica dos cientistas da 

época e da imensa fé e inocência que dispunham em suas experiências, 

resultados e previsões rígidas (Schwarcz, 1993). Apropriando-se da justificativa 

dada pelo Positivismo para explicar o atraso brasileiro em relação ao mundo 

ocidental, esta elite intelectual adaptava os conceitos para aplicar à explicação das 

novas formas de inferioridade enfocando nos aspectos raciais. Devido à rigidez 

proposta pela corrente brasileira, houve grande distanciamento entre ciência e 

literatura: se antes os acadêmicos eram todos “homens das letras”, iniciou-se uma 

divisão na nomenclatura deles, “homens de letras” e “profissionais de sciencia” ou 

ainda “homens de sciencia”, como relata Schwarcz. Compreendida como moda 

entre os brasileiros numa fase inicial, muito tempo depois é que a ciência se 

instaura nas práticas e produções. 

Neste momento histórico, modelos e teorias perpetraram o espaço literário 

na composição das personagens e enredos, pecando, porém, em diversas 

produções pela pouca ou inexistente imaginação do autor aplicada na composição 

do livro, quanto mais sobre seu propósito fora do espaço de divulgação científica. 

A problemática mais presente nas produções dessa época tratou da teoria das 

raças, embora outros modelos de análise científica existissem – mas foi ela quem 

supriu a explicação da miscigenação brasileira sem se desviar do propósito de 

garantia hierárquica. 

Os “homens de sciencia”, dignos de respeito e atenção pelo estandarte 

cientificista que carregavam, acusavam a mistura de raças pelo atraso social, 

científico, econômico e industrial do Brasil. Eles enxergavam clareza e razão na 

teoria, responsável pela noção de evolução humana. Dentro desse contexto, o 

darwinismo social, uma das correntes mais adotadas, possuía duas importantes 

escolas: os determinismos geográfico e racial, ambos difundidos e estimados 

pelos estudiosos atualizados com as correntes francesas e utilizados amplamente 

na área de antropologia.  

No segundo capítulo de Os Sertões, voltado para a análise antropológica do 

homem sertanejo, Euclides, absorto na elaboração paleontológica de Wilhelm 
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Lund, atribui à miscigenação das raças uma grande confusão formativa em que 

considerava a influência do meio como principal fator na criação do sertanejo. 

Opiniões divergentes, de pessoas não dedicadas às ciências instituídas no 

período, não possuíam o respeito suficiente para alcançar a validez do discurso. 

 

[ ] originam número igual de subformações — substituindo-se pelos 

derivados, sem redução alguma, em uma mestiçagem embaralhada onde 

se destacam como produtos mais característicos o mulato, o mameluco ou 

curiboca, e o cafuz. 

[ ] 

Alguns firmando preliminarmente, com autoridade discutível, a 

função secundária do meio físico e decretando preparatoriamente a 

extinção quase completa do silvícola e a influência decrescente do africano 

depois da abolição do tráfico, prevêem a vitória final do branco, mais 

numeroso e mais forte, como termo geral de uma série para o qual tendem 

o mulato, forma cada vez mais diluída do negro, e o caboclo, em que se 

apagam, mais depressa ainda, os traços característicos do aborígine.  

Outros dão maiores largas aos devaneios. Ampliam a influência do 

último. E arquitetam fantasias que caem ao mais breve choque da crítica; 

devaneios a que nem faltam a metrificação e as rimas, porque invadem a 

ciência na vibração rítmica dos versos de Gonçalves Dias.  

Outros vão terra a terra demais. Exageram a influência do africano, 

capaz, com efeito, de reagir em muitos pontos contra a absorção da raça 

superior. Surge o mulato. Proclamam-no o mais característico tipo da nossa 

subcategoria étnica. 

O assunto assim vai derivando multiforme e dúbio. 

(CUNHA, 2009, p. 74-75) 

 

 A adoção de referenciais teóricos reconhecidos internacionalmente e de 

uma linguagem científica em suas explanações foram formas para estabelecer um 
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perfil de “homem de sciencia” para Euclides da Cunha. Ele possuía formação e 

vínculos distintos na sociedade: além de ter no histórico um professor como 

Benjamin Constant, relevante em sua formação doutrinária durante seus estudos 

na Escola Militar da Praia Vermelha, e de possuir o hábito de leituras atuais para a 

época – literatos da estirpe de Victor Hugo e historiadores como Hippolyte Taine -, 

o escritor concluiu em 1892 o curso de Estado-Maior e engenharia da Escola 

Superior de Guerra, chegando a ocupar em seguida títulos de primeiro-tenente, 

seu último posto na carreira militar (Ventura, 2003), e de sócio efetivo do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), consagrando-se na elite carioca 

(Schwarcz, 1993). Em biografia elaborada por Ventura, infelizmente não concluída 

em decorrência de sua morte num acidente automobilístico, reforça-se o 

compromisso de Cunha com a doutrina positivista desde o início de sua formação 

acadêmica, evidenciando ações como um manifesto organizado por ele a favor da 

República.  

O biografista revela um diálogo entre o célebre autor e Gastão da Cunha, 

político e diplomata, em que Euclides fala sobre um protesto organizado na Escola 

Militar. O Ministro da Guerra, Tomás Coelho, fazia uma visita quando foi 

surpreendido por um dos sargentos de um dos pelotões que tentava quebrar seu 

sabre no joelho, mas sem sucesso jogou-o no chão: era Euclides da Cunha. O 

comandante da escola, Clarindo Queirós, justificou o ato pelo afinco dele nos 

estudos e que estava mal do juízo por isso, buscando proteger seu aluno, embora 

esse não fizesse ideia do conchavo armado por um grupo de seis ou sete; apenas 

ele seguiu com o plano, embora não houvesse ido até o fim e dado “vivas à 

República” conforme o combinado. 

Munidos da ciência, os agitadores acadêmicos tornaram possível a 

instauração da República. Novos objetivos para a continuidade do progresso 

foram traçados: para estabilizar o governo republicano e torná-lo um regime forte, 

nasce a necessidade de construir uma identidade para a formação de uma nação 

brasileira (Fausto, 2013). No entanto, ao englobar todas as demandas dos 

diversos setores sociais para a mudança (citadas no primeiro capítulo da presente 

dissertação), surgiram entre os estudos antropológicos e etnológicos visões 
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pessimistas, cuja pesada carga pelo atraso brasileiro recaía invariavelmente sobre 

a impossibilidade de adaptação dos negros2 à sociedade que se constituía. 

Considerando que o desenvolvimento do país dependia do aperfeiçoamento 

das três raças que o compunham, as ideias de Von Martius couberam 

perfeitamente aos propósitos da elite. A permanência das hierarquias seria 

garantida cientificamente, pois na interpretação dele o branco possuía um papel 

civilizador; ao índio era necessária a restituição de suas raízes para que 

alcançasse os próximos estágios da civilização; e para o negro restava a 

culpabilidade pela miséria, fator que impedia o desenvolvimento livre da nação. 

Desta visão romântica, surgiu o indianismo na literatura; ao negro foi atribuída a 

responsabilidade por todo o atraso, que numa análise política do desenvolvimento 

social no Brasil e na aplicação do Positivismo de Comte se tratava de um exagero. 

Após 1890, este laudo tende a mudar, incorporando “os problemas da 

nação” entre os principais temas tratados. Esta situação sofrerá pequenas 

alterações uma década depois no seio do IHGB, quando Euclides da Cunha dá 

início à uma série de artigos divulgando uma nova postura possível sobre tais 

hipóteses: a mestiçagem não representava mais um problema, mas sim uma 

solução. Ampliava-se assim o debate sobre a questão racial no Brasil e, 

consequentemente, cobrava-se dos intelectuais um posicionamento sobre as 

dificuldades do momento e as incertezas do futuro, além da habitual exigência de 

atualização científica constante para, enfim, ser capaz de desenvolver parâmetros 

para uma história autônoma.  

O IHGB tinha como propósito original construir uma história nacional para 

unir e transmitir o perfil da nação brasileira; entre os seus membros havia aqueles 

que passavam a admitir parcialmente a miscigenação, embora o negro 

continuasse a ser enxergado pela maioria como um estrangeiro. Uma persistência 

na interpretação Positiva da realidade nos outros meios era invariável: “o futuro 

era insofismavelmente branco, previsível e seguro” (Schwarcz, 1993). É sob esta 

ótica que Euclides atesta: 

                                                 
2
 Adentrar no contexto específico do negro no Brasil não é interessante aos propósitos atuais do 

trabalho – este tema será tratado em outro momento. 
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Não temos unidade de raça. 

Não a teremos, talvez, nunca. 

Predestinamo-nos à formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o 

permitir dilatado tempo de vida nacional autônoma. Invertemos, sob este 

aspecto, a ordem natural dos fatos. A nossa evolução biológica reclama a 

garantia da evolução social. 

Estamos condenados à civilização. 

Ou progredimos, ou desaparecemos. 

A afirmativa é segura. 

(CUNHA, 2009, p. 74-75) 

 

No desenvolvimento do perfil do sertanejo, considerado novo nas distantes 

metrópoles, diferente das demais miscigenações que ocorriam no litoral, o autor 

assumia uma perspectiva diferente. Pela precocidade no início do processo de 

miscigenação no nordeste, região dos plantios de cana de açúcar, e pelo 

isolamento da região, Euclides atesta que “no médio S. Francisco” havia uma 

população que passou da fase de transmutações físicas, pois essa já está 

assegurada e se possui característica discriminatória de uma raça. 

 

De sorte que, hoje, quem atravessa aqueles lugares observa uma 

uniformidade notável entre os que os povoam: feições e estaturas variando 

ligeiramente em torno de um modelo único, dando a impressão de um tipo 

antropológico invariável, logo ao primeiro lance de vistas distinto do mestiço 

proteiforme do litoral. Porque enquanto este patenteia todos os cambiantes 

da cor e erige ainda indefinidos, segundo o predomínio variável dos seus 

agentes formadores, o homem do sertão parece feito por um molde único 

[ ]. 

(CUNHA, 2009, p. 105) 
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Propagou-se nos núcleos acadêmicos o conceito de que a miscigenação 

entre brancos, índios e negros resguardaria o atraso nas conquistas sociais. 

Respaldados por dados científicos do período, as tensões raciais provocaram um 

“mal-estar generalizado da sociedade e sua progressiva desumanização” 

(SEVCENKO, 1995), sendo o último agravado, pois atingiu os que aderiram ao 

Positivismo, inclusive aqueles que depositaram sua confiança no humanitarismo, 

reformado com o desenvolvimento autocentrado, dando espaço ao humanismo 

cosmopolita. Embora o sentimento de nacionalidade crescesse, aumentava em 

progressão similar o foco nas diferenças de classes da mesma nação, iniciando a 

criação de verdadeiros abismos entre as camadas, ações que respingam nas 

identidades do mundo contemporâneo. 

De fato, a investigação histórica leva à compreensão da formação do 

conhecimento universal sobre o Brasil, e quando se fala na primeira fase da 

República deve se considerar esses movimentos intelectuais - no ponto de vista 

da ciência contemporânea, não haveria razões para o surgimento de tamanha 

ignorância. Euclides toma um posicionamento inusitado ao período, pois as teorias 

raciais foram capazes de motivar a criação do preconceito baseado nos tons de 

pele, difundidos e estabilizados pelo país.  A adoção de uma escrita e avaliações 

voltadas para a ciência do autor de Os Sertões buscava reforçar seu importante 

espaço na academia: alcançar a denúncia sobre o ocorrido com os sertanejos do 

arraial em Belo Monte não poderia ter um caráter científico menor já que o 

trabalho inicial do escritor era validar sua seriedade para conquistar a opinião 

pública tão deformada acerca da verdade. 

  Figuras relevantes na conquista da reforma política, como Benjamin 

Constant, começaram a ocupar altos cargos políticos – o lema “ordem e progresso” 

se perdia em prol dos interesses particulares de um grupo mais uma vez. A aura 

de progresso tão sonhada começou a ruir, enviesando-se para o caminho da troca 

de favores, ou seja, mais da mesma centralidade de poderes. Com a nem tão nova 

realidade, Euclides expressava em carta a seu pai o descontentamento. Ele foi 
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assertivo ao tratar do caráter que a batalha tomava, afirmando que a luta 

emblemática da República contra a Monarquia, pela qual detalhara seu apreço 

antes, começa a deteriorar o entusiasmo – mais uma desilusão contra os tantos 

desejos almejados com a instauração do idealizado modelo. Mesmo aqueles que 

fizeram parte de sua formação Positiva começavam a esfacelar sua imagem, caso 

daquele professor idolatrado que se tornou Ministro da Guerra após a proclamação 

do Governo Provisório de Deodoro. 

 

Imagine o sr. que Benjamin, o meu antigo Ídolo, o homem pelo qual 

era capaz de sacrificar-me, sem titubear e sem raciocinar, perdeu a auréola, 

desceu à vulgaridade de um político qualquer, acessível ao filhotismo sem 

orientação, sem atitude [altitude?], sem valor e desmoralizado – dói-me 

dizer isto – justamente desmoralizado. [ ] Eu creio que se não tivesse a 

preocupação elevada e digna que me nobilita, teria de sofrer muito ante 

esse descalabro assustador, ante essa tristíssima ruinaria de ideais 

longamente acalentados [ ]. 

(CUNHA apud VENTURA, 1890, p. 91) 

 

Euclides da Cunha, acadêmico criado à base da ideologia Positiva difundida 

nas Escolas Militares, compreendeu e aceitou o ponto de vista apresentado pelo 

Exército, que em grande parte apoiou a causa republicana. Na escrita de sua mais 

aclamada obra, o autor contradisse as versões dos chefes das expedições contra 

Canudos, furando a contenção de informações feita por eles; contestando a 

Instituição e reafirmando seu compromisso com a ideologia, ele teve resistência 

moral. 

Com o desenrolar dos fatos, o escritor se viu na mesma situação anterior: 

castas políticas ligadas intrinsecamente aos poderes econômicos ditavam uma 

organização que manteriam a hierarquia social como estava, sem dar a menor 

atenção ao elemento sociocrático tão requisitado na doutrina positivista. Os 

interesses da elite no novo modelo eram claros e os modos de garanti-los foram 
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sendo explicitados ao longo da constituição da nação brasileira – privilégios 

garantidos, direitos restritos às outras classes.  

A oposição à repetição do domínio elitista feita por Euclides alcançou 

repercussão por sua elaboração de prosa, como já dito, e pela escolha de postura 

frente aos fatos. O destaque dado à sua obra proveio inicialmente pela denúncia 

social que fazia - a influência da escolha dos moldes de um discurso tem impacto 

direto na organização mental do sujeito e ao se distanciar da fala comum, esse 

leva o leitor à reflexão, libertando-o da conformação imposta pelo discurso 

dominador (HOLANDA, 2004). Na procura por formas apropriadas para atrair a 

atenção do público no desenvolvimento de um estilo diferencial de composição da 

prosa, o autor busca validar seu compromisso com a verdade. 

Deve-se lembrar neste momento que a expressão literária possui nos meios 

de expressão uma força motriz. Quando surge a superação desta raiz, uma das 

que compõem a literatura, lança-se junto a ela as condições para a transformação 

da sociedade à qual o texto literário pertence. Na fundição do engajamento, seja 

ele político ou social, com a consciência estética e metalinguística se cria uma 

forma para transpor as limitações de naturezas diversas – a literatura permite 

edificar a formação humanística dos agentes sociais. 

Vislumbrando a missão de apurar as ações do Exército contra o arraial in 

loco, Euclides da Cunha foi considerado um grande intelectual à época, 

constatação comprovada por A Província de São Paulo, atualmente o periódico O 

Estado de São Paulo, ter delegado a ele tal trabalho como correspondente. Uma 

análise completa era esperada, mas rendeu muito mais: uma grande produção, 

cientificamente híbrida, competente em atender à encomenda, apresentar a raça 

sertaneja e tornar-se entusiástica aos seus exigentes leitores. 

À época, a escrita da literatura se direcionou para um caráter panfletário da 

ciência. De um homem dedicado à ela, esperava-se a escrita de diversos gêneros 

textuais, mas todos com a responsabilidade de divulgar os feitos científicos da era 

de ouro. Não se considerava a literatura um simples deleite, mas um caminho 

didático para repassar ao público comum os saberes científicos – encaixar tais 
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conhecimentos era primordial para obter reconhecimento social. A regra era divertir 

instruindo.  

  As publicações e a posição de jornalista de Euclides, trabalhando em um 

periódico respeitável, bem como seu perfil sóbrio frente às questões sociais, 

garantiram aos poucos seu espaço como escritor e um lugar de destaque ao que 

produzia. Isso lhe permitiu, enfim, ser mais reconhecido do que simplesmente pelo 

entretenimento literário, sendo alvo de simpatia legítima pela inquietação causada 

por seus escritos naqueles que alcançavam as últimas páginas.  

  Ponderar a situação que pretendia expor aos olhos de seus leitores o 

encaminhou para uma descrição rica dos aspectos de base das condições que 

levam à compreensão da luta armada do Exército contra Canudos. Compor uma 

imagem territorial, explicar a condição climática e o modo de sobrevivência da rala 

vegetação encaminharam o autor para as hipóteses e assertivas sobre a 

adaptação do homem àquela situação insalubre, condição que moldava os 

aspectos psicológicos e sociais desse homem considerado rudimentar. Este 

trabalho minucioso assumido pelo autor após a guerra poderia ter mudado o rumo 

dos acontecimentos; o Exército despreparado foi lançado à própria sorte num 

ambiente inóspito dominado por seus rivais “monarquistas”. 

  Compor a imagem do sertão se tornou imprescindível para a formação 

definitiva do perfil daqueles que eram afligidos pelas investidas do Exército neste 

capítulo da história do Brasil. O autor argumenta a favor deles por compreender, 

em uma linha de raciocínio positivista, que eles foram condicionados a fraquezas 

religiosas típicas do primeiro estado estipulado por Augusto Comte.  

Mediante as intempéries, os sertanejos aprenderam a sobreviver de acordo 

com as imposições feitas, sejam elas estabelecidas pela natureza ou por seus 

semelhantes, segurando e perpetuando suas crenças religiosas como baluarte 

para a sobrevivência. Os litorâneos, em melhores condições de adaptação, não 

conseguem compreender em suas limitações conceituais o espaço e muito menos 

a luta rotineira dos “filhos do calor”, como os intitula Galvão (2009a). 
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As diferenças acentuadas entre as posturas do brasileiro que vivencia a 

aridez do sertão para aquele que convive com a maresia do litoral são atribuídas 

às adaptações infligidas pela natureza, que testam a capacidade de elasticidade 

do homem e o transforma em elemento de seu meio. A condição adaptativa 

imposta ao sertanejo possui um grau de complexidade acima dos demais, 

tornando-o, “antes de tudo, um forte” (CUNHA, 1979). 

 

São duas histórias distintas, em que se averbam movimentos e 

tendências opostas. Duas sociedades em formação, alheadas por destinos 

rivais — uma de todo indiferente ao modo de ser da outra, ambas, 

entretanto, envolvendo sob os influxos de uma administração única. 

[ ] 

A história é ali mais teatral, porém menos eloqüente. 

Surgem heróis, mas a estrutura avulta-lhes, maior, pelo contraste 

com o meio; belas páginas vibrantes mas truncadas, sem objetivo certo, em 

que colaboram, de todo desquitadas entre si, as três raças formadoras. 

[ ] 

Aqui, a aclimação mais pronta, em meio menos adverso, emprestou, 

cedo, mais vigor aos forasteiros. Da absorção das primeiras tribos surgiram 

os cruzados das conquistas sertanejas, os mamalucos audazes.  

(CUNHA, 2009, p. 84-85) 

 

Na luta para a aceitação de seus relatos e consequente modificação da 

opinião pública sobre Canudos, muitas foram as ações tomadas pelo autor: 

elaborar um estilo literário à luz da doutrina positivista, sem ignorar a necessidade 

de denúncia dos crimes da campanha; expor a desigualdade social que afligia 

aqueles sertanejos, exibindo seu estilo de vida; conquistar a confiança dos 

metropolitanos para a ampla divulgação de seu trabalho.  
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Sustentando-se na prosa cientificista para explicar sua nova posição, ele foi 

capaz de se posicionar ao lado do “inimigo”, arriscando ser interpretado como um 

traidor da República, juízo esse capaz de esfacelar a imagem política de qualquer 

um naquele momento histórico - tema referente à união entre Exército e coronéis 

contra Luís Viana e Antônio Conselheiro, que será tratado no próximo capítulo. 
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3. Sobre alianças e Vendeias 

 

Eu sistematizo a dúvida. 

Euclides da Cunha 

 

As alterações de modelos governamentais no Brasil foram marcadas por 

movimentos de cunho social e político, acontecimentos relevantes para a história e 

construção de um país com ideal democrático. Embora haja na essência da 

democracia um apelo à soberania do elemento sociocrático, viu-se que no Brasil 

essa não foi a principal motivação. Mudanças relevantes tiveram de acontecer 

para a implantação da República, uma delas foi a libertação dos escravos, estopim 

para a grande mudança. 

Antes da assinatura da lei Áurea pela Princesa Isabel, já havia uma redução 

considerável da escravatura – essa obteve declínio progressivo e variável entre as 

províncias que fizeram uso dela. Conforme Fausto (2013), o Ceará foi o primeiro 

estado brasileiro a libertar os negros. O aumento do processo de miscigenação 

racial e ideológica ocorreu mais cedo no nordeste que nas demais regiões do país, 

tornando o processo tranquilo em comparação aos movimentos que estavam por 

vir no sul e sudeste. Em análise do fenômeno, Euclides da Cunha também 

destaca a importância do isolamento regional, da dificuldade geográfica imposta à 

chegada de novas etnias neste processo de mistura racial. 

 

Mas o colono nortista, nas entradas para o oeste ou para o sul, batia 

logo de encontro à natureza adversa. Refluía prestes ao litoral sem o 

atrevimento dos dominadores, dos que se sentem à vontade sobre uma 

terra amiga, sem as ousadias oriundas da própria atração das paragens 

opulentas e acessíveis. As explorações ali iniciadas, na segunda metade 

do século XVI, por Sebastião Tourinho, no Rio Doce, Bastião Álvares, no S. 

Francisco, e Gabriel Soares, pelo norte da Bahia até às cabeceiras do 

Paraguaçu, embora tivessem depois os estímulos enérgicos das Minas de 
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Prata de Belchior Dias, são um pálido arremedo das arremetidas do 

Anhangüera ou de um Pascoal de Araújo. 

Apertados entre os canaviais da costa e o sertão, entre o mar e o 

deserto, num bloqueio engravecido pela ação do clima perderam todo o 

aprumo e este espírito de revolta, eloqüentíssimo, que ruge em todas as 

páginas da história do Sul. 

Tal contraste não se baseia, por certo, em causas étnicas 

primordiais. 

Delineada, deste modo, a influência mesológica em nosso 

movimento histórico, deduz-se a que exerceu sobre a nossa formação 

étnica. 

(CUNHA, 2009, p. 87-88) 

 

Utilizando muito de seus conhecimentos adquiridos na academia militar, 

influenciados pelos conceitos do Positivismo adaptados aos propósitos do Exército 

e oferecido na educação das Escolas Militares, Euclides da Cunha revela ter um 

senso crítico apurado apesar de sua base acadêmica ser proveniente de um 

sistema que corroborava para a revalidação das hierarquias que privilegiavam as 

elites agrárias. Apurar o olhar em busca de respostas às origens que formaram a 

nação, composição essa comandada inicialmente por institutos como o IHGB, traz 

opiniões diversas sobre o tema devido à diversificação de pontos de vista. 

Ao analisar a composição da nacionalidade brasileira, estabelecemos nossa 

compreensão a partir da variedade de concepções e ações a que temos acesso, 

tendo importância também o ângulo escolhido para a observação, pois é de lá que 

estabeleceremos as significações. O escritor de Os Sertões viveu isso quando foi 

contaminado pelas informações de única fonte e incapaz de produzir uma crítica 

livre; mudou seu posicionamento frente à guerra de Canudos após ter contato com 

a primeira fonte divergente da visão oferecida pelo exército: a realidade do campo 

de batalha e do cenário em que ela aconteceu. 



 44 

O apoio da população republicana era indispensável para o desenrolar da 

ação do Exército. A contenção das informações foi a primeira barreira montada 

pelos militares e quebrada pelo autor: sua denúncia do caráter criminoso da 

campanha se valeu em divulgar a verdade adquirida por meio de sua observação 

no contato direto com a barbárie, afinal a manipulação da opinião pública apenas 

escondia as intenções políticas da investida violenta contra aqueles sertanejos. 

 A escolha e consequente derrocada do arraial de Canudos se iniciaram no 

confronto político, embora haja duas vertentes que se encontram e explicam as 

decisões tomadas pelos algozes. Uma delas estava no Nordeste, principalmente 

no sertão baiano, na busca pelo controle oligárquico da localidade; outra distante 

da área de conflito, nas metrópoles litorâneas, englobando disputas nacionais pelo 

poder. 

Durante a estada da corte portuguesa no Brasil a fim de se proteger das 

investidas de Napoleão na Europa, a família real montou uma corte brasileira para 

reger e dar continuidade a suas vidas seguindo ao máximo possível a estrutura 

política de Portugal. Por não haver representantes de linhagem direta da realeza, 

distribuiu-se títulos entre as pessoas que compunham a elite ou serviam aos 

interesses dos monarcas (Carvalho, 1990). Junto à distribuição de títulos, havia a 

valorização do ensino militar: as famílias de classes mais abastadas, quando não 

possuíam recursos para enviar os filhos aos estudos na Europa, recorriam às 

Escolas Militares, retornando para suas fazendas de origem ou seguindo carreira 

política ao fim dos estudos. Tais ações explicam os diversos “coronéis” 

espalhados pelo Nordeste. 

Providos de titulação, proteção política e recursos, eles detinham poder 

sobre as pessoas que viviam em suas propriedades, visto que a concentração de 

terra vislumbra os primórdios da exploração agrícola. Os inúmeros hectares nas 

mãos de poucos exploradores, resultado do processo da sesmaria, é um dos 

temas tratados por Euclides, momento da obra reservada à designação dos 

aspectos favoráveis à formação mestiça nos sertões. 
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Os possuidores do solo, de que são modelos clássicos os herdeiros 

de Antônio Guedes de Brito, eram ciosos dos dilatados latifúndios, sem 

raias, avassalando a terra. A custo toleravam a intervenção da própria 

metrópole.  [ ] Estes dificultavam a entrada de novos povoadores ou 

concorrentes e tornavam as fazendas de criação, dispersas em torno das 

freguesias recém-formadas, poderosos centros de atração à raça mestiça 

que delas promanava. 

[ ] 

A carta régia de 7 de fevereiro de 1701 foi, depois, uma medida 

supletiva desse isolamento. Proibira, cominando severas penas aos 

infratores, quaisquer comunicações daquela parte dos sertões com o Sul, 

com as minas de S. Paulo. Nem mesmo as relações comerciais foram 

toleradas; interditas as mais simples trocas de produtos. 

(CUNHA, 2009, p. 103) 

 

A opção de derrubar Canudos foi tomada pelos militares a fim de 

demonstrarem sua influência política e poderio bélico, bem como delimitar seu 

espaço na República. Usados pelos Partidos Republicanos, os militares não 

pretendiam resguardar o poder das elites agrárias com o fim da Monarquia, mas, 

sim, garantir sua parcela de influência política no Governo. Diante da centralização 

e autoritarismo de poder praticados por Deodoro da Fonseca, o que assegurava 

uma unidade nacional, os grandes proprietários organizaram a retirada do 

marechal – a ação atrapalhava o poderio que eles detinham antes, já que a 

descentralização da República significava amplo poder regional, distribuído às 

elites locais. 

Condecorado na Guerra do Paraguai, o marechal Deodoro da Fonseca era 

um representante bem quisto em seu meio. Essa luta ajudou na conclusão de dois 

assuntos essenciais para o futuro do Brasil na segunda parte do século XIX: a 

necessidade da Lei Áurea e o fortalecimento e unificação do Exército brasileiro 

(Fausto, 2013). Com a implantação da República, resolveu-se essas questões, 

mas a aliança deles com a elite agrária foi quebrada com a substituição do militar 
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por um civil, o presidente Prudente de Morais. A oportunidade de brigar pelo 

comando surgiu novamente na tensão política entre os florianistas, seguidores do 

vice-presidente da República, e Luís Viana – questão essa discutida 

superficialmente no primeiro capítulo. 

A manipulação da opinião pública era essencial para conseguir apoio dos 

republicanos na empreitada política – eles compunham o setor da sociedade que 

decidiria se a campanha devia ou não acontecer. Para alcançar a aprovação, 

suscitou-se, então, o maior medo deles: a possível volta da Monarquia pelo apoio 

de resistências no nordeste do país. Essa ideia apavorava aqueles que durante 

anos viveram com a esperança de um governo sociocrático e a fragilidade dos 

anos iniciais dava credibilidade aos boatos. 

 

Nesta ocasião, Antônio Conselheiro era acusado de querer restaurar 

a monarquia. Inicialmente, apresentavam-no como um fanático à frente de 

um bando de beatos. Depois como um astuto monarquista, com 

importantes ligações no exterior, recebendo armas dos aliados, agindo com 

objetivos exclusivamente políticos, participando de uma conspiração 

nacional. Canudos era um movimento restaurador da monarquia e não 

apenas um simples ajuntamento de fanáticos. 

(MONIZ, 1987, p. 66-67) 

 

 A elaboração desses rumores sob a finalidade de denegrir a imagem de 

Antônio Vicente Mendes Maciel, o bom Conselheiro, teve a relevante ajuda dos 

coronéis e da igreja católica. Esses, preocupados com os discursos socialistas do 

messias, capazes de arrastar as multidões de serventes consigo, firmaram aliança 

com o Exército, oportunizando sua revanche no distante sertão baiano. As 

motivações para firmar a aliança estavam nos receios que os grandes 

proprietários de terra viam surgir com a formação de uma comunidade com um 

elemento sociocrático tão forte; já da parte da Igreja, essa tinha temor de perder 

seus devotos para os crescentes números de messias que apareciam pelo sertão. 
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 O primeiro deles tinha relação direta com o êxodo dos trabalhadores. Os 

latifundiários, privilegiados por deter a terra e possuir meios de explorá-las, viam 

nos movimentos messiânicos o fim da exploração servil. Aqueles que não tinham 

posses se viam obrigados a se sujeitarem a qualquer tipo de serviço sob a 

ameaça de não conseguir meios de se sustentar, que dirá formas de buscar uma 

mudança de vida com a obtenção de lucros. Não havia perspectiva alguma de 

qualidade de vida, o destino deles se limitava a cumprir ordens de patrões já 

viciados neste modelo trabalhista. Com a ida de Antônio Conselheiro a essas 

regiões, havia o abandono maciço de trabalhadores – “Mais um passo, e ao medo 

de verem suas propriedades definhar por falta de trabalhadores acrescentariam o 

medo premonitório de verem-nas invadidas e tomadas pelos pobres” (Galvão, 

2001). A perda de terras pelo abandono de serviços demonstraria a incapacidade 

de gerir os próprios negócios e permitir a repetição da história séculos antes com 

as capitanias hereditárias. 

Manter famílias ocupando a fazenda em um nível baixo da hierarquia era 

essencial para que se assegurasse a supremacia de classe. Este trabalho possuía 

um nível de subserviência tão anormal, que chegou a ser destacado por Euclides 

da Cunha em seus apontamentos sobre a Servidão inconsciente. 

 

[ ] Herdaram velho vício histórico. Como os opulentos sesmeiros da colônia, 

usufruem, parasitariamente, as rendas das suas terras, sem divisas fixas. 

Os vaqueiros são-lhes servos submissos. 

Graças a um contrato pelo qual percebem certa percentagem dos 

produtos, ali ficam, anônimos — nascendo, vivendo e morrendo na mesma 

quadra de terra — perdidos nos arrastadores e mocambos; e cuidando, a 

vida inteira, fielmente, dos rebanhos que lhes não pertencem. 

O verdadeiro dono, ausente, conhece-lhes a fidelidade sem par. 

Não os fiscaliza. Sabe-lhes, quando muito, os nomes. 

Envoltos, então, no traje característico, os sertanejos encourados 

erguem a choupana de pau-a-pique à borda das cacimbas, rapidamente, 
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como se armassem tendas; e entregam-se, abnegados, à servidão que não 

avaliam. 

[ ] Chega, às vezes, por extraordinário esforço de memória a conhecer, 

uma por uma, não só as reses de que cuida, como as dos vizinhos, 

incluindo-lhes a genealogia e hábitos característicos, e os nomes, e as 

idades, etc. Deste modo, quando surge no seu logrador um animal alheio, 

cuja marca conhece, o restitui de pronto.  

[ ] 

Parece fantasia este fato, vulgar, entretanto, nos sertões. 

Indicamo-lo como traço encantador da probidade dos matutos. Os 

grandes proprietários da terra e dos rebanhos a conhecem. Têm, todos, 

com o vaqueiro o mesmo trato de parceria resumido na cláusula única de 

lhe darem em troca dos cuidados que ele despende, um quarto dos 

produtos da fazenda. E sabem que nunca se violará a percentagem. 

(CUNHA, 2009, p. 116-117) 

 

 A servidão se transmuta em ardor e abnegação ao lado de Antônio 

Conselheiro – o primeiro embate nada pacífico entre praças e canudenses revelou 

isso. A batalha em Uauá deflagrou o segundo temor dos latifundiários: a 

destruição da propriedade por ocupação dos canudenses era temida, já que um 

dos resultados poderia se refletir em um ataque direto do arraial futuramente, caso 

os sobreviventes viessem a formar bandos e amedrontar a região após o 

esfacelamento da comunidade.  

Tal boato foi repercutido ao ponto dos cidadãos comuns abandonarem o 

povoado de Uauá, isolando ainda mais a região do conflito em um raio de 

aproximadamente cinco quilômetros. Na primeira derrota dos duzentos praças 

enviados, aqueles que sobreviveram e conseguiram escapar da revida não 

acharam nenhum apoio no caminho de volta – passaram pelo povoado 

incendiando casas comerciais, em vingança ao que consideraram uma traição da 

população. 
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 A Igreja, por sua vez, apesar de demonstrar afeição inicialmente aos beatos, 

comuns ao período marcado por graves secas, achou melhor combater os 

movimentos. Organizando a população, figuras como Antônio Conselheiro 

auxiliavam nas reformas dos prédios e cemitérios, contendo gastos eventuais do 

clérigo, e promoviam a religião. Embora não promovesse cerimônias sacramentais, 

Conselheiro começou a ocupar o lugar dos ordenados clericais ao substituí-los na 

confiança dos fiéis – sua demanda ficou maior do que a de qualquer padre ou 

vigário da região. Feridos no ego, os representantes oficiais passaram a escrever 

cartas a fim de acusar o Conselheiro de arrogância, prepotência, insubordinação. 

 O verdadeiro temor da Igreja não estava simplesmente em ser preterida a 

um dos vários messias, mas na formação de novas religiões. Depois de tantos 

embates na Europa durante a Idade Média para firmar uma única visão do que se 

tornaria a religião baseada nos preceitos de Jesus Cristo, vide a exemplo disso as 

sete Cruzadas, no sertão de uma ex-colônia portuguesa irrompiam movimentos 

que ameaçavam recomeçar esta cisão. Mestiça em sua formação, a República 

brasileira possui influências européias, africanas e nativas; as raízes religiosas 

dessas se anexaram àquela imposta pelos padres jesuítas, invariavelmente dando 

origem também à mestiçagem dos movimentos de fé. Sobre ela e sua ação na 

índole sertaneja, Euclides tece reflexões. 

 

A sua religião é, como ele – mestiça. 

[ ] 

O heroísmo tem nos sertões, para todo o sempre perdidas, 

tragédias espantosas. Não há revivê-las ou episodiá-las. Surgem de uma 

luta que ninguém descreve — a insurreição da terra contra o homem. A 

princípio este reza, olhos postos na altura. O seu primeiro amparo é a fé 

religiosa. Sobraçando os santos milagreiros, cruzes alçadas, andores 

erguidos, bandeiras do Divino ruflando, lá se vão, descampados em fora, 

famílias inteiras — não já os fortes e sadios senão os próprios velhos 

combalidos e enfermos claudicantes, carregando aos ombros e à cabeça 

as pedras dos caminhos, mudando os santos de uns para outros lugares. 
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 Ecoam largos dias, monótonas, pelos ermos, por onde passam as 

lentas procissões propiciatórias, as ladainhas tristes. Rebrilham longas 

noites nas chapadas, pervagantes, as velas dos penitentes... 

[ ] 

A alma de um matuto é inerte ante as influências que a agitam. De 

acordo com estas pode ir da extrema brutalidade ao máximo devotamento. 

Vimo-la, neste instante, desvairada pelo fanatismo. Vejamo-la 

transfigurada pela fé. 

(CUNHA, 2009, p. 129,126, 133) 

 

 Os interesses da elite local e da Igreja se tornam os mesmos quando 

interpretam como risco a existência de Antônio Vicente Mendes Maciel e de 

Canudos. Uma vê perigo pela representação da perda de poder e de influência; a 

outra enxerga a oportunidade de exterminar a continuidade da ação messiânica 

pela região árida do país, reforçando a centralização em sua imagem com o fim do 

mais bem sucedido messias, capaz de construir uma comunidade de seguidores. 

Neste grupo, um dos mais entusiastas a contribuir com os boatos foi Cícero 

Dantas Martins, o influente barão de Jeremoabo, que pertencia à oposição política 

local feita ao governo de Luís Viana. Ele foi um dos grandes alarmistas a respeito 

do “perigo” representado por Canudos: temendo o arraial antes de outras 

questões, tramou publicamente contra Antonio Conselheiro e seu povo, 

denunciava os canudenses e bradava por seu extermínio (Galvão, 2001). As 

publicações de artigos em jornais importantes por essa figura iam além de ataques 

ao arraial, avançavam na imagem do governador, conforme este excerto de um de 

seus vários textos publicados na época. 

 

Alguns lugares desta comarca (Itapicuru, ndA), e de outras 

circunvizinhanças e até do Estado de Sergipe ficaram desabitadas, tal o 

aluvião de famílias que subiam para Canudos, lugar escolhido por Antônio 

Conselheiro para o centro de suas operações. 
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Causava dor – prossegue – verem-se expostas à venda, nas feiras, 

extraordinária quantidade de gado cavalar, vacum, caprino e etc., além de 

outros objetos por preço de nonada, como terrenos, casas, etc. 

O anelo extremo era vender, apurar algum dinheiro e ir repartir com o 

Santo Conselheiro. 

[ ] 

E assim pela tolerância e incúria condenável e criminosa do governo, 

houve tempo para multiplicarem-se assombrosamente os adeptos e 

sequazes de A. Conselheiro – em reduto inexpugnável de desertores, 

ladrões e assassinos deste estado e dos limítrofes. 

[ ] 

Infelizmente assim foi, e sua excelência (o governador Luís Viana, 

ndA), é o único responsável pelo desastre de Uauá, que mais encorajou e 

vigorou a maldita seita, que veio engrossar suas fileiras com a reduplicação 

de adeptos que surgiam como que miraculosamente de todos os pontos. 

(FONTES, 2011, p. 17) 

 

 A destruição do arraial em Belo Monte foi possível pelo considerável déficit 

informacional, um processo iniciado e concluído a partir de interesses políticos 

velados. O controle da divulgação dos boatos criados, da saída dos relatórios 

provenientes do arraial ou da chegada de notícias nas cidades pertenceu ao maior 

interessado na campanha, o exército. Os importantes aliados na empreitada para 

desmoralizar o Conselheiro a fim de atingir a Luís Viana tornaram possível a 

aprovação popular do ataque militar – essa foi indispensável, pois a imagem dos 

envolvidos deveria passar incólume à ação, já que se vivia um momento de 

transição de poderes e que o novo modelo se baseava no ideal sociocrático. 

Mesmo que a prática refletisse outro julgamento, revelar as verdadeiras intenções 

causaria uma repercussão nada agradável, tornando complicado manter os 

ganhos obtidos com a instauração da República e dando espaço para 
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questionamentos fortes, possibilitando, inclusive, debates sobre a volta à 

Monarquia.  

Manter o apoio da população das grandes cidades era essencial ao 

desencadeamento das ações. Diante da ignorância por causa do pouco material 

disponível, a opinião pública das metrópoles foi facilmente manipulada. Precisou-

se de tempo e prestígio para desvelar os reais crimes cometidos em Canudos, pois 

a figura do exército permanecia incólume, principalmente entre os civis que 

conheceram o apoio dado por aqueles na instauração da República. Na própria 

atividade de escrita ao jornal A Província de São Paulo como correspondente 

especial, Euclides da Cunha redigiu e entregou ao jornal trinta e uma reportagens 

em menos de dois meses envolvendo a problemática.  

Desiludido com a realidade dos anos iniciais do idealizado Governo, o 

escritor compreendia a instauração dele como uma destruição de sonhos 

republicanos. Ao seu olhar revolucionário, via no embate com os falsos bárbaros 

solicitantes da restauração monárquica uma oportunidade de aprumar os rumos da 

República. Foram muitos os textos escritos com um humor fino sobre o que ocorria 

na Bahia, escritos motivados pela vã esperança que o alimentava pela aplicação 

real dos princípios republicanos. Surge assim o mais famoso artigo elaborado 

antes da ida de Euclides às imediações de Canudos, A Nossa Vendeia, símbolo da 

época contra a resistência baiana. 

Este texto nada mais é do que um reflexo da opinião pública. Nele, o autor 

faz menção inicial a Antônio Conselheiro como “o mais sério inimigo das forças 

republicanas”. Embora o autor já compreenda o sertanejo como produto de seu 

meio, ainda não havia solidificado a forma etnológica, disposição científica usada 

futuramente em Os Sertões para livrá-los de qualquer comparação indevida aos 

“doentes” miscigenados do litoral e eximi-los de qualquer culpabilidade futura pelas 

pregações do “cientificamente indefensável” messias. Incorporado a esse conceito, 

ele também usará a mistura de raízes religiosas distintas para discorrer sobre o 

fanatismo religioso, interpretado inicialmente como artifício usado pelo hábil 

Conselheiro para repercutir opiniões contrárias à República. 
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Identificados à própria aspereza do solo em que nasceram, 

educados numa rude escola de dificuldades e perigos, esses nossos 

patrícios do sertão, de tipo etnologicamente indefinido ainda, refletem 

naturalmente toda a inconstância e toda a rudeza do meio em que se 

agitam. 

O homem e o solo justificam assim de algum modo, sob um ponto 

de vista geral, a aproximação histórica expressa no título deste artigo. 

Como na Vendeia o fanatismo religioso que domina as suas almas 

ingênuas e simples é habilmente aproveitado pelos propagandistas do 

império. 

(CUNHA, 2000, p. 51) 

   

 A crendice, típica do primeiro estado do Positivismo reforça suas 

avaliações, tanto aos acontecimentos de nível nacional quanto a internacional. O 

fanatismo religioso é exposto como característica típica da ingenuidade e da 

simplicidade no mundo cientificamente limitado e em nada progressista em que 

vivem, sendo os sertanejos uma representação brasileira dos eventos que 

ocorreram em Vendeia na França. 

 

A mesma coragem bárbara e singular e o mesmo terreno 

impraticável aliam-se, completam-se. O chouan fervorosamente crente ou 

o tabaréu fanático, precipitando-se impávido à boca dos canhões que 

tomam o pulso, patenteiam o mesmo heroísmo mórbido difundido numa 

agitação desordenada e impulsiva de hipnotizados. 

A justeza do paralelo estende-se aos próprios revezes sofridos. A 

Revolução Francesa que se aparelhava para lutar com a Europa, quase 

sentiu-se impotente para combater os adversários impalpáveis da 

Vendeia - heróis intangíveis que se escoando céleres através das 

charnecas prendiam as forças republicanas em inextricável rede de 

ciladas... 

[ ] 
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Esquecemo-nos de exemplos modernos eloquentissimos. A 

Inglaterra enfrentando os zulús e os afhans, a França em Madagascar e 

a Italia recentemente, às arrancadas com os abissínios, patenteam-nos 

entretanto revezes notáveis de exércitos regulares aguerridos e bravos e 

subordinados a uma disciplina incoercível, ante os guerrilheiros 

inexpertos e atrevidos, assaltando-os em tumulto, desordenadamente e 

desaparecendo, intangíveis quase, num dedalo impenetrável de 

emboscadas.  

A profunda estratégia européia naquelas paragens desconhecidas é 

abalada por uma tática rudimentar pior do que a tática russa do deserto.  

(CUNHA, 2000, p. 51-53) 

 

 O movimento francês que foi organizado pela população de Vendeia 

nasceu da insatisfação com a implantação da República no país. Tal como 

Euclides da Cunha, o povo esperava mais do que lhes foi dado com a mudança de 

regime e algumas questões políticas se tornaram verdadeiras afrontas, como a 

desavença entre padres e Estado, um recrutamento obrigatório e o não 

cumprimento dos ideais revolucionários franceses – os conceitos de igualdade, 

liberdade e fraternidade foram postos em segundo plano. O resultado disso foi um 

batalhão de três mil vendeanos se armando com foices, facas e porretes 

massacrando as centenas de soldados de Napoleão responsáveis pelos 

recrutamentos nas redondezas.  

Existem, portanto, duas vertentes históricas para explicar o ocorrido em 

Vendeia: os camponeses, por sua ingenuidade, atacaram os republicanos para 

sustentar a reestruturação da Monarquia com o auxílio da Igreja e dos antigos 

monarcas; ou eles extravasaram suas decepções com a República implantada se 

posicionando contra as exigências de Napoleão. Apesar de adotar a primeira 

versão para explicar o que acontecia em Canudos, Euclides demonstrou em seus 

textos pessoais haver semelhanças com a segunda visão. 

 Na leitura da primeira referência do autor a Canudos até a consequente 

publicação de Os Sertões, a alteração de posicionamento dele é espantosa. Em 
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Diário de uma Expedição percebemos este movimento de amadurecimento: na 

coletânea de suas notícias enviadas enquanto ele era correspondente oficial do 

famoso periódico, percebe-se as concepções iniciais se transmutarem por 

completo. O perfil acadêmico dele se torna imprescindível para as avaliações 

positivas in loco e escritas posteriormente em sua obra – ele foi competente para 

sistematizar a dúvida, conforme propõe Augusto Comte. 

Após o contato de primeiro grau com os acontecimentos e de elaborar sua 

avaliação independente dos interesses que estavam em jogo na Guerra de 

Canudos, passam a existir conceitos distantes até então para o autor. Questões 

étnicas, hierárquicas, que envolvem tradições, crenças e costumes próprios da 

região pesam na elaboração da personagem a ser composta e apresentada, 

finalmente, aos demais litorâneos.  

A culpabilidade pelo ataque à República não partia propriamente daqueles 

que estavam na frente de batalha, na interpretação de Euclides: eles eram 

comandados por Antônio Conselheiro, líder espiritual que denegria o caráter social 

do novo regime em prol de interesses que nutria com o retorno dos monarcas. 

Embora hoje se saiba de todo palco histórico e político que existia por trás da 

promoção dessa guerra, à época era possível e fácil acreditar que o messias se 

baseava no sebastianismo, crença vigente anos antes na Europa. 

Com a finalidade de autenticar a visão monárquica de Conselheiro na 

distorção de sua imagem, além das ligações que supostamente mantinha no 

exterior, ele foi responsabilizado por implantar o sebastianismo no Brasil, mais um 

dos vários boatos associados à sua imagem pública. O movimento profético se 

fundamentava no possível reaparecimento de Dom Sebastião, o único capaz de 

assumir o trono e fortificar o regime em Portugal e suas colônias. Pela descrença 

em sua morte, vários setores da população portuguesa alimentaram por anos a 

expectativa por sua volta. Do ponto de vista da análise Positiva, confiar em tal 

acontecimento demonstrava unicamente a ingenuidade de um povo, no caso, do 

séquito conselheirista. 
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Denegrir Antônio Conselheiro para Euclides da Cunha se tornou, então, um 

viés para proteger o perfil sertanejo da agressão pública, minimizando sobre a 

raça a negatividade atribuída aos monarquistas. Mesmo após o amadurecimento 

da compreensão do que acontecia em Belo Monte, eles eram postos como 

humanos um pouco mais evoluídos que os bárbaros homens das cavernas - o 

sertanejo sofria uma extrema limitação, ainda que apresentasse apropriação de 

elementos científicos e aptos a desenvolver uma sociedade bem organizada e 

adaptada a seu meio. 

 

[ ] o historiador só pode avaliar a altitude daquele homem, que por si nada 

valeu, considerando a psicologia da sociedade que o criou. Isolado, ele se 

perde na turba dos nevróticos vulgares. Pode ser incluído numa 

modalidade qualquer de psicose progressiva. Mas posto em função do 

meio, assombra. É uma diátese, e é uma síntese. As fases singulares da 

sua existência não são, talvez, períodos sucessivos de uma moléstia grave, 

mas são, com certeza, resumo abreviado dos aspectos predominantes de 

mal social gravíssimo. Por isto o infeliz, destinado à solicitude dos médicos, 

veio, impelido por uma potência superior, bater de encontro a uma 

civilização, indo para a história como poderia ter ido para o hospício. 

Porque ele para o historiador não foi um desequilibrado. Apareceu como 

integração de caracteres diferenciais — vagos, indecisos, mal percebidos 

quando dispersos na multidão, mas enérgicos e definidos, quando 

resumidos numa individualidade.  

Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações 

católicas, todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente 

exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, se condensavam no seu 

misticismo feroz e extravagante. 

(CUNHA, 2009, p. 137) 

 

 Apresentado como um ambicioso político, restou a Antônio Vicente de 

Mendes Maciel todo o peso das acusações antes proferidas de modo generalizado. 
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A obra de Euclides forma um perfil que detém a simplicidade e a pureza atribuída 

às primeiras civilizações, demonstrando a desigualdade na composição do juízo 

feito – atribuído unicamente à figura do sertanejo, excluindo o beato difamado da 

nova casta. Na descoberta desta nova raça, o escritor desvenda fatores 

essenciais à doutrina positivista, sendo ele hábil ao apresentar o sertanejo às 

demais regiões do Brasil e realizar a denúncia proposta em sua Nota Preliminar, 

eternizando a figura divulgada por ele e alcançando ainda o reconhecimento pela 

relevância de sua produção à sociedade. 
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4. O divisor de águas: a publicação de Os Sertões 

 

O martírio do homem, ali, é o reflexo da tortura maior, 

mais ampla, abrangendo a economia geral da Vida.  

Nasce do martírio secular da Terra... 

Euclides da Cunha 

 

A escrita de Os Sertões ofereceu aos intelectuais do período uma exposição 

determinista do povo nordestino. A prosa de estética rigorosa, pré-requisito para o 

alastramento da obra pelo país, abriu caminho para os temas desenvolvidos, esses 

responsáveis por lhe angariar destaque: compor e expor a raça, o meio e o 

momento do sertão para as demais regiões a fim de livrar o sertanejo das 

acusações injustas. 

Para desenvolver o “livro vingador” (Galvão, 2009b), o autor passou pela 

brusca mudança de posicionamento. Inicialmente, seguindo a interpretação 

adotada pela opinião pública, ele pedia o extermínio do último traço da Monarquia 

no Brasil, como era considerado o arraial de Canudos – não havia outra forma de 

enxergá-lo, conforme a discussão do capítulo anterior. As mudanças de seu 

posicionamento são perceptíveis com o passar do tempo nos seus textos 

jornalísticos, onde uma mescla de admiração e piedade pela condição de vida dos 

canudenses assombra o escritor. Estas reportagens foram reunidas e publicadas 

sob o título Diário de uma Expedição. 

Diante do grande acontecimento histórico que foi a guerra de Canudos, 

Euclides da Cunha foi enviado a Belo Monte a serviço do atual periódico O Estado 

de São Paulo para acompanhar de perto as investidas do exército contra o arraial. 

A pedido de Júlio Mesquita, o jornalista foi nomeado adido ao estado-maior do 

ministro da Guerra pelo então presidente Prudente de Morais, conforme telegrama 

de confirmação enviado em 29 de julho de 1897 da capital, Rio de Janeiro. 
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  Ao encaminhar-se a Canudos para acompanhar o avanço militar sobre o 

arraial, o autor desenvolveu rápidos informes para enviar ao jornal. Embora em seu 

serviço fossem exigidos textos constantes e rápidos, sua experiência no 

determinismo passou a dissolver seus arroubos iniciais, permitindo aos leitores 

compreender a alteração de suas conclusões a partir das percepções decorrentes 

do estranhamento e da vivência in loco dos acontecimentos. Um dos novos 

trabalhos que surgiram com a ascensão do rigor científico foi a produção, 

organização e catalogação de tudo que fosse produzido. 

Vivia-se um período em que manter a unidade territorial brasileira dependia 

da constituição de uma nacionalidade. Compreender as partes que formavam o 

Brasil, portanto, era tarefa essencial, tão fundamental que foi capaz de gerar 

organizações voltadas para a compilação de dados com a finalidade de 

documentar seriamente o período, garantindo a perpetuação memoralística, tal 

como fazia o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, ao qual Euclides era 

vinculado como sócio efetivo. A grande maioria das análises científicas se baseava 

no pessimismo sobre o futuro da nação miscigenada. Apesar disso, surgia um 

novo posicionamento a favor do Brasil e esperançoso em seu progresso – o autor 

foi um dos homens da ciência a inaugurá-lo.  

Originado dessa concepção engessada divulgada pelo Exército, o sertanejo 

estava desgastado na avaliação dos republicanos. Em sua primeira reportagem, 

ainda a caminho da Bahia, Euclides escreve sob essa ótica pessimista sobre 

Canudos ao passar pelo Espírito Santo, em 7 de agosto de 1897. 

 

[ ] Em breve pisarei o solo onde a República vai dar com segurança o 

último embate aos que a perturbam. Além, para as bandas do Ocidente, 

em contraste com o dia brilhante que nos rodeia, erguem-se, agora, por 

uma coincidência bizarra, cúmulos pesados, como que traduzindo 

fisicamente uma situação social tempestuosa. Surgem, erguem-se, 

precisamente neste momento, do lado do sertão, - pesados, lúgubres, 

ameaçadores… 

[ ] 

Nem uma fronte se perturba, porém. 
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Que a nossa Vendeia se embuce num largo manto tenebroso de 

nuvens, avultando além como a sombra de uma emboscada entre os 

deslumbramentos do grande dia tropical que nos alenta. Rompê-lo-á, 

breve, a fulguração da metralha, de envolta num cintilar vivíssimo de 

espadas… 

A República é imortal! 

(CUNHA, 2000, p. 67-68) 

 

O escritor já havia vivido seus tempos de propagandista antes da 

implantação do regime, mas diante da desilusão com a real aplicação dos 

preceitos, há muito não se motivava a alardear sua afinidade à República. Diante 

das notícias de que existia uma resistência monárquica no sertão, soa nele a 

esperança de que pela nova necessidade de unir as forças para combater o reduto 

monarquista, os republicanos entrassem nos eixos da doutrina. Infelizmente, a 

questão estava mais complexa do que se poderia imaginar até então. 

Ao longo de sua estada na Bahia, pequenos e esparsos comentários à 

resistência e às construções em Canudos vão sendo tecidos. Uns elogiam a força 

de sobrevivência dos sertanejos naquela situação, outros deploram as condições 

arquitetônicas da construção em Belo Monte, como os presentes na reportagem de 

8 de setembro do mesmo ano. 

 

Quem sobe a longa via-sacra de três quilômetros de comprimento, 

ladeada de capelas desde a base até ao cimo, do Monte Santo, 

compreende bem a tenacidade incoercível do sertanejo fanatizado. É 

dificilmente concebível o esforço despendido para o levantamento dessa 

maravilha dos sertões. 

Amparada aos dois lados por muros de alvenaria, capeados, de um 

metro de altura por um de largura, calçada em certos trechos, tendo 

noutros como leito a rocha viva, essa estrada notável, onde têm ressoado 

as ladainhas das grandes procissões da Quaresma e passado legiões 

incalculáveis de penitentes – é um milagre da engenharia rude e 

audaciosa. Percorri-a toda, hoje. 

[ ] 
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Com o extraordinário luar destas últimas noites o seu aspecto é 

verdadeiramente fantástico, destacam-se nitidamente as capelinhas 

brancas e à luz reflexa e dúbia da lua as vertentes, que se interrompem em 

paredões a prumo em virtude da própria estratificação da rocha [ ]. 

(CUNHA, 2000, p. 168-169) 

 

Nos momentos de espera por novas notícias sobre a guerra, Euclides 

passou a explorar a região e desvendar sua geologia, encantando-se e deixando 

claro em seus textos a fantástica região – tratava-se de um momento de 

descoberta do espaço, consequentemente, do povo. O escritor possuía todos os 

conhecimentos prévios necessários para analisar o espaço, a influência desse na 

formação do homem e aquele momento de confronto. 

Ele foi capaz de encontrar as justificativas para o retrocesso vivido pelo 

homem que habitava aquela sociedade atrasada, bem como apontar as razões 

responsáveis pela queda das três primeiras expedições. Como proposto, o 

presente trabalho deverá se restringir à preparação e exposição do perfil montado 

por Euclides da Cunha a fim de demonstrar em Os Sertões a insensatez ao julgar 

mal toda uma raça, como ele havia feito, divulgando o homem constituído por 

aquele meio árido. 

Nos três últimos dias de reportagens, de 27 a 29 de setembro, os leitores de 

tais textos podem enxergar a mudança profunda na concepção do escritor sobre o 

arraial e as pessoas que dele fizeram parte. 

 

27 de setembro de 1897 

Presenciei de longe as evoluções de um desses seres fantásticos, 

agitando-se, meio afogado na noite, indistinto como um duende. Alguns 

não voltaram – lá estão, de bruços, à borda das cacimbas… 

 Com a temperatura máxima de 33º à sombra destes dias, deve ser 

crudelíssimo o martírio dessa gente indomável e custa a compreender a 

energia soberana que os alevanta por tal modo acima das imposições mais 

rudes da matéria. E lutam por um líquido altamente suspeito e envenenado 
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quase – por uma água contaminada pelos detritos orgânicos de cadáveres 

que jazeram largo tempo sobre o leito do rio; 

[ ]  

 Estou aqui há quinze dias e há quinze dias que, quase sem 

interrupções, os fanáticos replicam vigorosamente, em tiroteios cerrados, a 

qualquer ataque; repilo de todo a ideia de que se utilizem ainda as 

munições tomadas às expedições anteriores. Sou levado a acreditar que 

tem raízes mais fundas esta conflagração lamentável dos sertões. 

[ ] 

Já vou me afeiçoando a esta orquestra estranha. Não há um único 

ponto do acampamento em que ela não se faça ouvir; um único ponto em 

que não caiam os projéteis constantemente arremessados pelo inimigo.  

 

28 de setembro de 1897 

[ ] há três dias acreditei que os nossos antagonistas não poderiam 

resistir três horas, esmagados numa brusca apertura do cerco. Mas lá 

estão, indomáveis, num círculo estreitíssimo [ ]. 

São incompreensíveis quase tais lances de heroísmo. 

[ ] os corações começavam já a bater febrilmente ante a quase 

evidência da vitória longamente esperada, quando uma explosão 

formidável feita pelos disparos simultâneos das armas despedaçou o 

silêncio e a noite e um turbilhão de balas caiu rugindo sobre a nossa 

gente… 

Incompreensível e bárbaro inimigo! 

 

29 de setembro de 1897 

[ ] encontramos as primeiras casas do arraial, casas que ainda dois dias 

antes estavam adiante em poder dos nossos rudes e valentes adversários. 

A revolta dos trastes paupérrimos e toscos, quebrados ou incendiados 

indicava toda a violência das refregas anteriores. À porta de algumas 

fumegavam ainda, como piras sinistras, cadáveres carbonizados de 

jagunços. E embrenhamo-nos inteiramente na tapera colossal. 

[ ] 
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 Afinal aparece uma das raras ruas – a rua do Campo Alegre. [ ] 

Patenteia uma novidade – algumas casas com telhas. Segue retilínea, pelo 

alto da extensa ondulação do solo e era, certo, uma das paragens 

prediletas da melhor gente da terra. 

(CUNHA, 2000, p. 192-202) 

 

O laudo se remodelou, bem como as notícias, algo palpável pela cronologia 

das reportagens que escreveu. Isso resultou na alteração drástica da opinião do 

jornalista que entrava, disposto a defender o novo modelo de governo e alimentar 

esperanças por sua regeneração, para o contestador das motivações de tal 

barbárie que saía das trincheiras da batalha, priorizando os saberes da doutrina 

positivista antes da República.  

O contato em primeiro grau com o genocídio que derivou da crueldade e 

violência contra um povo sobrevivente de tantas outras carnificinas – como a da 

própria natureza árida da região – o fez rever seu posicionamento sobre a ação do 

governo. Diante das condições físicas, sociais e psicológicas daqueles homens, 

divulgados como representantes de perigo real à recém firmada República, o jogo 

político conseguiu esconder sua participação no atentado.  

Certo do caráter criminoso das campanhas, Euclides assumiu a tarefa de 

expor e convencer os metropolitanos a enxergar sob o novo ponto de observação, 

algo ratificado com a citação de Taine, posta na Nota Preliminar da obra para 

reafirmar seu compromisso sincero com a denúncia.  

 

[ ] Il s’irrite contre lês demi-vérités qui sont dês demi-faussétes, contre les 

auteurs qui n’altèrent ni une date, ni une généalogie, mais dénaturement lês 

sentiments et les moeurs, qui gardent le dessin dês événements et en 

changement la couleur, qui copient les faits et défigurent l’âme: Il veut sentir 

en barbare, parmi les barbares, et, parmi les anciens, en ancien.3 

(TAINE, 1888, p. 14) 

                                                 
3
  Em tradução livre: “(…) ele se irrita contra as meias-verdades que são meias-mentiras, contra os 

autores que não alteram nem uma data, nem uma genealogia, mas deturpam os sentimentos e os 
costumes, que guardam o desenho dos acontecimentos mas lhe mudam a cor, que copiam os 
fatos, mas desfiguram a alma: ele quer se sentir bárbaro, entre os bárbaros, e, entre os antigos, um 
ancião”. 
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  Sustentando-se no trecho extraído de Essai sur Tite-Live de Taine, o autor 

vai além de atestar seu desejo de denúncia, enobrecendo sua avaliação ao citar 

um historiador e filósofo positivista francês de sua atualidade. Além de ostentar seu 

caráter acadêmico perante a sociedade intelectual, ainda cumpre com a cartilha 

positivista, enveredando por caminhos humanísticos na ação em defesa de seus 

compatriotas. 

  Compreende-se também que Euclides da Cunha, além do simples repasse 

de informação, realizou a denúncia e promoveu a reflexão daqueles que se 

encontravam de olhos vedados às reais intenções dos militares. 

 

Refiro-me, especificamente, ao tortuoso quadro político que marcou a 

passagem da liderança militar para o grupo político que, tendo à frente os 

cafeicultores paulistas, deu início ao primeiro governo civil do novo regime, 

em 1894. [ ] A ação militar da proclamação e a falta de um reconhecimento 

mais amplo da legitimidade desse grupo político, além das dissenções 

internas do próprio Exército, tornaram extremamente frágil a adoção de um 

governo militar para a República brasileira. Se na luta contra a monarquia e 

todos os seus pressupostos o conjunto dos republicanos parecia unido, 

depois da proclamação o embate entre diferentes projetos políticos e 

institucionais opôs de forma definitiva pelo menos dois grandes grupos: 

militares e civis. 

(HERMANN, 1996, p. 2) 

 

 Em seu posto de escritor-denunciador, já sob a posse de notas pessoais, 

correspondências ao jornal, diários e relatos disponíveis para a divulgação da 

ação que julgou covarde do Exército contra os seguidores de Antonio Conselheiro, 

Euclides, já conhecido por seus ímpetos pró-República durante sua formação 

inicial, delegou a culpa a apenas um dos envolvidos. Como visto, a eleição de 

Canudos como bode expiatório vai muito além do que é posto em Os Sertões, 

abarcando a vingança apenas do sertanejo. 
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Certamente o autor representou o contraponto à verdade absoluta instituída 

pelo Exército e aliados na opinião pública. Alcançando sistematicamente a 

denúncia, o propósito explícito do autor é atingido, possibilitando a alteração da 

classificação dada aos sertanejos perante a sociedade que beirava o atlântico, 

denominada por mercenários inconscientes. Ainda estabelece com seus leitores 

um pacto pela verdade, essa tão escondida durante toda aquela guerra. 

Euclides confiava na premissa de Gumplowicz, que para o progresso de 

qualquer civilização torna-se imprescindível que haja sobre ela a implacável força 

motriz da história. Logo, o avanço da raça miscigenada e indefinida litorânea sobre 

o tipo forte que se formava naquela região era esperada. Ele afirmou que apenas 

os mais fortes sobreviveriam à batalha: o autor entrou no cenário e pôde 

acompanhar o ambiente e apurar como se deu a formação do povo local, 

considerado insano num primeiro momento, mas avaliado como forte e seguro 

posteriormente. 

 

[ ] feições e estaturas variando ligeiramente em torno de um modelo único, 

dando a impressão de um tipo antropológico invariável, logo ao primeiro 

lance de vistas distinto do mestiço proteiforme do litoral. Porque enquanto 

este patenteia todos os cambiantes da cor e se erige ainda indefinidos, 

segundo o predomínio variável dos seus agentes formadores, o homem do 

sertão parece feito por um molde único, revelando quase os mesmos 

caracteres físicos, a mesma tez, variando brevemente do mamaluco 

bronzeado ao cafuz trigueiro; cabelo corredio e duro ou levemente ondeado; 

a mesma envergadura atlética, e os mesmos caracteres morais traduzindo-

se nas mesmas superstições, nos mesmos vícios, e nas mesmas virtudes. 

[ ] 

Não lutou; não é uma integração de esforços; é alguma cousa de dispersivo 

e dissolvente; surge, de repente, sem caracteres próprios, oscilando entre 

influxos opostos de legados discordes. A tendência à regressão às raças 

matrizes caracteriza a sua instabilidade. É a tendência instintiva a uma 

situação de equilíbrio. As leis naturais pelo próprio jogo parecem extinguir, a 

pouco e pouco, o produto anômalo que as viola, afogando-o nas próprias 

fontes geradoras. 
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(CUNHA, 2009, 105-106) 

 

 A diferença entre os miscigenados do sertão para aqueles tipos já 

conhecidos nas zonas litorâneas do país era a uniformidade. O grande problema 

apontado pela Teoria das Raças era a nulidade do caráter progressista dos povos 

miscigenados, por isso o pessimismo. O resultado esperado era que essas se 

extinguissem, mas a experiência sertaneja demonstrou outra fase do processo. 

 Em apreciação antropológica da ação do meio sobre o homem, Euclides da 

Cunha é categórico ao afirmar o surgimento de uma nova raça: há no sertanejo a 

formação de uma sociedade, cujos aspectos físico, moral e psicológico 

distinguem-se por completo do que é comum às demais já existentes. Tal 

irregularidade transcorre a todos os indivíduos – atinge, assim, todos os preceitos 

positivistas para o reconhecimento da formação de uma nova casta. 

 

É um retrógrado; não é um degenerado. Por isto mesmo que as 

vicissitudes históricas o libertaram, na fase delicadíssima da sua formação, 

das exigências desproporcionadas de uma cultura de empréstimo, 

prepararam-no para a conquistar um dia. 

A sua evolução psíquica, por mais demorada que esteja destinada a 

ser, tem, agora, a garantia de um tipo fisicamente constituído e forte. Aquela 

raça cruzada surge autônoma e, de algum modo, original, transfigurando, 

pela própria combinação, todos os atributos herdados; de sorte que, 

despeada afinal da existência selvagem, pode alcançar a vida civilizada por 

isto mesmo que não a atingiu de repente. 

Ao invés da inversão extravagante que se observa nas cidades do 

litoral, onde funções altamente complexas se impõem a órgãos mal 

constituídos, comprimindo-os e atrofiando-os antes do pleno 

desenvolvimento — nos sertões a integridade orgânica do mestiço desponta 

inteiriça e robusta, imune de estranhas mesclas, capaz de evolver, 

diferenciando-se, acomodando-se a novos e mais altos destinos, porque é a 

sólida base física do desenvolvimento moral ulterior. 

(CUNHA, 2009, p. 108, grifo nosso) 
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 Representante de um processo mais relevante que o obtido e estudado 

com afinco nas metrópoles pelos cientistas em voga, o sertanejo reforça a 

necessidade do fator humanístico na teoria de Taine. O pessimismo não poderia 

dominar as mentes – ele representou um engessamento do progresso 

republicano, símbolo do imaginário durante os momentos que antecederam e 

sucederam a implantação deste regime.  

Junto a figuras como o historiador Silvio Romero, Euclides lançou três 

artigos que reforçam a tese de que há solução para os problemas gerados com a 

miscigenação de raças durante a colônia. O esgotamento dessa prática nos 

sertões distantes da Bahia propiciou a formação de uma raça que não pertencia 

mais ao estado ”degenerado”, mas estava em uma outra etapa de sua evolução. 

Percebe-se a cogitação do autor ao tratar dos sertanejos como “retrógrados”: na 

sistemática estabelecida sob viés determinista, o que se encontrava em Belo 

Monte era a representação das primeiras sociedades humanas. 

 

Entretanto a observação cuidadosa do sertanejo do Norte mostra 

atenuado esse antagonismo de tendências e uma quase fixidez nos 

caracteres fisiológicos do tipo emergente.  

Este fato, que contrabate, ao parecer, as linhas anteriores, é a sua 

contraprova frisante.  

Com efeito, é inegável que para a feição anormal dos mestiços de 

raças mui diversas contribui bastante o fato de acarretar o elemento étnico 

mais elevado mais elevadas condições de vida, de onde decorre a 

acomodação penosa e difícil para aqueles. E desde que desça sobre eles a 

sobrecarga intelectual e moral de uma civilização, o desequilíbrio é 

inevitável.  

A índole incoerente, desigual e revolta do mestiço, como que denota 

um íntimo e intenso esforço de eliminação dos atributos que lhe impedem a 

vida num meio mais adiantado e complexo. Reflete — em círculo diminuto — 

esse combate surdo e formidável, que é a própria luta pela vida das raças, 

luta comovedora e eterna caracterizada pelo belo axioma de Gumplowicz 

como a força motriz da história. O grande professor de Gratz não a 

considerou sob este aspecto. A verdade, porém, é que se todo o elemento 
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étnico forte “tende subordinar ao seu destino o elemento mais fraco ante o 

qual se acha”, encontra na mestiçagem um caso perturbador. 

[ ] 

É que neste caso a raça forte não destrói a fraca pelas armas, 

esmaga-a pela civilização. 

Ora os nossos rudes patrícios dos sertões do Norte forraram-se a 

esta última. O abandono em que jazeram teve função benéfica. Libertou-os 

da adaptação penosíssima a um estádio social superior, e, simultaneamente, 

evitou que descambassem para as aberrações e vícios dos meios 

adiantados. 

(CUNHA, 2009, p. 107-108) 

 

As limitações expostas estavam presentes tanto nas reportagens quanto no 

livro: a religião mestiça levou aquele povo retrógrado ao fanatismo religioso. 

Retomando os conceitos positivistas de Comte e aplicando-os à situação vivida no 

nordeste, apesar da hegemonia física que se presenciava na região e os livrava do 

título de degenerados, havia o elemento teológico, proeminente entre eles, ou seja, 

o culto às divindades era de tal forma relevante que condena aquela sociedade ao 

nível mais baixo da classificação da doutrina cientificista. 

A religião foi o fator que ratificou o julgamento dos sertanejos apresentado 

por Euclides da Cunha. Apoiado pelos preceitos Positivos, ele elegeu dados que 

confirmaram as condições de sobrevivência do homem, bem como suas afetações 

pela influência do meio. 

 

[ ] o sertanejo não tem, por bem dizer, ainda capacidade orgânica para se 

afeiçoar a situação mais alta. O círculo estreito da atividade remorou-lhe o 

aperfeiçoamento psíquico. Está na fase religiosa de um monoteísmo 

incompreendido, eivado de misticismo extravagante, em que se rebate o 

fetichismo do índio e do africano. É o homem primitivo, audacioso e forte, 

mas ao mesmo tempo crédulo, deixando-se facilmente arrebatar pelas 

superstições mais absurdas. Uma análise destas revelaria a fusão de 

estádios emocionais distintos. 

A sua religião é, como ele — mestiça. 
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Resumo dos caracteres físicos e fisiológicos das raças de que 

surge, sumaria-lhes identicamente as qualidades morais. É um índice da 

vida de três povos. E as suas crenças singulares traduzem essa 

aproximação violenta de tendências distintas. [ ] 

(CUNHA, 2009, p. 129 – 130) 

 

Compreendendo que aquele povoamento e os demais da região 

percorreram os mesmos caminhos para atingir a miscigenação encontrada naquele 

momento, o autor cita os demais movimentos messiânicos. Todo o povo nordestino 

se encaixava no atavismo exposto em sua obra e as profundas devoções eram 

provas de seu pertencimento ao primeiro estado Positivo. 

 

Não seria difícil caracterizá-las como uma mestiçagem de crenças. 

Ali estão, francos, o antropismo do selvagem, o animismo do africano e, o 

que é mais, o próprio aspecto emocional da raça superior, na época do 

descobrimento e da colonização. 

Este último é um caso notável de atavismo, na História. 

Considerando as agitações religiosas do sertão e os 

evangelizadores e messias singulares, que, intermitentemente, o 

atravessam, ascetas mortificados de flagícios, encalçados sempre pelos 

sequazes numerosos, que fanatizam, que arrastam, que dominam, que 

endoudecem — espontaneamente recordamos a fase mais crítica da alma 

portuguesa, a partir do século XVI, quando, depois de haver por momentos 

centralizado a História, o mais interessante dos povos caiu, de súbito, em 

decomposição rápida, mal disfarçada pela corte oriental de D. Manuel. 

[ ] 

O homem dos sertões — pelo que esboçamos — mais do que 

qualquer outro está em função imediata da terra. É uma variável 

dependente no jogar dos elementos. Da consciência da fraqueza para os 

debelar, resulta, mais forte, este apelar constante para o maravilhoso, esta 

condição inferior de pupilo estúpido da divindade. Em paragens mais 

benéficas a necessidade de uma tutela sobrenatural não seria tão 

imperiosa. Ali, porém, as tendências pessoais como que se acolchetam às 
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vicissitudes externas e deste entrelaçamento resulta, copiando o contraste 

que observamos entre a exaltação impulsiva e a apatia enervadora da 

atividade, a indiferença fatalista pelo futuro e a exaltação religiosa. Os 

ensinamentos dos missionários não poderiam exercitar-se estremes das 

tendências gerais da sua época. Por isto, como um palimpsesto, a 

consciência imperfeita dos matutos revela nas quadras agitadas, rompendo 

dentre os ideais belíssimos do catolicismo incompreendido, todos os 

estigmas de estádio inferior. 

É que, mesmo em períodos normais, a sua religião é indefinida e 

vária. 

[ ] 

A terra é o exílio insuportável, o morto um bem-aventurado sempre. 

O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas 

na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas; referve o samba 

turbulento; vibram nos ares, fortes, as coplas dos desafios, enquanto, a 

uma banda, entre duas velas de carnaúba, coroado de flores, o anjinho 

exposto espelha, no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da 

volta para os céus, para a felicidade eterna — que é a preocupação 

dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas.  

No entanto há traços repulsivos no quadro desta religiosidade de 

aspectos tão interessantes, aberrações brutais, que a derrancam ou 

maculam. 

(CUNHA, 2009, p. 130 - 132) 

 

 Considerando essa homogeneidade sertaneja, o autor se dispôs a relatar 

os episódios da Pedra Bonita no Pernambuco, de Monte Santo na Bahia e do 

grupo Os Serenos no Cariri, contemplando o quadro geral de cada um desses – 

como se deu o início, o desenrolar dos acontecimentos e o fim das missões. Isso 

reflete a estratégia de escrita que permitiu a Euclides narrar e julgar agitações 

religiosas anteriores, com finalidades aprováveis ou não, a fim de disponibilizar 

uma comparação posterior com o que ocorreu em Canudos.  

A ação desses messias sob o emocional psicológico primitivo dos 

sertanejos deixava-os propensos à total imersão nas rezas, anulando por 



 71 

completo a avaliação crítica do movimento – essa já nula diante de seu baixo 

estágio de desenvolvimento. 

 

Infelizmente o apóstolo não teve continuadores. Salvo raríssimas 

exceções, o missionário moderno é um agente prejudicialíssimo no agravar 

todos os desequilíbrios do estado emocional dos tabaréus. Sem a altitude 

dos que o antecederam, a sua ação é negativa: destrói, apaga e perverte o 

que incutiram de bom naqueles espíritos ingênuos os ensinamentos dos 

primeiros evangelizadores, dos quais não tem o talento e não tem a arte 

surpreendente da transfiguração das almas. Segue vulgarmente processo 

inverso do daqueles: não aconselha e consola, aterra e amaldiçoa; não 

ora, esbraveja. É brutal e traiçoeiro. Surge das dobras do hábito escuro 

como da sombra de uma emboscada armada à credulidade incondicional 

dos que o escutam. Sobe ao púlpito das igrejas do sertão e não alevanta a 

imagem arrebatadora dos céus; descreve o inferno truculento e flamívomo, 

numa algaravia de frases rebarbativas a que completam gestos de maluco 

e esgares de truão. 

É ridículo, e é medonho. Tem o privilégio estranho das bufonerias 

melodramáticas. As parvoíces saem-lhe da boca trágicas. 

Não traça ante os matutos simples a feição honesta e superior da 

vida — não a conhece; mas brama em todos os tons contra o pecado; 

esboça grosseiros quadros de torturas; e espalha sobre o auditório 

fulminado avalanches de penitências, extravagando largo tempo, em 

palavrear interminável, fungando as pitadas habituais e engendrando 

catástrofes, abrindo alternativamente a caixa de rapé e a boceta de 

Pandora... 

E alucina o sertanejo crédulo; alucina-o, deprime-o, perverte-o. 

(CUNHA, 2009, p. 134 – 136) 

 

 Toda a concepção negativa atribuída a um grupo de sertanejos 

monarquistas foi transferida a Antonio Conselheiro, messias responsável pelas 

transmutações em Belo Monte. Julgado como último agitador monárquico da 

República, o crime denunciado por Euclides não contemplou salvar a imagem de 
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Conselheiro da opinião pública, mas rechaçá-la ainda mais – tratava-se de um 

“gnóstico bronco”. 

 

Em seu desvio ideativo vibrou sempre, a bem dizer exclusiva, a nota 

étnica. Foi um documento raro de atavismo. A constituição mórbida 

levando-o a interpretar caprichosamente as condições objetivas, e 

alterando-lhes as relações com o mundo exterior, traduz-se 

fundamentalmente como uma regressão ao estádio mental dos tipos 

ancestrais da espécie. 

[ ] 

A regressão ideativa que patenteou, caracterizando-lhe o temperamento 

vesânico, é, certo, um caso notável de degenerescência intelectual, mas 

não o isolou — incompreendido, desequilibrado, retrógrado, rebelde — no 

meio em que agiu.  

Ao contrário, este fortaleceu-o. Era o profeta, o emissário das 

alturas, transfigurado por ilapso estupendo, mas adstrito a todas as 

contingências humanas, passível do sofrimento e da morte, e tendo uma 

função exclusiva: apontar aos pecadores o caminho da salvação. Satisfez-

se sempre com este papel de delegado dos céus. Não foi além. Era o 

servo jungido à tarefa dura; e lá se foi, caminho dos sertões bravios, largo 

tempo, arrastando a carcaça claudicante, arrebatado por aquela idéia fixa, 

mas de algum modo lúcido em todos os atos, impressionando pela firmeza 

nunca abalada e seguindo para um objetivo fixo com finalidade irresistível.  

A sua frágil consciência oscilava em torno dessa posição média, 

expressa pela linha ideal que Maudsley lamenta não se poder traçar entre 

o bom senso a insânia.  

Parou aí indefinidamente, nas fronteiras oscilantes da loucura, 

nessa zona mental onde se confundem facínoras e heróis, reformadores 

brilhantes e aleijões tacanhos, e se acotovelam gênios e degenerados. 

[ ] 

Tornou-se logo alguma cousa de fantástico ou mal-assombrado 

para aquelas gentes simples. Ao abeirar-se das rancharias dos tropeiros 

aquele velho singular, de pouco mais de trinta anos, fazia que cessassem 

os improvisos e as violas festivas.  
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Era natural. Ele surdia — esquálido e macerado — dentro do hábito 

escorrido, sem relevos, mudo, como uma sombra, das chapadas povoadas 

de duendes...  

Passava, buscando outros lugares, deixando absortos os matutos 

supersticiosos.  

Dominava-os por fim, sem o querer. 

No seio de uma sociedade primitiva que pelas qualidades étnicas e 

influxo das santas missões malévolas compreendia melhor a vida pelo 

incompreendido dos milagres, o seu viver misterioso rodeou-o logo de não 

vulgar prestígio, agravando-lhe, talvez, o temperamento delirante. 

(CUNHA, 2009, p. 138–140, 147–148) 

 

O desvelar do delito foi parcial, cabendo a salvação apenas da figura 

sertaneja. Essa foi depreciada injustamente por suas limitações psicológicas, 

diagnosticadas, enfim, por um homem dedicado às ciências e pertencente à 

cultura de uma raça superior àquela que se apresentava no distante sertão 

baiano. A campanha de Canudos serviu aos interesses políticos de muitos setores 

da sociedade, como já dito, inclusive proporcionando visibilidade acadêmica. 

Concebem-se Os Sertões hoje como referência literária e histórica do Brasil. 

Arranjada com base nos escritos jornalísticos e pessoais produzidos por Euclides 

da Cunha, quando esse exercia sua função de correspondente do periódico A 

Província de São Paulo no sertão baiano, investigando o panorama em Canudos 

para além das notícias divulgadas nos grandes centros do país, ela representa a 

prova de um genocídio cometido em defesa dos interesses políticos de coligações 

num momento transitório em que havia a demanda populacional por liberdade e 

direitos. 

Na busca pela formulação adequada dos traços estilísticos na composição 

do cenário, da personagem sertaneja e da guerra criminosa, sob a influência da 

doutrina positivista, Euclides da Cunha direcionou suas habilidades para obter 

notoriedade entre as explanações científicas. Julgou-se fundamental a 

concomitância da percepção crítica da obra e o exame da relação entre a forma e 

o processo social de que provém para especificar o tema do capítulo.  
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Na leitura atual da obra maior de Euclides da Cunha, fica ao leitor a 

sugestão da violência praticada pelo Exército. Além das agressões morais, a 

crueldade das ações militares conseguiu superar as do ambiente inóspito até 

então sofridas por aquele grupo.  

Dando aos seus escritos um destino de esclarecimento, ajudando na 

formação da opinião pública, Euclides se dispõe à tarefa de escrever o livro 

vingador, escolhendo a empreitada de não só relatar a Guerra de Canudos, mas 

denunciar o crime conceptual e acabar por incitar os demais leitores a 

perpetuarem suas análises Positivas, a saírem da zona de conforto e revisarem 

suas opiniões acerca da questão política que foi o arraial de Antônio Conselheiro. 

Tal atitude é responsável por um dos principais fatores de constituição da opinião 

crítica do público. 

  Houve dois momentos importantes na formação da opinião pública acerca 

de Antônio Conselheiro e seus seguidores. O primeiro abrange os momentos 

iniciais da campanha, quando não se dava a devida importância ao complexo 

processo desencadeado no meio do sertão baiano, onde predominaram a 

ignorância e a prepotência dos comandantes que culminaram na derrota das três 

primeiras expedições, atraindo os olhares preocupados dos defensores da recém 

formada República. Essas características, já discutidas anteriormente, conduziram 

as atenções para o prosseguimento da luta. 

Neste segundo momento vivido a partir do amadurecimento da opinião do 

jornalista Euclides da Cunha e consequente autor de Os Sertões, ele ofereceu às 

demais regiões embebidas nos progressos políticos e sociais a oportunidade de 

encontrar um documento que trazia a eles o perfil sertanejo sob o julgamento do 

viés doutrinado, embora houvesse interesses particulares inseridos em suas ações. 

No (re)conhecimento da história de vida e de luta de seus compatriotas, 

segue-se o pretendido: a elite ateve o olhar para o interior de seu país na busca 

pela compreensão do que já estava em terras brasileiras, algo além do costumeiro 

olhar fixo no horizonte a esperar notícias frias do velho mundo. Euclides da Cunha 

desempenhou os papéis de jornalista, que informa, contesta e provoca o leitor, e 
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de pesquisador, que busca, reflete e refrata o objeto digno de sua atenção. Ele 

atingiu o status de consagração pela publicação de Os Sertões, ganhando 

destaque pela composição rebuscada de sua prosa e se eternizando graças a seu 

caráter social. 
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5. O estereótipo memorável do sertanejo 

 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. 

Euclides da Cunha 

 

O episódio relatado por Euclides da Cunha se tornou importante no que 

concerne à afirmação da identidade brasileira e, no caso de Os Sertões, à 

divulgação da raiz do povo sertanejo. Atendendo às demandas dos padrões 

cientificistas do público leitor metropolitano, Euclides delineou um perfil forte para 

aquela raça, resistente o suficiente para se conservar no imaginário brasileiro. 

  Os Sertões representam uma produção multifacetada, singular frente às 

demais produções brasileiras que se prestaram a parâmetros pré-estabelecidos a 

fim de se encaixarem na estrutura popular do momento. Na ânsia para atender às 

demandas da sociedade culta, muitas produções e uma vertente literária – o 

indianismo – transfiguraram-se em divulgação científica (Schwarcz, 1993).  

A obra de Euclides ultrapassou esses limites, auxiliando na revisão, 

propagação e constância das concepções sobre o nordeste brasileiro e seus 

habitantes. A capacidade de se perpetrar como cânone literário e documento ao 

longo de décadas lhe reserva, por fim, um caráter memorialístico.  

 À época surgiu o que Antônio Candido (1988) intitula novos ricos da cultura 

– fazer parte desta classe seleta certamente seria um modo de alcançar destaque 

nas classes mais abastadas. Surgiu daí obras literárias onde as personagens 

eram formadas pelas máximas deterministas, ditadas geralmente por Darwin e 

Spencer ou baseadas nas teorias raciais. Os autores se tornaram incapazes de 

permanecer na forma literária voltada propriamente ao enredo, encaixando os 

discursos científicos mesmo quando esses não auxiliavam no desenvolvimento do 

romance central. 

 Tais obras foram conhecidas por servir como estilo panfletário para a 

ciência. Por meio dela, os leitores comuns poderiam se apropriar de 
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conhecimentos acadêmicos específicos e até mesmo compreender/ compartilhar 

da mesma opinião sobre o desenvolvimento da República brasileira. O 

pessimismo científico achou na literatura um caminho para se alastrar pelas 

opiniões do público. 

 Dito isso, o caráter híbrido de Os Sertões não poderia seguir diferente das 

vertentes em voga. Questioná-la enquanto obra literária retira o saber histórico do 

momento de sua produção – não há espaços para questionamentos desta virtude 

pela simples razão de que hoje não se segue mais este modelo, precisaria 

adentrar-se em um debate mais amplo, envolvendo tópicos capazes de abarcar a 

formação de arquétipos dos gêneros literários em determinado momento histórico, 

que não cabe ao presente trabalho. 

 Os conceitos raciais tiveram forte influência desta fase do Brasil. Da 

concepção de Von Martius, principal teórico estrangeiro a difundir suas previsões 

pessimistas para a ex-colônia, até as perspectivas nativas sobre as possibilidades 

de desenvolvimento brasileiro, como a inaugurada por Euclides da Cunha e Silvio 

Romero no IHGB, foi um longo tempo, suficiente para instaurar o preconceito 

racial difundido e permanente na atualidade.  

Reconhecer a diversidade racial e cultural continua, décadas depois, a ser 

um problema – há diversas questões que conservam as ideias ainda presentes no 

imaginário de uma massa ignorante homogeneizada.  

 A ideia de uma superioridade branca e europeia sobre o negro 

representante do atraso e seus descendentes deu impulso à discriminação e à luta 

de classes veladas no Brasil, temas bem desenvolvidos em O Espetáculo das 

Raças, de Lilia Schwarcz. Além do tema desenvolvido nesta dissertação, a autora 

discorre com maior riqueza de detalhes.  

Na compreensão das raízes da doutrina Comtiana, da influência histórica e 

política sobre a formação da nacionalidade brasileira (Fausto, 2013; Carvalho, 

1990), da maturação de opinião crítica do autor sobre os acontecimentos (Cunha, 

2000) e da estrutura da obra, optou-se por discorrer o último capítulo sobre o 

caráter memorialístico de Os Sertões.  
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Considerando a Guerra de Canudos como um genocídio pelo baixo poder 

bélico dos canudenses e pelas defesas do espaço resguardadas a fatores naturais, 

destaca-se o propósito do tema importante à história nacional por essa representar 

o crime de uma categoria governamental contra a população que deveria defender. 

Este crime não pode ser esquecido sob o risco de ser perdido na memória cultural, 

tal como foi feito regularmente com os gêneros pertencidos à oralidade. 

Os registros das ações do Exército precisaram ser resguardados num objeto 

mais durável e de menor possibilidade de alterações, tal como a obra de Euclides 

da Cunha. Sob a perspectiva de memória distendida por Vera Brandão (2008), a 

lembrança auxilia na manutenção dos acontecimentos históricos. 

 

Existem sentimentos contraditórios e ambíguos que envolvem: de um lado, a 

necessidade de “nunca esquecer” para que o fato não volte a ocorrer, 

valorizando as narrativas dos sobreviventes e seus arquivos; e, de outro, o 

direito e a necessidade de calar, silenciar para sobreviver. [ ] Nesse caso, 

também, a memória dos conflitos, como já abordamos, pode ser “cultivada” 

por movimentos nacionalistas que, ainda hoje, ideologizam e alimentam a 

intolerância e os confrontos. 

(BRANDÃO, 2008, p. 26-27) 

 

 Baseando-se em tais considerações é que se assegura a necessidade de 

registro preconizada pelos institutos, como o IHGB, para a formação de uma 

nacionalidade, ponto relevante para a fixidez da República, modelo governamental 

novo e que possuiu pequenas resistências espalhadas pelo país. Delineando e 

restituindo o caráter moral do sertanejo, Euclides reforçou que os canudenses não 

representavam perigo algum ao regime por não serem monarquistas – apesar de 

atrelar a ideia de restauração monárquica a Antônio Conselheiro, seus seguidores 

não passariam de indivíduos manipulados pelo hábil “gnóstico bronco”. 

  Considerando as perspectivas de Jacques Le Goff, o espaço de direito da 

obra de Euclides da Cunha é distintamente como “novo documento”: de maneira 
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coerente, ele desenvolve temas pertinentes à sua ideologia positivista, embora não 

quantifique exatamente todos os núcleos de que trata – enxergou-se a 

aplicabilidade da análise quantitativa do documento no detalhamento para a 

completude do monumento. 

 

O novo documento, alargado para além dos textos tradicionais, 

transformado – sempre que a história quantitativa é possível e pertinente – 

em dado, deve ser tratado como um documento/monumento. De onde a 

urgência de elaborar uma nova erudição capaz de transferir este 

documento/monumento do campo da memória para o da ciência histórica. 

(LE GOFF, 1990, p. 549) 

 

Este documento/ monumento, apto para ocupar o espaço de cânone na 

literatura por sua relevância serve para a manutenção da concepção da “verdade” 

e engessamento de um conhecimento popular.  A descrição proveniente da visão 

crítica, como já se discutiu, foi a responsável pela construção de um cientificismo 

retórico difundido no senso comum e por angariar o alto status da obra, 

consequentemente.  

A apresentação de quantidades se traduz numa estratégia do autor a fim de 

estabelecer um contraste crítico com o que se encontrava na Guerra de Canudos. 

A sistematização para o consequente encadeamento das discussões se pautou em 

obras que já havia alcançado uma relevância histórica para o desenvolvimento de 

uma determinada nação, como foi o caso de Histoire de la littérature anglaise, de 

Hippolyte Taine. Nela, o filósofo renomado desenvolve o livro em três níveis a fim 

de estabelecer um modelo de história total, sistematizando as ideias a serem 

discorridas (FERNANDES, 2002). 

A fragmentação do livro em três partes, tal como o fez Taine aproximou 

estruturalmente as obras e resultou numa sensação de proximidade com o que 

ocorria no velho mundo, logo, também traz a confiabilidade no progresso da pátria 



 80 

e da civilização – o que tornou a missão difícil pelo país miscigenado em que 

moravam. 

Alvo de estudos de diversas áreas acadêmicas, Os Sertões foram capazes 

de contribuir para o imaginário popular, sendo competentes para divulgar e validar 

a denúncia. Na descrição minuciosa da terra e como as ações e costumes do 

homem são moldados por essa, a linguagem cientificista explicou o conflitante 

estilo de vida no sertão em contraste com a rotina no litoral: homens de costumes 

primários, que fizeram de materiais rústicos da labuta na terra sua arma de defesa, 

que habitaram taperas de barro e que viveram em condições insólitas no meio do 

sertão, conseguiram derrotar três expedições armadas, incluindo homens 

condecorados pelo exército brasileiro em ações ainda mais brutais.  

Os conceitos previamente estabelecidos e compartilhados com a população 

republicana não ofereceram veracidade suficiente para exterminar as dúvidas 

levantadas sobre a ação dos militares: a propaganda das forças armadas sobre os 

habitantes do arraial de Belo Monte não condizia com a realidade, mas, até então, 

não havia formas de contestá-la pela falta de elementos convincentes. Com a 

publicação do “livro vingador”, oportunizou-se um processo de apresentação 

desses brasileiros à população metropolitana. 

 

Com a guerra de Canudos, completa-se o processo de consolidação do 

regime republicano. Graças a ela, exorcizou-se o espectro de uma eventual 

restauração monárquica. [ ] pode-se dizer que a opinião pública foi 

manipulada e que os canudenses serviram de bode expiatório nesse 

processo. 

[ ] 

O papel que este livro teve na história e na cultura brasileira foi fundamental. 

Arrependida, a opinião do país estava abalada por ter incorrido num 

equívoco, escancarando sua sanha sanguinária contra um punhado de 

pobres que não ameaçavam ninguém. [ ] O exército envergonhou-se e os 

brasileiros envergonharam-se do exército. 
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(GALVÃO, 2009b, p. 9) 

 

  Os números que envolvem a Campanha de Canudos, mesmo que inexatos, 

surpreendem pelas quantidades apresentadas, mas são bem justificados ao se 

encarar a ação diante do autoritarismo e pretensa superioridade dos militares - por 

eles estarem preparados para guerras, possuírem materiais bélicos de boa 

precisão e conhecimentos institucionais sobre a atuação em campos de batalha, 

eles ignoraram itens primordiais como a geologia do local de batalha, resultando 

na derrota e na posterior humilhação pela imagem manchada devido ao crime 

deflagrado ao fim da campanha. 

  Os jagunços, unidos a roceiros e a outros canudenses sem experiência 

alguma em combates violentos, uniram-se primeiro pela fé, pela sobrevivência na 

comunidade livre. O contato de Canudos com a guerra foi sangrento – se havia 

aflições sobre sua sobrevivência antes da guerra, essas aumentaram com a 

pressão do Exército. A análise do cenário do combate sangrento refletia o embate 

político já comentado no primeiro capítulo entre os partidos republicanos e o 

Exército. 

 

A questão é ressaltar a importância e a envergadura do debate político que 

opôs civis e militares e levou à supervalorização dos conselheiristas como 

poderosos inimigos da nação, aspecto que só ganhou contornos grandiosos 

depois da morte de Moreira César.  

[ ] 

Nessa perspectiva, voltar a discutir o extermínio de Canudos, cem anos 

depois, a partir do binômio identidade e exclusão, parece tão contemporâneo 

quanto falar do enorme fosso que ainda separa o discurso da prática efetiva 

do exercício pleno da cidadania no Brasil neste final de século e de milênio. 

(HERMANN, 2003, p. 3) 
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  O crime do Exército contra os canudenses reflete  as noções de cidadania 

instituídas no Brasil até a atualidade; discussão essa intermediada pelos relatos de 

Euclides da Cunha em seus livros. A necessidade do autor em compartilhar outro 

ponto de vista, extraoficial, auxiliou a enquadrar os seguidores de Antônio 

Conselheiro numa forma justa: de vilões passaram a vítimas – fez-se uma justiça 

social. Para persuadir os que ainda viviam às migalhas informacionais 

disponibilizadas pelo Exército, utilizou aspectos linguísticos rebuscados e 

organizou o amparo embasado nos estudos desenvolvidos no período.  

Esta inquietação em denunciar também permite a reflexão, ainda na 

atualidade, sobre as consequências de uma luta política velada: o banho de 

sangue resultante do massacre de sertanejos e militares teve início e continuidade 

sob argumentos inverossímeis e tornou-se um marco. Vidas de ambos os lados 

foram sacrificadas por disputa de poder. Diante das premissas difundidas por 

Euclides da Cunha, constituiu-se a veracidade dos fatos. Torna-se essencial 

lembrar que para a formação dos conceitos do senso comum, o imaginário precisa 

ser construído.  

Considerando a realidade como uma construção de uma mesma verdade 

compartilhada por um grupo majoritário de determinada sociedade, pode-se 

afirmar que no contexto sob estudo a literatura exerceu um papel primordial pela 

definição de espaço e personagens tipicamente brasileiras.  

Na definição das características que distinguem e afirmam a nação 

brasileira, o enredo e as personagens criadas guiam os traços para um modo 

exagerado de ser, tal maneira que acabam por construir um estereótipo. É neste 

reforço de traços de perfis físicos, psicológicos e sociais moldados por uma 

ideologia racista que são resguardados os preconceitos evidentes na cultura 

brasileira. 

O “livro vingador” ganha destaque pelas suas contribuições na formação da 

sociedade, cumprindo com sua função e se classificando em outras diversas – 

entre elas, a literária. Euclides permanece como referência de escritor brasileiro 

pelas memórias constituídas no período da destruição do arraial, estimulando a 
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reflexão dos aspectos históricos que levaram o Brasil a formar a democracia 

conhecida na atualidade, mas reforçando estereótipos resguardados à força do 

tempo. 
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CONCLUSÃO 

 

A literatura brasileira teve grande influência sob a concepção da 

nacionalidade constituída ainda durante a primeira República. Sabendo da 

urgência que se fez tal formação identitária e compreendendo o papel dos literatos 

na apreensão, organização e disseminação das personagens brasileiras, não se 

pode deixar de considerar a marcação dos estereótipos remanescentes a partir 

deste processo. 

O cientificismo consolidou entre os dedicados a essa tarefa uma visão 

pessimista retirada da miscigenação brasileira; essa foi assimilada e difundida nas 

obras escritas pelos “homens de sciencia”. Vislumbrar as origens, considerar a 

miscigenação como parte do nacionalismo e desenvolvimento é relevante para o 

entendimento da dinâmica social brasileira e, para isso, é crucial ter acesso a uma 

obra respaldada pela memória coletiva. 

Compartilhando os mesmos preceitos alastrados pelos meios de 

informação da época, a realidade social foi constituída de acordo com a posição 

hierárquica ocupada pelo respectivo autor, sendo possível ainda seguir um 

caminho paralelo, como o fez Euclides da Cunha. Enquanto a ciência estava em 

prestígio no Brasil, ela foi considerada um modismo e encarada também como um 

meio de ascensão. 

Apropriando-se de saberes relevantes ao desenvolvimento da ciência, 

vários ocuparam os espaços acadêmicos, mas o destaque entre tantos dispostos 

a entrar para a linha de contribuição se emaranhava a esta subida de posição na 

sociedade. Pode-se dizer, sob esta perspectiva, que Euclides estava 

suficientemente preparado para a oportunidade que a Guerra de Canudos 

representou a ele.  Apropriando-se dos conceitos e da aplicabilidade dos saberes 

envolvidos à questão, comum ao momento de produção de Os Sertões, o autor 

soube aproveitar a exclusividade de ir in loco obtida por sua posição de 

correspondente especial de um periódico renomado para alcançar sua 

consagração. 
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 Apta para transitar seguramente pelos diversos conteúdos que lhe 

compõem, a obra abarca substancialmente geologia, geografia, antropologia, 

sociologia e história. Esses conteúdos se unem na estrutura literária, revelando ao 

mesmo tempo o domínio científico, a habilidade prosaica e a percepção crítica 

determinista/ Positiva do autor. 

 Embora a apresentação do sertanejo tenha uma composição complexa do 

ponto de avaliação científica, ela não foi feita por quem pertencia à classe, a quem 

era um “filho do calor” (GALVÃO, 2009a). A visão sobre o sertão é arranjada por 

um litorâneo, cujo primeiro contato foi repassado prontamente nos textos 

compostos dessa experiência inicial. Sugerir que ela absorve a complexidade da 

sociedade da região é um equívoco, pois o domínio sobre tais relações locais só 

poderia ser detalhado minimamente por quem dominasse este jogo social. Mesmo 

que haja o rigor em seus apontamentos, eles não poderiam ser interpretados 

como verdade absoluta. 

Infelizmente, esta obra literária que marca o início da construção do 

estereótipo sertanejo determinou as características propagadas e reconhecidas 

pelo país. O engessamento desta concepção revela na atualidade a xenofobia 

entre as regiões. Apesar da substituição da doutrina, dos avanços científicos e da 

instauração de outros modismos, aquele perfil permanece como identidade do 

sertanejo. 

A culpabilidade pelo atraso ou mesmo retrocesso nacional ainda recai sobre 

o Norte e Nordeste brasileiro, representados na literatura como áreas 

extremamente miscigenadas há séculos atrás, explicação que cabia como 

justificativa antes. Alvo de preconceitos historicamente embasados, os que vêm do 

sertão lidam com o perfil anti-progressista na atualidade, mesmo que a origem de 

tais conceitos não seja nem mesmo lembrada.  

Propostas como a divisão do país em duas regiões ou a expulsão dos que 

apoiam um governo com viés predominantemente socialista surgem quando, 

finalmente, o elemento sociocrático, item esse que garantiria a soberania exercida 

por uma sociedade igualitária, tão buscado por aqueles que possibilitaram a 
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instauração da República, começa a vingar. Lamentavelmente, encontramos na 

história do poder majoritário das elites sobre o país uma aclaração para esse fato. 

Conforme afirmou Carlyle (1897), a definição de ambições de uma nação 

possui relação direta com o heroísmo, que reside não na perfeição moral, mas na 

energia que dispunha para enfrentar as dificuldades, pois a moral se determina da 

perspectiva que nem um homem é um herói para seu criado – a elite agrária, o 

clero, os militares, os cientistas e demais minorias privilegiadas não representam a 

parte da sociedade que lhe serve. Os canudenses foram ex-servis que cansados 

do sistema de exploração criaram uma oportunidade de libertação, enfrentaram as 

dificuldades; seus algozes desenharam-se heróis e conseguiram atenuar as 

profundas linhas marcadas no sertão com o passar do tempo. 

Na aplicabilidade do Positivismo, o determinismo ajudou Euclides da Cunha 

a organizar as informações para promover a reflexão acerca da injustiça social, 

algo necessário ao momento em que se procurava consolidar a República 

idealizada com forte atuação da sociocracia e formar uma nação independente, 

longe do estigma de colônia, com traços fortes o suficiente para alcançar uma 

democracia independente da influência estrangeira. A pretensão de formar um país 

para o seu povo não funcionou à época e as resistências a isso permanecem 

fortes.  

A ação que buscava fortalecer os traços identitários da nação brasileira foi 

deturpada em prol dos interesses de um seleto grupo da sociedade na atualidade, 

que encontra “focos de resistência” ao modelo vigente e continua a propagar uma 

visão pessimista desatualizada para denegrir a imagem do imenso grupo contrário 

formado pelos mestiços, apresentados como intelectualmente incapazes por 

demonstrarem atraso ao expressar anseio por um governo com enfoque no social. 

Ações criminosas como as que encontraram razão para deflagrar a Guerra 

de Canudos não se extinguirão. A busca pelo total controle político é 

historicamente marcada pela briga entre oligarquias espalhadas pelas regiões do 

Brasil e pelo Exército. A instauração da República deflagrada pelo apoio da elite, 

interessada nas vantagens; a organização e disseminação de boatos para denegrir 
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Antonio Conselheiro, estratégia adotada pelos militares a fim de retomar o controle 

político; o autoritarismo durante o Estado Novo e o Regime Militar promovido pelo 

golpe em 1964; as alianças com grandes elites capitalistas mundiais nos governos 

altamente influenciados pelo poderio elitista – sucessão de contravenções contra a 

ideia original do grupo positivista responsável pelas incitações ao estabelecido pelo 

conceito de “Ordem e progresso”. 

O arraial de Canudos representou ao autor uma oportunidade de ascender 

na academia, aos militares uma chance de retomar o poder, aos brasileiros uma 

ocasião para conhecer outra parte da nação brasileira e aos sertanejos a formação 

de seu estereótipo, obstáculo que lhe limita, e não o define. 
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