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REVISTA EUCLIDIANA 2020 

 

“SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: PONTE DE TRAVESSIAS CULTURAIS” 

 

PONTES DO TEMPO 

                                                                                          Nicola S. Costa 

 

Não havia uma ponte no meio do caminho, no meio do caminho não havia uma ponte... 

A primeira ponte foi a que os fazendeiros mineiros construíram com seus cafezais. 

As ondas verdes ocuparam as terras onduladas onde São José do Rio Pardo foi fundada. 

Assim nasceu São José, essa ponte feita de cultura mineira com as férteis terras paulistas. 

Os caminhos serviam para trazer as sacas de café das fazendas até a margem do rio Pardo. 

E as balsas pegavam as sacas de café de um lado e levavam lentamente para o outro lado. 

E dali as sacas eram levadas para os vagões dos trens que levavam para o porto de Santos. 

Do cafezal ao trem, ouviam-se muitas línguas diferentes que vieram de outros países. 

Palavras cruzavam o ar: “Avanti!”, “Gracias”, “Ai Jesus!”, “É barato, freguesa”, “Sim sinhô”. 

E do porto de Santos, navios levavam o café para os países europeus e para a América do Norte. 

E nesse porto para onde ia o café, chegavam os imigrantes que vinham plantá-lo em São José. 

Mineiros, paulistas e imigrantes, lado a lado, formaram o povo rio-pardense e sua riqueza. 

Brancos, loiros, morenos, negros, pardos, orientais, mestiços de todos os tipos foram nascendo. 

Das casas, saía uma ponte de aromas, do feijão, da pasta, do puchero, da pizza, da minestra. 
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Ouviam-se cantos e músicas, tarantelas, fados, zarzuelas, violões, castanholas, tambores. 

Bebia-se vinho, muito vinho, cerveja, bagaceira, cachaça, graspa, café e chás à vontade. 

Templos religiosos foram erguidos para que as crenças ligassem a terra, a gente e o Céu. 

Escolas foram criadas para fazer da educação a ponte contra a ignorância e o obscurantismo. 

Naquele 11 de agosto de 1889, São José fez do Hotel Brasil a ponte com a República. 

Era preciso construir uma ponte sobre o rio Pardo para tudo ser mais rápido e eficiente. 

E assim foi feito, uma ponte foi planejada e encomendada nas forjas da Alemanha. 

E as partes da ponte foram chegando e a ponte foi sendo montada no lugar escolhido. 

Mas a ponte tombou cinquenta dias depois de ter sido inaugurada, um escândalo. 

Então mandaram o engenheiro Euclides da Cunha para verificar e ver o que fazer. 

Euclides da Cunha relatou que a ponte fora assentada num lugar impróprio, inadequado. 

E propôs o desmonte da ponte e a escolha de um lugar seguro para reconstruí-la com firmeza. 

O governo o encarregou de desmontar, escolher o lugar e nele reconstruir a ponte. 

Euclides trouxe a mulher e os filhos do Rio de Janeiro e ficou três anos em São José. 

Em São José, Euclides gerou três “filhos”: a ponte de aço, o filho Manuel Afonso e Os sertões. 

Euclides foi construindo, sem perceber, muitas pontes além daquela sobre o rio Pardo. 

Fez uma ponte de amizade com rio-pardenses, que o ajudaram muito com informações. 

Euclides trouxe uma ponte em sua memória: imagens de quando estivera vendo a guerra de Canudos. 

Ao escrever seu livro sobre ela, criou uma ponte literária ligando São José e Canudos. 

O seu livro Os sertões foi uma ponte voltada para todas as direções da cultura brasileira. 

Finalmente a ponte de aço foi reconstruída sobre o rio Pardo e nunca mais cedeu, até hoje. 

Depois de ir embora de São José, Euclides da Cunha sentiu no peito a ponte da saudade. 

Sem Euclides, os rio-pardenses criaram a ponte das Romarias com 108 anos de extensão... 
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Outra ponte foi construída com as Semanas Euclidianas há 82 anos atrás e que reúnem multidões. 

A ponte real virou símbolo e foi projetada com orgulho no brasão da bandeira rio-pardense. 

O livro Os sertões tornou-se uma ponte que abriu novos caminhos para a cultura nacional. 

O livro Os sertões tornou-se outra ponte extensa ligando-nos à cultura internacional. 

A ponte sobre o rio Pardo enfrenta a passagem do Tempo como símbolo de resistência. 

O Cristo observa do alto o rio, a ponte, a cidade e sua gente formada por todas as gentes. 

Todo rio-pardense faz a travessia pela vida sem receio de atravessar a ponte dos desafios. 

A ponte permite o encontro do passado com o presente, das velhas com as novas gerações. 

A ponte traz gente de todo o país e do mundo para se encontrar em São José do Rio Pardo. 

A Romaria aglutina todos os tipos de pessoas e segue pelo caminho da gratidão e reverência. 

A Semana Euclidiana é a continuação da travessia pelo conhecimento legado por Euclides. 

Quatro rio-pardenses morreram em 1932, para reconstruir a ponte do Direito pleno no país. 

Três rio-pardenses lutaram na Segunda Guerra Mundial levando no peito a ponte da Liberdade. 

São José do Rio Pardo tem o destino das pontes, o de ser passagem e permitir travessias. 

São José do Rio Pardo permite entradas e partidas, chegadas e despedidas, idas e vindas. 

São José do Rio Pardo é repouso obrigatório de quem passa e vai a qualquer direção. 

E feliz é o que nasceu e vive aqui, mas se partir, São José do Rio Pardo estará sempre com ele. 

Sempre haverá pontes no meio desse caminho, no meio desse caminho sempre haverá pontes... 

Sempre haverá pontes chegando e saindo de São José, são pontes infinitas, abertas e livres... 

Foi Rodolfo José Del Guerra que uniu e nos contou tudo sobre essas pontes em 14 livros... 
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INTRODUÇÃO  

 

O professor Rodolpho José Del Guerra foi contemplado oficialmente pela municipalidade como “O 

Guardião da Memória Rio-Pardense” enquanto viveu. Entre 1983 e 2008, Del Guerra publicou 14 livros sobre 

a cidade de São José do Rio Pardo, sua formação histórica, seus habitantes, seus imigrantes, suas atividades 

econômicas, seus principais episódios, suas figuras representativas, seus visitantes ilustres, seus símbolos, e 

muitos outros aspectos. Rodolpho Del Guerra era uma pessoa discreta, humilde, pesquisador incansável, avesso 

a homenagens, tímido mesmo, esquivando-se o quanto podia de chamar a atenção para a sua pessoa. Sem a 

sua obra, São José do Rio Pardo teria dificuldades de entender a si mesma, de ter a sua identidade conhecida 

se não estivesse enraizada no rico passado que teve e nos foi revelado por ele em suas obras. Rodolpho José 

Del Guerra foi, sem dúvida, o grande historiador de São José do Rio Pardo. Para quem quiser conhecer essa 

cidade, é fundamental consultá-lo, ler seus textos, ver as imagens que coletou e publicou em seus livros. Neles, 

há revelações surpreendentes em cada página, sejam em suas crônicas, poesias, pesquisas históricas, 

genealogias familiares, descrições de figuras locais, de eventos, de tudo, diríamos sem exagero. 

Rodolpho Del Guerra procedeu como aconselhava o romancista russo Leon Tolstói, autor do 

monumental romance “Guerra e Paz” (1869): "Queres escrever para que todo o mundo te entenda? Então 

escreve sobre a tua aldeia." Foi isso que ele fez sem ter essa pretensão, com certeza, pois seu primeiro livro 

intitulava-se “A Revolução na Minha Aldeia e Outras Crônicas”, de 1983. Dessa ideia microcósmica inicial de 

“aldeia”, Del Guerra nos legou 14 livros, no total, sobre São José do Rio Pardo, descobrindo e revelando um 

autêntico macrocosmo urbano sob a aparência de cidade pequena e interiorana. O que a presença de Euclides 

da Cunha, a reconstrução da ponte, o livro Os sertões, as Romarias (a partir de 1912) e as Semanas Euclidianas 

(a partir de 1938) fizeram e fazem a São José do Rio Pardo é enriquecer culturalmente a cidade, vinculando-a 

à cultura brasileira, lançando sementes artísticas, aglutinando intelectuais nacionais e estrangeiros, 

despertando consciências, mobilizando gerações, preservando o patrimônio cultural incomparável. 

Por isso, a Revista Euclidiana de 2020 homenageia o professor Rodolpho Del Guerra com uma breve 

antologia de textos tirados de seus 14 livros para demonstrar a importância de seu exaustivo e interminável 

trabalho para a formação da consciência e da cidadania rio-pardense. Selecionamos 10 textos que demonstram 

a sua dedicação, sensibilidade e amor pela sua terra, São José do Rio Pardo. Na sua derradeira obra, 

“Perseverando” (2008), escrevendo o artigo “O esquecido grande homem (João Modesto de Castro)”, de 08 de 

março de 1991, Del Guerra fez uma reflexão que serve como advertência ao que realmente ocorre com as 

novas gerações: 
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“O tempo apaga da memória dos homens até figuras que se desgastaram em servir e que deveriam ser 

inesquecíveis”. Dificilmente isso ocorrerá com Rodolpho José Del Guerra, um rio-pardense que colocou sua 

vida, seu trabalho e seu talento no combate à amnésia e na preservação do passado histórico de sua cidade, 

fazendo renascer de suas raízes encobertas pelo tempo as plantas e árvores que deram e dão as flores e os 

frutos que definiram, adornaram e alimentaram a identidade de São José do Rio Pardo. 

Em seguida, são publicados artigos dos professores do Ciclo de Estudos Euclidianos, que não deixaram 

de persistir nessa tarefa, em que pesem as circunstâncias delicadas que o país e o mundo atravessam no 

momento, demonstrando e comprovando a definição de Euclides da Cunha por Oswaldo Galotti, o criador da 

Semana Euclidiana, em 1938: “Euclides é inesgotável. Por mais que se queira defini-lo e caracterizá-lo, ainda 

se descobrem novas veredas e magníficas perspectivas que escaparam à delimitação” (no prefácio do livro À 

Margem da História). 

Iniciamos com uma breve seleção intitulada “Observações críticas euclidianas”, extraída das 

Correspondências de Euclides da Cunha, que mantêm incrível atualidade sobre vários aspectos do país, o que 

revela o agudo senso de observação de Euclides da Cunha. Em seguida, organizamos um encadeamento de 

artigos que, embora elaborado individualmente, resulta numa sequência orgânica em que se complementam 

como um todo, dando razão ao que Oswaldo Galotti disse e está mencionado acima, fazendo lembrar uma 

reflexão de Guimarães Rosa: “A colheita é comum, mas o capinar é sozinho”. 

Seguem-se os seguintes artigos: “Ou progredimos, ou desaparecemos”, de Rachel Ap. Bueno da Silva; O 

romântico Euclides – A estética do romantismo nas poesias euclidianas, de Rick Azevedo da Cunha; “A atuação 

do general Solon na guerra de Canudos”, de Maria Olívia Garcia Ribeiro de Arruda “Caiu no dia cinco ao 

entardecer, quando caíram seus últimos defensores”: como os Órgãos oficiais justificam a destruição da 

primeira Canudos”, de Lucinha Lodo; “Ludgero Prestes, o “jaguncinho” que realizou os ideais de Euclides da 

Cunha”, de Nicola S. Costa; “Euclides da Cunha: de Canudos a São José do Rio Pardo – travessias”, de Célia 

Mariana Franchi Fernandes da Silva e Marleine Paula Marcondes e Ferreira de Toledo;  “A ponte de aço da 

memória”,  poesia de Maria Aparecida Granado Rodrigues; “Ainda uma vez, Ciência e Arte: o engenheiro Teodoro   

Sampaio na construção de Os sertões, de Euclides da Cunha”, de Léa Costa Santana Dias; “O contador da 

História a construir pontes, a formar elos, a transformar o mundo”, de Sílvia Regina Madi Pinheiro Alves, e “São 

José de Agosto: memórias e afetos das Semanas Euclidianas”, da Família Onço. 

Por ser inesgotável e pleno de veredas, a lista dos que se serviram ou se inspiraram principalmente 

em Os sertões, de 1902 até hoje, nele encontrando argumentos para justificar seus interesses ou críticas 

ideológicas, é ampla, dela fazendo parte: positivistas, militaristas, republicanos, monarquistas, liberais, 

comunistas, fascistas, democratas, populistas, religiosos, geólogos, poetas, romancistas, pintores, cineastas,  
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teatrólogos, críticos, filólogos, filósofos, historiadores, geógrafos, autoritários, neoliberais, etc. Euclides da 

Cunha também tem sido muito estudado, tanto como intelectual, como homem de vida dramática e trágica. 

           Até hoje, o livro Os sertões, especialmente nos 118 anos desde a sua publicação, demonstram a sua 

permanência como objeto de pesquisa de intelectuais e artistas preocupados em refletir sobre a sua 

importância para a problemática nacional e internacional. 
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I. ANTALOGIA DE TEXTOS DE RODOLPHO DEL GUERRA 

 

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: HISTÓRIA QUE MUITOS FIZERAM 

Nossa região, conhecida como "Sertão do Rio Pardo", pertencia a Caconde. É possível que os índios 

Caiapós e Catuás tenham coabitado em nossa região, não em grande número pela escassez de caça, segundo 

um relato feito ao governador, em 1765, pelo capitão Inácio da Silva Costa, primeiro comandante do 

Descoberto do Rio Pardo. Pelas trilhas das nossas terras passavam caçadores de ouro e pedras preciosas que se 

dirigiam a Goiás e Minas Gerais. "Depois que se desvaneceu a miragem do ouro no Bom Sucesso, no Bom Jesus 

e em outros córregos da região, os que se dedicavam à agricultura continuaram na posse de suas glebas e outros 

vieram assenhorear-se do que restava, requerendo sesmarias ou mesmo obtendo glebas por compra e posse. 

Estávamos ingressando já no ciclo da agricultura". Nossa boa terra para o plantio de café atraiu fazendeiros 

mineiros que chegavam com famílias e escravos. 

João Batista Blandim contou a um repórter a sua história, para o Álbum Rio-pardense. Esta entrevista se 

deu em 1917. O entrevistado tinha, então, 84 anos. Nasceu em São João Del Rei. Já casado, atraído pela fama 

da boa terra de São José do Rio Pardo, aqui chegou em 1866, com 34 anos, onde já estavam muitos dos seus 

amigos vindos de Minas Gerais, donos de terras. 

No seu relato, recordou-se de casas esparsas, cobertas de sapé, no meio do mato. Morou numa delas, 

onde, tempos depois, ergueu-se o palacete de Antônio Ribeiro Nogueira (Nhô Ribeiro), hoje, substituído por 

um prédio de morada e casas comerciais, na esquina da Praça XV com rua Marechal Floriano, Também, li que 

em dezembro de 1868, a pedido de Antônio Marçal Nogueira de Barros, a Câmara Capitular de São Paulo 

concedeu licença para se benzer, na forma do Ritual Romano, depois de cercado, o cemitério no bairro de São 

José do Rio Pardo, Distrito da Freguesia do Espírito Santo do Rio do Peixe. 

Relendo a crônica do velho Blandim e cópias do livro de tombo da igreja da Freguesia do Espírito Santo 

do Rio do Peixe (hoje, Divinolândia), perguntava-me: - Onde começa a história da minha cidade ? 

Documentos antigos foram encontrados e divulgados, os arquivos remexidos, velhas crônicas relidas... 

O velho jornalista Paschoal Artese na sua Resenha de 1965, batalhava para que os 100 anos de São José 

do Rio Pardo fossem comemorados naquele 1965, depois de transcrever a ata da primeira reunião de um grupo 

de fazendeiros, redigida em 4 de abril de 1865. Artese não foi ouvido. 

A historiadora Amélia Franzolin Trevisan, afirmava que “as origens de nossa cidade remontam ao início 

do século XIX, quando por volta de 1815, o sesmeiro português, capitão Alexandre Luís de Mello, e seu clã,                             
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vindos de Minas Gerais, instalaram-se nas terras do vale do Rio Pardo entre os afluentes : rio Fartura e rio do 

Peixe.” 

Depois do Capitão Mello, muitos agricultores vieram de outras províncias, principalmente da de Minas 

Gerais, atraídos pela fertilidade do nosso solo. 

Entre muitos, aqui se fixaram: Ananias Joaquim Machado, Antônio Marçal Nogueira de Barros (eleito a 

10/9/1864 vereador à primeira Câmara Municipal de Caconde, com 345 votos), Cândido de Faria Moraes, 

Cândido de Miranda Noronha, Francisco e Custódio de Assis Nogueira, Francisco das Chagas e João 

Damasceno Negrão, Francisco Barbosa Sandoval, Gabriel José Nogueira, João Honório de Araújo, João José de 

Souza, José Teodoro Nogueira de Barros, Luciano e Raimundo Estelino Ribeiro da Silva, Luís Antônio Nogueira 

de Noronha, Tomás de Andrade, Venerando Ribeiro da Silva, Vicente Dias. 

Quando em 1858 o bispo de São Paulo, D. Antônio Joaquim de Melo, esteve na paróquia de Monte 

Santo, em Minas, o Capitão Francisco de Assis Nogueira o procurou, obtendo licença para mandar celebrar 

ofícios divinos na capela de sua fazenda Pião do Rio Pardo, sendo “possível que a primeira missa da região tenha 

sido celebrada no mês seguinte, isto é, em setembro de 1858". 

No Império (forma de governo deste período relatado), a Igreja estava intimamente ligada ao Estado. 

A Capela, para a população, além de representar a assistência religiosa ao lugarejo, era a esperança de 

autonomia política, que adviria com a Freguesia. 

O livro acima citado, encontrado na Fazenda Tubaca, documenta a fundação da Capela de São José do 

Rio Pardo, em 4 de abril de 1865, quando alguns fazendeiros se reuniram, traçando os planos para edificar a 

capela, primeira etapa para a criação da futura Freguesia. Eis trechos da ata daquela primeira reunião, com 

ortografia atualizada: 

 

"Futura Freguesia de São José do Rio Pardo 

4 de abril de 1865 

GLORIA IN EXCELSIS DEO!!! 

 

Cópia do 1° Passo que os devotos do Glorioso São José deram – Os habitantes que circundam esta futura 

Freguesia concorrerão para se dar princípio a esta nova obra de Deus com uma quantia que chegue para 

compra de 2 sinos, todos os pertences para Missa, todo material para fazer-se uma Capela Mor, de cinquenta 

palmos de comprido e vinte e seis de largo, com sacristia de ambos os lados, e com 1 alpendre em forma de 

rancho em lugar onde há de ser o corpo da Igreja (…) e para andamento desta obra se fará votação para 1 

Diretor das obras o qual ficará encarregado a todo expediente da mesma, para 3 Procuradores os quais terão 

todo cuidado e zelo em fazer arrecadações do dinheiro (....): um procurador além do Rio Pardo, um segundo  
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além do Rio Fartura, um terceiro aquém desta e do Rio Pardo (...) Passando-se a fazer a votação já mencionada 

saíram com maioria de votos os cidadãos seguintes: Antônio Marçal Nogueira de Barros para o cargo de 

Diretor; suplente do mesmo José Teodoro de Noronha; para procurador Francisco de Assis Nogueira e, para 

suplente do mesmo Raimundo Estelino Ribeiro da Silva, terceiro João Damasceno Negrão, quarto Ananias 

Joaquim Machado dando-se por findo assina-se diante desta cada um lançará sua cota. NOVA FREGUESIA DE 

S. JOSÉ DO RIO PARDO, 4 DE ABRIL DE 1865. (.….)" 

Era preciso um patrimônio para a Capela. 

Cinco beneméritos fazendeiros doaram 12 alqueires para o patrimônio da Capela: João José de Souza, 

1 alqueire, em 6/2/1865; Cândido Faria de Moraes, 3 alqueires, em 17/6/1865; Antônio Marçal Nogueira de 

Barros, 3 alqueires, em 19/6/1865; José Theodoro Nogueira de Noronha, 4 alqueires, em 19/6/1865; e Cândido 

de Miranda Noronha, 1 alqueire, em 19/6/1865. 

José Honório de Sylos, desfazendo comentários falsos, escreveu em Gazeta, de 25/12/1974: "João José 

de Souza morava do lado do rio e seu alqueire doado mediava entre o rio e a Praça Tiradentes. Seu sogro, 

Cândido de Faria, doou o terreno entre o córrego e a Praça XV de Novembro. E o Capitão José Theodoro 

Nogueira de Noronha foi doador da maior porção do logradouro público, subtraída da sua Fazenda da Barra, 

conhecido atualmente por Vila Pereira da Silva. (...)" 

E as prendas doadas pelos moradores do bairro São José, para a construção, foram leiloadas sob a 

grande figueira, perto da futura Capela (hoje, árvore-monumento, na Praça XV de Novembro). 

O Cel. Marçal foi eleito vereador à primeira Câmara Municipal de Caconde, em 10/9/1864, com 345 

votos. 

Registra a ata da Câmara Municipal de Caconde de 7/11/1868: 

"Foi proposto pelo vereador Marçal que tendo ele, e outros, seus vizinhos, dado para um patrimônio a 

São José uma sorte de terras, aconteceu que para esse lugar tem afluído algumas pessoas para morar, e para 

que aquele lugar que naturalmente deve se tornar uma povoação não fique arruado com grande defeito como 

aconteceu em muitos lugares, entende ser de suma importância esta Câmara criar para ali um fiscal não só para 

a direção daquela povoação como para manter a ordem pública (...) O mesmo vereador Marçal indicou que 

estava no caso de servir naquele lugar o cargo de fiscal o cidadão João de Deus Araújo Lasbínio, o qual deverá 

servir cumulativamente o cargo de arruador (...)" – A. Campanhole. "A Memória da Cidade de Caconde" 

No início de 1872, com o término da Capela, o procurador de São José do Rio Pardo, Antônio Marçal 

Nogueira de Barros, solicitou a bênção da mesma, ao Bispo de São Paulo: “(...) a fim de que aí possa celebrar-

se missa no dia 19 de março, não só por ser dia daquele santo, como ainda por atender à urgente necessidade 

de ministrar sacramentos aos moradores, quinhentos mais ou menos. (..)" 
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Finalmente, em 30 de maio de 1873, o Vigário Capitular do Bispado de São Paulo assinou documento 

autorizando bênção e celebração da missa e dos demais oficios divinos na Capela de São José do Rio Pardo, 

filial da Matriz do Espírito Santo do Rio do Peixe. 

A primeira missa só foi celebrada em 19/3/1874. 

E o bairro de São José do Rio Pardo, subordinado à Vila de Caconde, passou por vários estágios: 1º) 

Capela com patrimônio, 2°) Capela Curada, em 30/10/1875, que se desligou da Matriz do Espírito Santo do Rio 

do Peixe, quando foi nomeado um cura (capelão) para os ofícios religiosos. 

O pedido não foi atendido por não estarem concluídos os Registros do Patrimônio da Capela. 

O processo foi refeito rapidamente e enviado à Câmara Episcopal de São Paulo. Mais uma vez foi 

rejeitado, por estar incompleto. 

Os primeiros sacerdotes foram: João da Fonseca de Melo (1876-1878), Gaudêncio Ferreira Pinto (1879-

1880), Antônio Sanches de Lemos (1880), vigário de Caconde, que substituía os curas nas suas ausências, José 

Cantan (1880-1881), José Pedro Ancassuerd (1879-1883), Joaquim Thomaz Ancassuerd (1898-1909), José 

Arthur de Moura (1906-1907), João Rulli (1908), José Pedro de Araújo (1909), Paschoal M. Quércia (1904, 

Espírito Santo do Rio do Peixe), José Nicoletti (Itoby – 1904). Bênção da Capela de N. Sa. da Saúde (Vila 

Costina-1909). 

A Capela Curada de São José foi elevada à categoria de Freguesia em 14 de abril de 1880, pela Lei n° 

70, da Assembleia Provincial. São José do Rio Pardo desanexou-se da Vila de Caconde, passando à de Casa 

Branca, constituindo-se em Paróquia, confirmada pelo Bispo de São Paulo, em 1º de fevereiro de 1881. 

A primeira missa paroquial foi oficiada pelo Padre Antônio Sanches de Lemos. Em maio de 1881, 

tomou posse o vigário Padre José Cantan, seguido dos padres: Antônio de Freitas Novaes, Joaquim Thomaz 

Ancassuerd e, encerrando o século, o seu irmão, Padre José Thomaz Ancassuerd. 

O próximo passo dos rio-pardenses seria a autonomia municipal: elevar a Freguesia a Vila. Por este 

objetivo lutavam todos. Em São Paulo, o Dr. Antônio Cândido Rodrigues não media esforços. 

Pela Lei 49, de 20 de março de 1885, a Freguesia foi elevada à categoria de Vila, vinte anos depois 

daquela primeira reunião dos fundadores. Mas outra lei determinaya que sem o edifício da Casa da Câmara e 

Cadeia, construído às expensas dos respectivos povos, a Vila não poderia ser instalada. 

Os rio-pardenses se mobilizaram, conseguindo dezessete contos de réis (17:000$000), construindo 

rapidamente o belo edifício numa esquina da Praça da Matriz. No ano seguinte, aos 8 de maio de 1886, a Vila 

foi instalada. Diante do presidente da Câmara de Casa Branca, os sete primeiros vereadores eleitos da nova 

Vila juraram bem desempenhar suas funções e sustentar a felicidade pública. Eram eles: Capitão Antônio Corrêa 

de Souza, Coronel Antônio Marçal Nogueira de Barros, Alferes Joaquim Gonçalves dos Santos, José Ezequiel                   
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de Souza, Luís Carlos de Melo, Capitão Saturnino Frauzino Barbosa e Capitão Vicente Alves de Araújo Dias. Por 

maioria de votos foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da nova Câmara, respectivamente, Antônio 

Marçal Nogueira de Barros e Joaquim Gonçalves dos Santos. 

Antes da Capela, já existia um quadro rural formado. Senhores, os aristocratas rurais, os coronéis, donos 

da vida sócio-político-econômica da Vila, conviviam com os escravos. Com o movimento abolicionista e a 

decadência da mão-de-obra escrava, novos personagens aqui aportaram, trazendo um novo calor de vida à 

cidade: os imigrantes, que trabalharam racionalmente nos cafezais, ampliando, também, o quadro urbano. 

Os imigrantes, de várias nacionalidades, desenvolveram a cidade, com um novo comércio; pequenas 

fábricas; oficinas de fundo de quintal; casas bancárias, de câmbio e descontos; restaurantes, pousadas... 

Movimentaram a vida cultural com suas sociedades, festas, escolas, concertos e sessões literárias, imprensa, 

manifestações políticas... 

Graças ao café, a base da economia brasileira, nossa vida urbana já estava formada. Em São José, o café 

florescia, excelente, apreciado, procurado, precisando de fácil escoamento. Foi quando um grupo de arrojados 

agricultores, liderado por José da Costa Machado e Souza, criou o Ramal Férreo do Rio Pardo, inaugurado em 

1887, com a chegada do primeiro trem, e, no ano seguinte, transferido à Companhia Mogiana. 

E a vida municipal corria tranquila. Conviviam conservadores e liberais com republicanos. Estes 

agitavam, tentando uma nova forma de governo: a República. 

E chegou 1889, o ano da Proclamação da República. 

Um acontecimento político, ocorrido em 11 de agosto, três meses antes da Proclamação, ressoou, 

projetando nacionalmente a Vila de São José do Rio Pardo. 

O episódio teve seu prelúdio em junho, quando membros da Sociedade Italiana XX de Setembro, 

infiltrada de republicanos, depois de uma festa de assentamento da pedra fundamental de sua sede, saíram às 

ruas, cantando a proibida Marselhesa, defrontando-se com monarquistas. Houve agressão, confusão e envio 

de tropas. 

Dois meses passados, depois de aparente paz, a contenda recomeçou. Na noite de 10 de agosto, o Hotel 

Brasil, do republicano Ananias Barbosa, foi atacado pela polícia, depois de uma reunião e homenagens ao 

pregador republicano, e líder, Francisco Glicério. Na manhã seguinte, 11 de agosto de 1889, os republicanos 

prenderam o subdelegado de polícia, José Honório de Araújo, e o chefe liberal, Saturnino Barbosa. 

Apoderaram-se do edifício da Casa da Câmara e Cadeia, que representava a força e a lei, hasteando, ali, a 

bandeira revolucionária de Júlio Ribeiro, proclamando a República, sob o som da proibida Marselhesa. 

O sobrado de Honório Luís Dias (hoje, demolido) transformou-se em fortaleza e sede do governo 

municipal. 

No dia seguinte, à tarde, a tropa chegada de São Paulo retomou a cidade dos republicanos. 
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Três meses depois, 15 de novembro, uma nova forma de governo se implantava no Brasil: a República. 

Pela atuação incomum e única dos rio-pardenses no movimento republicano, o Decreto 179, de 29 de 

maio de 1891, elevou a vila de São José do Rio Pardo à categoria de cidade, com a denominação de Cidade 

Livre do Rio Pardo, que vigorou por apenas oito dias, pois os rio-pardenses, embora engrandecidos e 

orgulhosos, preferiram a denominação primeira e original. O Decreto 207, de 6 de junho, retificou o anterior, 

passando a cidade a denominar se, novamente, São José do Rio Pardo. 

A comarca de nossa cidade se instalou em 8 de dezembro de 1892, pela Lei n° 80, separando-se da de 

Casa Branca, tendo vida jurídica autônoma. O Dr. Eliseu Guilherme Christiano foi o primeiro Juiz de Direito da 

nova Comarca. 

"E a Casa da Câmara, abrigando os três poderes, aos poucos tornou-se pequena para o pujante muni-

cípio. Em suas dependências achavam-se instalados: a Câmara, a Intendência, o Fórum, a Coletoria, o corpo de 

guardas e duas celas para presos". 

Em 1899, pleiteou-se a reforma do prédio da Câmara, que o transformaria em dois andares. O Governo 

do Estado, através do seu Departamento de Obras Públicas, incumbiu seu engenheiro, Dr. Euclides da Cunha, 

que residia em São José, de dar seu parecer sobre a reforma, o que foi feito. 

Havia um ano, desde o início de 1898, que Euclides da Cunha estava em São José do Rio Pardo, 

reconstruindo a ponte metálica alemã, que caíra em 23 de janeiro de 1898. 

Meses antes de aqui chegar, em setembro e outubro de 1897, ficara em Canudos, na Bahia, assistindo ao final 

da guerra, como repórter do jornal “O Estado de S. Paulo". 

Nos intervalos de seu trabalho em S. José, Euclides escrevia, na paz de seu escritório de folhas de zinco 

e sarrafos, o que seria sua obra imortal: Os Sertões. 

O povo sempre reivindicou a ponte. Em 1896, o engenheiro Arthur Pio Deschamps de Montmorency 

ganhou a concorrência para construí-la, montando as três partes sobre o rio Pardo. Em São José, liderou um 

movimento para dotar a cidade de luz elétrica, inaugurada em 19/12/1897. 

No mesmo dia, 19, inaugurou-se a ponte, que estava aberta ao público desde o dia 3/12/1897. 

Ruiu 50 dias depois, 23 de janeiro de1898. 

Euclides da Cunha pediu para reconstruí-la. Veio com família a São José, onde ficou três anos (1898-

1901). Em janeiro de 1901, ponte e livro, obras irmãs, estavam prontos. E Euclides se vai com a família, 

continuando a sua missão de engenheiro errante. 

Um ano antes de sua morte (1908), Euclides escreveu ao amigo Francisco de Escobar: "Que saudades do meu 

escritório de folhas de zinco e sarrafos, da margem esquerda do rio Pardo". 

E desde 15 de agosto de 1982, seus restos e do filho Quidinho repousam no grande mausoléu, ao lado 

da cabana. 
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(Extraído do livro “São José do Rio Pardo: história que muitos fizeram”, ps. 09-15) 

 

 

 

O EPISÓDIO REPUBLICANO DO HOTEL BRASIL (1889) 

A antecipada República rio-pardense 

(Episódio Republicano) 

 

Três meses antes de Deodoro, a República já estava implantada em São José do Rio Pardo, uma cidade 

culta, corajosa, arrojada, inovadora... Tão politizada e corajosa que fez estremecer as estruturas da Monarquia 

e que levou o presidente da Província de São Paulo a telegrafar para o governo do Rio de Janeiro:  

"Os republicanos de São José do Rio Pardo, servindo-se de capangada italiana, prenderam o 

subdelegado e debandaram o destacamento policial (...)". 

Toda a história republicana da provinciana São José teve início cinco meses antes de ser proclamada a 

República do Brasil, em junho de 1889. 

 

Antecedentes: mês de junho 

 

A colônia italiana da "Società di Mutuo Soccorso 20 Settembre" fazia a festa da implantação da pedra 

fundamental de sua nova sede, em 24 de junho de 1889. A ata desse acontecimento relata o cortejo que 

percorreu as principais ruas da cidade, a bênção da bandeira que teve como padrinhos os senhores: major 

Antônio de Lima, Dr. José da Costa Machado e Souza, Antổnio Pantaleão Soares e Antônio Marçal Nogueira de 

Barros, a bênção da pedra fundamental e os discursos do representante de um jornal italiano, dos doutores 

Campista, Giuseppe Palmela e Costa Machado, tendo este último enaltecido os objetivos da sociedade e o 

benefício que traria a nova sala social. 

O culto pesquisador rio-pardense, Dr. Honório de Sylos, no seu artigo Cidade Livre do Rio Pardo, 

publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, n° XLVI, de 1946, cita o fato relatado 

por dois jornais: Oeste de São Paulo, de Casa Branca, de 30 de junho de 1889, e O Tiradentes, de São José do 

Rio Pardo, de 7 de julho de 1889, tendo divergências entre ambos. 

O "Oeste", com o título “Distúrbios em São José", afirmou que na noite do assentamento da pedra da 

sede sociedade italiana, os republicanos rio-pardenses participavam de um desfile, cantando a proibida  
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Marselhesa, que era o hino de guerra do novo regime. Coincidentemente, os monarquistas saíram de uma 

reunião do Partido Liberal e, com a banda de música local, foram saudar os italianos, na sua testa, na Rua da 

Imperatriz (hoje, Marechal Floriano). 

Os dois grupos se encontraram. A banda rio-pardense tocava o Hino Nacional e a "Giuseppe Verdi", de 

Casa Branca, a Marselhesa. Cândido Prado, jornalista d' O Tiradentes, saudou os italianos concitando-os a 

trabalhar pelo advento da República. Um monarquista o aparteou, ameaçando-o e forçando-o a dar vivas a 

Monarquia. O hino francês foi ouvido novamente. O capitão José Vasconcelos Bitencourt, delegado de polícia, 

exigiu que a banda silenciasse. Houve gritarias e trocas de insultos... 

No dia seguinte, 25, pela manhã, o grupo republicano, com a bandeira de treze listras, de Júlio Ribeiro, 

à frente, acompanhou a banda casa-branquense à estação vaiando com estridência o delegado e o monarquista 

Dr. Fortunato dos Santos Moreira, de Pindamonhangaba, candidato a deputado provincial. 

O jornalista Cândido Prado, de 0 Tiradentes, no telegrama enviado ao jornal Província de S. Paulo (hoje, 

O Estado de S. Paulo), dava outra versão ao incidente: o delegado, acompanhado do Dr. Fortunato e capangas, 

atacou os republicanos no festival italiano, tentando obrigá-los a dar vivas à Monarquia. Os republicanos 

reagiram. Soldados agrediram o chefe republicano Ananias Barbosa, dono do Hotel Brasil, sendo repelidos pelo 

povo. Os monarquistas retiraram-se, seguidos pela multidão, ao som da Marselhesa e de inflamados discursos. 

Dia 7 de julho, O Tiradentes anunciava uma reunião dos republicanos no palacete de Honório Luiz Dias. 

Embora divergissem os dois jornais, a verdade é que o fato aconteceu, porque na ata seguinte da sociedade 

italiana, de 26 de junho, o presidente, Leonardo Define, foi categórico: "... A sociedade não foi fundada para 

fazer parte de qualquer partido político, por isso lembro e peço aos sócios que não participem de nenhum 

movimento político da cidade, como representantes desta casa, sob pena de serem abandonados e expulsos 

(..)". 

 

Francisco Glicério, candidato a deputado pelo 9° Distrito 

 

O PRP (Partido Republicano Paulista), já fortalecido, elegeu deputados pela primeira vez, em 1877, para 

a Assembleia Provincial: Prudente de Morais, Cesário Mota e Martinho Prado Júnior.  

Em 1884, o PRP reelegeu Prudente de Morais e elegeu Campos Sales para o Parlamento Imperial. 

Ambos seriam os primeiros presidentes civis da República, em 1894 e 1898, respectivamente. 

Em 1888, o PRP, no seu Congresso, declarou-se em franca hostilidade ao 3° Reinado, propondo uma 

ação revolucionária. Francisco Glicério integrava a Comissão Permanente, formada de cinco membros. 
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Para as eleições de 31 de agosto de 1889, o PRP indicou seus candidatos e Francisco Glicério foi 

escolhido pelo 9° Distrito, no qual se incluíam São José do Rio Pardo, Mococa e Caconde, entre outros 

municípios da região. 

 

O Episódio Republicano em São José do Rio Pardo 

 

Na sua peregrinação como candidato do Partido Republicano a deputado geral por São Paulo, 

Francisco Glicério** chegou na tarde do dia 10 de agosto de 1889 a São Jose do Rio Pardo, sendo recebido com 

banda, fogos e por uma multidão de correligionários, na estação da Mogiana, que o acompanhou, em cortejo, 

até o Hotel Brasil do republicano Ananias Barbosa. ” 

À noite, os republicanos reuniram-se no hotel, jantando com Glicério, que falou de liberdade e 

república. 

Às 22 horas, Ananias surpreendeu um cabo do destacamento policial, fingindo-se de bêbado, no quintal 

do seu estabelecimento. Dominado, foi levado à cadeia, onde os civis foram recebidos com hostilidades. 

Meia hora depois, inesperadamente, o Hotel Brasil foi invadido e saqueado. 

Segundo declarações de Francisco Glicério ao jornal “A Província de São Paulo”, de 13 de agosto de 

1889, “ o Hotel Brasil foi atacado por praças do destacamento policial acompanhados de alguns indivíduos que 

arremessaram pedras nas vidraças, nas louças, nos quadros e nas paredes; em seguida arrombaram as portas 

disparando tiros e lançando tudo que encontravam contra os resistentes que, desarmados, se defendiam 

atirando garrafas e as próprias pedras que vinham da rua, contra os assaltantes, além do tiroteio que durou 40 

minutos e feriu levemente Ananias Barbosa, os vândalos assaltaram e saquearam o Hotel Brasil.” 

Glicério e Ananias saíram na escuridão acordando os republicanos. 

O sobrado de Honório Luiz Dias das ruas Boa Vista e Conceição (hoje, Marechal Deodoro e Francisco 

Glicério), abriu-se para os republicanos armados, rio-pardenses e casa-branquenses, tornando-se a "Fortaleza 

Republicana". 

Não demorou e chegaram fazendeiros e colonos armados das fazendas Brejão, Limoeiro, S. Justa, Vila 

Costina..., ao todo umas 300 pessoas. 

O então fazendeiro em São José, Manoel Correia de Souza Lima, declarou ao Diário da Tarde, de Belo 

Horizonte, em 1949, que, naquela madrugada de 11 de agosto de 1889, comandou 100 colonos para a luta de 

derrubada do poder monárquico, em Rio Pardo... 

E foi na madrugada de 11 de agosto que os republicanos invadiram a Casa de Câmara e Cadeia, 

prendendo autoridades monárquicas: o subdelegado, José Honório de Araújo, e o presidente da Câmara, 

Saturnino Barbosa, monarquista, que gozava de grande prestígio na cidade pelos seus feitos. Logo depois,  
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mudou-se para São Paulo. Os cinco praças que não fugiram foram presos às 10 da manhã. O retrato de D. Pedro 

II foi retirado da sala de sessões da Câmara. 

Sem sangue, o povo se juntou aos líderes e todos saíram às ruas, atrás da bandeira listrada de Júlio 

Ribeiro, cantando a Marselhesa e outros hinos... Logo depois, a bandeira foi hasteada no mastro da Câmara e, 

simbolicamente, foi proclamada a República na provinciana São José do Rio Pardo.. 

A notícia se espalhou pelo Brasil, comentada pelos jornais paulistanos A Província de São Paulo, Diário 

Popular e A Platéa, parecendo ter amedrontado o governo e abalado as estruturas da Monarquia. 

O governador da Província de São Paulo, general Couto de Magalhães, enviou ao governo do Rio de 

Janeiro o seguinte telegrama, no dia 12: 

"São Paulo, 12'" 

"Os republicanos de São José do Rio Pardo, servindo-se da capangada italiana, prenderam o 

subdelegado e debandaram o destacamento policial. 

"Fiz seguir o dr. Chefe de Polícia em trem especial, acompanhado de força de linha. Não há morte. 

"O dr. Chefe de Polícia estará lá hoje. Telegrafarei logo que tenha comunicação dele. 

"(a) Couto de Magalhães, Presidente da Província". 

De fato, Couto de Magalhães enviou para São José do Rio Pardo, em trem especial, 40 praças da 

cavalaria, comandados pelo Dr. Pedro Leão Veloso, que ocuparam a cidade, soltando os presos, recolocando o 

retrato de D. Pedro II na sala de sessões da Câmara... 

Depois de alguns dias, a cidade retomou o seu ritmo normal, com as lojas reabertas e o retorno das famílias que 

fugiram.. 

A proclamação antecipada da República, em São José do Rio Pardo, teve desdobramentos 

surpreendentes: dois anos depois do "Episódio Republicano", de São Paulo, pelo decreto número  179, de 

29/5/1891, agraciou nossa Vila com o título de "Cidade Livre do Rio Pardo". 

Os rio-pardenses, embora orgulhosos e agradecidos com a honraria, pediram a volta do nome original. 

Oito dias, apenas, a cidade teve a denominação de "Cidade Livre do Rio Pardo". 

Eis o único documento no arquivo municipal com a denominação de Cidade Livre do Rio Pardo: 

"Intendência Municipal de São José do Rio Pardo 

"em 6 de janeiro de 1891. 

"O Sr. Francisco Carlos dos Santos fica autorizado a fazer as provisões necessárias e mais despesas para 

o tratamento dos variolosos, por conta da Intendência. 

"Cidade Livre do Rio Pardo, 

"o presidente Francisco de Escobar". 
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O decreto 207, de 6/6/1901, atendeu à solicitação do o nome original, que homenageava o seu santo 

padroeiro: São José do Rio Pardo. 

Ananias José Ferreira Barbosa nasceu em Barra Mansa (RJ) em 23 de outubro de1833. Filho de Angelina 

de Matos e Simão José Ferreira Barbosa, mudou-se para Amparo (SP), casando-se com Amanda, filha do 

fazendeiro Basílio Antonio Correia da Silva, em 1875. Foi lavrador e membro do Clube Republicano. Mudou-se 

para São José do Rio Pardo, construindo o Hotel Brasil (conhecido por Hotel do Ananias), inaugurado, 

possivelmente em janeiro de 1888, na Rua do Ipiranga (hoje, Rua Ananias Barbosa), um reduto republicano. 

Voltou para Amparo, com a família, em 1890, retornando a São José do Rio Pardo, em 1896, pobre e 

doente, onde exerceu o cargo de tesoureiro municipal, que causou polêmica, provocando a demissão do 

intendente José Joaquim Pinto, substituído pelo vereador João Ribeiro Nogueira. 

Doente, Ananias Barbosa abandonou seu posto municipal, morrendo pobre, em 11 de fevereiro de 

1900. Recebeu expressivas homenagens póstumas de lojas maçônicas, do Partido Republicano, do Club dos 

Lavradores, das sociedades italianas, do Club Dramático, de professores e alunos e do povo em geral. 

Francisco Glicério participou da preparação da ação revolucionária em casa do Marechal Deodoro, dia 

11 de novembro de 1889, que culminou com a Proclamação da República, quatro dias depois. 

Participou da Constituição do novo governo, foi Ministro da Agricultura em 1890, elegeu-se Deputado 

Constituinte por São Paulo, em 1891, Deputado Federal em 1892-1899 e Senador em 1902 a 1924. Não 

terminou seu mandato, morrendo em 12 de abril de 1916, modestamente, na Pensão Laranjeiras, no Rio de 

Janeiro. Foi sepultado em Campinas (SP), no dia seguinte. 

Fontes: 

Sylos, Honório de – Glycério em São José do Rio Pardo. 

Trevisan, Amélia F. – Francisco Glicério e a República. Artigo de Gazeta do Rio Pardo, de 9/11/1990. 

Jornais: O Rio Pardo, Gazeta do Rio Pardo, Resenha. 

(Texto extraído do livro “No Ventre da Terra Mãe”, 2001, ps. 85-91) 

 

 

 

A PONTE QUE DESABOU SOBRE O RIO PARDO EM 1897 

 

 (...) A ponte rio-pardense estava pronta. A 3 de dezembro, (o engenheiro Arthur Pio Deschamps de) 

Montmorency requereu vistoria final. Os engenheiros Portugal Freixo e F. Freitas, que vistoriaram as obras, não 

as receberam por não se apresentarem perfeitas. 
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Sem festas, o engenheiro Montmorency entregou e franqueou a ponte ao trânsito público, em 3 de 

dezembro de 1897. 

Em 20 de dezembro, o engenheiro F. Freitas, encarregado do relatório do recebimento da ponte, examinou 

um pilar partido. Expediu ordens para que a ponte fosse escorada. 

O empreiteiro só chegou à cidade na noite do desabamento. 

Cinquenta dias depois da inauguração, à uma hora da madrugada de 23 de janeiro de 1898, a ponte 

desabou. Emborcou. Houve escavação num dos pilares, que rachou e cedeu à correnteza do rio, contrariando 

os estudos de Henrique Duval, de 1892. 

O jornal "O Estado de S. Paulo", de 25 de janeiro de 1898, severo, na seção "Notas e Informações", criticou 

a Superintendência, empreiteiro e engenheiros: 

"(...) Trezentos contos de réis que do dia para a noite rodaram pela água.  O desabamento da ponte em 23 

de janeiro de 1898 abaixo!" 

O "Correio Paulistano", de 29, foi mais ameno. Comentava ter sido enviado a São José do Rio Pardo o 

subdiretor de Obras Públicas, Dr. Vicente Huet Bacelar que, depois dos exames, informou o Governo a respeito. 

"Ontem o sr. Dr. Inácio Wallace da Gama Cochrane, diretor de Obras Públicas, conferenciou longamente com 

o Dr. Firmino Pinto, Secretário da Agricultura. Parece que o fracasso se deu por causa de uma escavação num 

dos pilares que, cedendo à correnteza do rio, caiu levando consigo toda a superestrutura metálica e o resto das 

obras de cantaria. Foi aberto rigoroso inquérito na Superintendência de Obras Públicas, devendo seguir para 

aquela cidade o sr. Dr. Cochrane e o Dr. Euclides da Cunha. Também já se encontra em São José do Rio Pardo 

o construtor da ponte, Dr. Arthur Pio Deschamps de Montmorency." 

Abriu-se rigoroso inquérito. Artigos sobre a ponte ruída continuaram em “O Estado de S. Paulo", até abril. 

Encerrava-se, assim, “a 1ª fase da história da ponte de São José do Rio Pardo: uma longuíssima gestação de 

quatro anos; ano e meio de construção; uma efêmera duração de 50 dias." 

Montmorency foi processado em 1898 e absolvido em 1900. 

(Extraído do opúsculo “Conhecendo Euclides da Cunha”, 2010, p. 53) 

 

 

 

CRONOLOGIA BIOGRÁFICA DE EUCLIDES DA CUNHA 

1866 

Janeiro, 20. Euclides da Cunha nasceu na fazenda Saudade, no arraial de Santa Rita do Rio Negro (hoje, 

Euclidelândia), em Cantagalo (RJ), filho de Manoel Rodrigues Pimenta da Cunha e Eudóxia Moreira da Cunha. 
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1869/1870 

A mãe morreu tuberculosa, deixando Euclides com 3 anos e Adélia com 1. As crianças foram morar em 

Teresópolis, com tia Rosinda Gouveia, casada com o Dr. Urbano Gouveia, que morreu em 1870. 

1870/1876 

Mudaram-se, então, para São Fidélis, morando com a tia Laura Garcez, casada com o Coronel 

Magalhães Garcez, na fazenda S. Joaquim. Com oito anos de idade, na cidade, Euclides estudou no excelente 

Colégio Caldeira, do exilado político português Francisco José Caldeira da Silva. 

1877/1878 

O pai do aplicado aluno Euclides pretendia levá-lo para o Rio de Janeiro, para continuar os estudos nos 

melhores colégios. Por sugestão da avó, mudou-se para a Bahia, viajando de navio e, em Salvador, foi estudar 

no Colégio Bahia, do Professor Carneiro Ribeiro. 

1879 

Com 13 anos, voltou ao Rio, sob os cuidados do tio, Antônio Pimenta da Cunha, estudando em quatro 

colégios: Anglo-Americano, Vitório da Costa, Meneses Vieira e Aquino. 

1883/1884 

No Colégio Aquino, foi aluno de Benjamin Constant, que muito o influenciou. Escreveu no jornalzinho 

escolar "O Democrata", defendendo, no seu primeiro artigo, a natureza e o equilíbrio ecológico – defesa que 

o acompanharia pela vida, inserida nos seus artigos jornalísticos, na sua conferência "Castro Alves e seu tempo", 

nos seus livros: Os Sertões, Contrastes e Confrontos e À margem da História. Adolescente, ainda no Aquino, 

escreveu poesias numa caderneta, que titulou “Ondas", datada de 1884, que Euclides salientava "tratar-se de 

obra dos quatorze anos". Euclides, segundo alguns biógrafos, poetou dos 16 aos 30 anos. 

1885 

Com 19 anos, optando pela Engenharia, cursou a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, escola cara, que 

não condizia com as i econômicas da família. 

1886 

Assentou praça na Escola Militar (Praia Vermelha), gratuita, que lhe daria, também o título de 

engenheiro. Reencontrou, como professor, Benjamin Constant, integrando-se no movimento republicano. 

1888 

Em 4 de novembro, o ministro da Guerra, Tomás Coelho, visitava a Escola. Os alunos em forma, numa 

revista de mostra, “fuzis perfilados em continência nos ombros", com sabre engatado na espingarda, saudavam 

a autoridade monárquica. Ao passar diante do ardoroso jovem republicano, Euclides da Cunha, este atirou a 

arma aos pés do ministro (ou o sabre?). O fato é conhecido como "episódio do sabre". O ato de indisciplina 

levou o cadete à prisão, transferido, logo depois, para o Hospital Militar do Castelo, em respeito ao laudo  
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médico que atestava esgotamento nervoso por excesso de estudo. Diante dos juízes, o destemido Euclides 

confirmou sua fé republicana, sendo então transferido para a Fortaleza de São João, aguardando conselho de 

guerra, cujo julgamento não se realizou, pela intervenção de muitos. D. Pedro II lhe perdoou. Em 11 de 

dezembro, foi cancelada sua matrícula. 

No final daquele 1888, o jovem Euclides estava em São Paulo. Dia 22 de dezembro, iniciou sua 

colaboração no jornal “A Província de S. Paulo", escrevendo sob o pseudônimo de Proudhon (escritor francês 

[1809 - 1865], um dos teóricos do Socialismo que proclamou ser a propriedade privada um roubo, pregando 

uma revolução que igualaria os indivíduos). Colaborou até maio. 

1889 

Quatro dias depois de proclamada a República, em 19 de novembro de 1889, Euclides foi reintegrado 

na Escola Militar, graças ao empenho dos professores Rondon e Benjamin Constant. Dias depois, foi promovido 

a alferes-aluno. 

1890 

Em janeiro, matriculou-se na Escola Superior de Guerra. No mês seguinte, concluiu o Curso de 

Artilharia. De março a junho, teve seus artigos publicados no jornal "Democracia", de orientação republicana: 

"Divagando", “O ex-Imperador", “Sejamos francos", "Resposta à Confederação Abolicionista". O alferes-aluno 

criticava o país mergulhado em interesses pessoais, opondo-se ao movimento que pretendia trazer de volta o 

Imperador. Atacou a imprensa católica e os programas da Faculdade de Direito, defendendo o Positivismo. 

Causou espanto ao apelar para a Providência Divina. Espanto, também, ao lembrar a "feição suavíssima e 

humana de Cristo" e confessar não ser decidido partidário de Comte. Dia 14 de abril, foi promovido a segundo-

tenente, escrevendo, neste dia, uma carta ao pai, registrando seu desencanto com os homens da República, 

incluindo entre eles seu ídolo: Benjamin Constant, prometendo afastar-se do jornal e de tudo mais. Ainda em 

1890, 10 de setembro, casou-se com Anna Emília Ribeiro, filha do major Frederico Sólon Sampaio Ribeiro, 

conhecido e citado como major Sólon Ribeiro. Conheceu-a na sua casa durante encontros republicanos com 

seu pai. Numa das visitas deixou a ela um bilhete: "Entrei aqui com a imagem da República e parto com a sua 

imagem." 

1891 

Concluiu o Curso da Escola Superior de Guerra, "de onde saiu com o título de Bacharel em Matemática, 

Ciências Físicas e Naturais." 

1892 

Em janeiro, foi promovido a primeiro-tenente. De 29 de março a 6 de julho escreveu para o jornal "O 

Estado de S. Paulo": coisas novas, como o Socialismo, estão claras em seus artigos, como o publicado em 1º de 

maio, cujo trecho se repete no final de "Um velho problema", de 1904: "Para abalar a terra inteira basta-lhe um  



 

27 
 

 

                                                                                  

 

ato simplíssimo cruzar os braços". Em julho foi nomeado assistente de ensino técnico na Escola Militar da Praia 

Vermelha. 

1893 

Agosto. O presidente, marechal Floriano Peixoto, mandou chamar Euclides, oferecendo-lhe cargos e 

posições. Euclides apresentou-se com a farda de primeiro-tenente. 

"Veio em ar de guerra...não precisava fardar-se. Vocês aqui entram como amigos e nunca como 

soldados." - disse-lhe o marechal, declarando que Euclides tinha direito a escolher qualquer posição. 

"Ingenuamente", o primeiro-tenente, com 27 anos, respondeu-lhe que desejava o que previa a lei para os 

engenheiros recém-formados: um ano de prática na Estrada de Ferro Central do Brasil! 

Em setembro, a Marinha pretendeu depor Floriano Peixoto (Revolta da Armada). 

1894 

Um regime ditatorial se implantou no Brasil: prisões, suspensões de garantias, intervenções nos Estados. 

Os marinheiros da "Revolta da Armada" exigiam a renúncia de Floriano Peixoto. Uma bomba explodiu nas 

escadarias do jornal “O Tempo". Boatos afirmavam que Sólon Ribeiro, sogro de Euclides, deputado por Mato 

Grosso, estava preso e que seria fuzilado. Euclides interpelou Floriano, que silenciou. 

O engenheiro-jornalista escreveu duas cartas, com o título "A Dinamite", publicadas no jornal "Gazeta 

de Notícias", em 18/2 e 20/2, contra as ideias aloucadas do senador João Cordeiro, do Ceará, que “pedia 

fuzilamento dos manifestantes presos, como vingança aos florianistas mortos." Condenava a posição do 

senador, “não o desejando nem como companheiro de lutas". 

Seus artigos e sua posição trouxeram-lhe complicações. Em 28 de março, Euclides foi transferido para 

a pequena cidade mineira de Campanha para dirigir a construção de um quartel, Como um exilado, voltou-se 

para os livros, tendo sido encontrado, com anotações desse período, o "Teoria do Socialismo", de Oliveira 

Martins. 

1895 

Em fevereiro recebeu a visita do pai, indo com ele para Descalvado. Em 28 de junho, a agregado ao 

Corpo do Estado-Maior de 1ª classe, depois do parecer de uma junta médica. 

1896 

Desencantado com a República e seus líderes, abandonou a carreira militar. Foi reformado como 

primeiro-tenente. Em 18 de setembro, foi efetivado na Superintendência de Obras Públicas do Estado de São 

Paulo, como engenheiro-ajudante de 1ª classe. 

Foi autorizada a construção da ponte metálica em São José do Rio Pardo. Ganhou a concorrência o 

engenheiro Arthur Pio Deschamps de Montmorency, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, em 1858, que 

concluiu os estudos de Engenharia Civil na Universidade de Gand (Bélgica), em 1879, com 21 anos, "com sólidas  
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credenciais de competência e idoneidade". No Brasil, trabalhou com o engenheiro Ramos de Azevedo e na 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Em São José, Montmorency liderou um movimento para a 

construção de uma pequena usina hidrelétrica, recebendo o apoio de muitos entusiasmados rio-pardenses-

acionistas. Com a queda da ponte, ele foi processado mas absolvido, em 1900. Dizem que, muitos anos depois, 

suicidou-se. 

Euclides da Cunha, fiscal de obras desse distrito, veio a São José duas vezes: de 25 a 28 de agosto e em 

25 de setembro. 

No final de 96, já estavam prontos os dois encontros, um dos pilares, estando o outro quase pronto. 

1897                                                       

A ponte metálica de São José do Rio Pardo, vinda da Alemanha, chegou em fins de fevereiro ou início 

de março, em três partes, para alegria dos rio-pardenses. 

Os jornais de 7 de março comentaram a morte do Cel. Moreira César e o desbaratamento de 1.500 soldados 

pelos fanáticos do Conselheiro, que pregava contra a República. 

Euclides da Cunha, preocupado com um provável movimento monarquista, escreveu dois artigos com o 

mesmo título: "A nossa Vendeia", n’ "O Estado de São Paulo", em 14 de março e 17 de julho. Nos artigos, 

comparou a região francesa da Bretanha (Vendée) com os sertões da Bahia, as charnecas com as caatingas, o 

"chouan" (insurreto da Vendeia) com o jagunço, ressaltando o mesmo objetivo: lutar contra a República para 

restaurar a Monarquia. 

Júlio de Mesquita, diretor de “O Estado de S. Paulo", convidou-o a seguir como repórter de guerra para 

Canudos, nó sertão da Bahia (área limitada pelo rio São Francisco, ao Norte e Ocidente, e pelo Itapicuru, ao 

Sul). Tirou licença na Superintendência para "tratar de interesses", em 1º de agosto. Aceitou o convite, 

seguindo a 4 de agosto, no vapor "Espírito Santo", acompanhando a 21ª Brigada de Divisão Auxiliar. Chegou a 

Canudos a 16 de setembro, um vilarejo iniciado em 1893, no sertão da Bahia, numa curva do rio Vaza-Barris, 

hoje submerso, coberto pelas águas da represa de Cocorobó. Viu a luta desigual, a morte de amigos, a bravura 

dos jagunços. Canudos não era um foco monarquista, como dizia Artur Oscar: “Antônio Conselheiro era um 

monarquista por fanatismo. Seu monarquismo era meramente religioso, sem aderências à política." Euclides 

viu o final da guerra, encerrada aos 5 de outubro. Voltou abalado, fazendo uma promessa: vingar o extermínio 

de Canudos. Os Sertões, seu livro vingador, começava a nascer. Em janeiro de 1902, de Lorena, escreveu a 

Francisco de Escobar: “...) Serei um vingador e terei desempenhado um grande papel na vida: o de advogado 

dos pobres sertanejos assassinados por uma sociedade pulha, covarde e sanguinária." 

Uma revista francesa, a “Hachette", de Paris, na sua resenha de 1897, citou o Conselheiro como um 

comunista pregando o restabelecimento da Monarquia. 
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Euclides voltou. Na passagem pelo Rio de Janeiro, publicou no "Jornal do Comércio" o plano de um  

livro, “A nossa Vendeia", com duas partes: a "natureza" e o "homem". 

Em 21 de outubro, estava em São Paulo. Dia 26, publicou o último artigo da série 

"Diário de uma expedição": "O Batalhão de São Paulo", no jornal "O Estado de S. Paulo". 

Doente, Euclides foi descansar na fazenda do pai, em Descalvado. 

A ponte metálica de São José do Rio Pardo, depois da prova de resistência (Montmorency e um 

empreiteiro atravessaram-na num trole), foi aberta ao público, sem festas, em 3 de dezembro de 1897. Em 20 

de dezembro, o engenheiro F. Freitas, encarregado do relatório do recebimento da ponte, examinou um pilar 

partido, ordenando que a ponte fosse escorada. 

Mais festejada do que a ponte foi a inauguração da luz elétrica, no mesmo dia. 

1898 

Dia 18 de janeiro, o “Estado" publicou um artigo de Euclides: "Excerto de um livro inédito", com trechos 

de Os Sertões. 

Apresentou no Instituto Histórico de São Paulo um seu trabalho: “Climatologia da Bahia", aproveitado 

em Os Sertões. 

Na madrugada de 23 de janeiro de 1898, um domingo, a bela ponte metálica alemã de São José do Rio 

Pardo ruiu, emborcou, 50 dias depois de inaugurada. Os jornais condenaram a Superintendência de Obras e os 

engenheiros responsáveis. Euclides, o engenheiro-fiscal, embora em licença desde agosto de 97, sentiu-se 

abalado, culpado. Cinco dias depois, dia 28, estava em São José, com o diretor Gama Cochrane e o engenheiro 

Carlos Wolkermann. Vieram a fim de verificar "in loco" o desastre e tentar salvar a ponte metálica. Euclides 

pediu ao seu superior que o deixasse reconstruir aquele monumento. 

Em fevereiro, Euclides já estava residindo em São José e trabalhava com afinco na desmontagem da 

ponte. 

Dia 9 de março, Euclides solicitou o pagamento dos seus vencimentos para saldar compromissos e para 

as despesas da mudança e viagem da mulher de Anna Emília com os filhos Solon e Quidinho para São José do 

Rio Pardo. 

Em março, talvez dia 14, a família já estava reunida em São José: Euclides, a esposa Anna e os dois filhos: 

Solon, com 6 anos, e Euclides Filho, o Quidinho, com 4. Foram morar na Treze de Maio, mas o botequim do 

Sílvio Dan, em frente, onde se reuniam muitos italianos para ouvir música e jogar o "jogo do morra", 

acompanhado de uma gritaria infernal, perturbava. Euclides não podia escrever, nem estudar. Conta-se que 

certa noite, nervoso, saiu armado. Procurou o amigo intendente (prefeito) para protestar. Dias depois, Dan 

mudou-se para o Bonsucesso e a família Cunha mudou-se para o sobradinho de esquina da Treze de Maio com 

a Marechal Floriano. 
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Diziam, na cidade, que Anna Emília foi muito falada. Ela abominou a cidade e não perdeu oportunidades 

para diminuí-la, declarando aos jornais, sem argumentos, que Os Sertões não foi escrito em Rio Pardo. Mais 

tarde, criticou o Grêmio Euclides da Cunha, que lhe enviava, com regularidade, os convites das festas 

euclidianas. 

 Sua filha, Judith, nascida do casamento com Dilermando de Assis, autora do livro Anna de Assis - 

História de um Trágico Amor, escreveu: "Enquanto a mulher do fim do século se escondia na cozinha, (...) Anna 

de Assis foi para a sala de visitas palestrar com um Machado de Assis, um Barão do Rio Branco (...). Mulher audaz, 

independente, morando numa cidadezinha pequena e provinciana como São José do Rio Pardo, teria seus 

momentos ímpares confundidos pela mente pequena e bitolada daqueles que não enxergavam o horizonte (...). 

Ali naquela cidadezinha, Anna de Assis deixou a imagem de uma mulher fútil e namoradeira. Conclusão 

chegada porque se postava à janela e alegre e moderna, não se escondia dos homens. (...)". 

Euclides, com a família em São José, teve momentos de grande serenidade, até aceitando o seu "triste 

ofício de engenheiro". Na cidadezinha, encontrou aquele recanto de paz tão procurado, que lhe permitiu 

concluir a obra máxima da literatura brasileira: Os Sertões, o livro vingador, que defendeu "os pobres sertanejos 

assassinados por uma sociedade pulha, covarde e sanguinária." 

A ponte em reconstrução ficava perto do sobradinho de esquina onde morava, Ele descia a ladeira a pé, 

ou a cavalo, passando o dia à beira do rio, entre operários, cálculos e ferragens, só voltando a casa à noitinha. 

O preto Benjamin, britador da turma, era o encarregado de pegar seu almoço, trazendo-o numa bandeja. Foi o 

que declarou Atílio 

Piovesan ao repórter de "Gazeta do Rio Pardo", numa entrevista publicada em 15 de agosto de 1939, cujo 

número, infelizmente, desapareceu da coleção. Ele falou dos operários da ponte, na maioria italianos, “fortes 

e rijos, vendendo saúde", mostrando a todos que o trabalho, tão relegado por ter sido uma atividade de 

escravos, não era vergonha e, sim, um gerador de liberdade e progresso. 

Atílio, mais tarde encarregado do vapor que movia a bomba centrífuga, citou alguns companheiros:   

Rossi, encarregado do serviço dos pedreiros; Torquato Collique diziam, conheceu Euclides no final  da Guerra 

de Canudos, na Bahia, reencontrando-o no trabalho da ponte; Guido Marchi ganhou do escritor seu banco 

tosco, que ficava na cabana, durante a limpeza do recanto para a inauguração da ponte; nos anos 30, a família 

Marchi o doou a municipalidade, voltando à cabana; Mateus Volota, o guarda da ponte, calabrês, de argolinha 

de ouro na orelha furada, era o homem de confiança do engenheiro: foi o trabalhador citado várias vezes por 

Euclides nas suas cartas; morreu na epidemia de febre amarela, em 1903. D'Andrea e Garibaldi Trecoli 

morreram afogados durante os trabalhos. 
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A minúscula cabana de sarrafos e zinco foi construída sob a frondosa paineira, que morreu em 1961. Era 

seu escritório, fazia cálculos, desenhava, via e revia as plantas da ponte e escrevia nos momentos de folga, 

dando continuidade ao seu livro... 

Em fevereiro de 1898, Euclides construiu a ponte provisória, começando o desmonte da metálica 

tombada. Três meses depois, o jornal "O Estado de S. Paulo" deu notícias do trabalho: “(...) está concluído o 

serviço de remoção da ponte do Rio Pardo. Dia 30 de maio, à 1 hora da tarde, foi retirada a última peça." 

Serviu-se cerveja aos operários e pessoas presentes. Uma passeata comemorativa percorreu as ruas da 

cidade. 

1899 

Continuavam os trabalhos de reconstrução da ponte e a redação de Os Sertões. Na "Revista Brasileira", 

foi publicado um artigo de Euclides: “A Guerra do Sertão". Ele terminava o seu livro, ouvindo o Chico Escobar 

e sendo ouvido pelos seletos amigos nas tertúlias à beira-rio, ou em sua casa. O artigo abaixo comprova o fato. 

Dia 1° de junho, o jornal "O Rio Pardo" publicou "De cá para lá", de Humberto de Queiroz, o amigo 

mocoquense, que assinou seu trabalho com a letra Q: 

"O de cá para lá de hoje, se deveria intitular - de lá para cá - pois ele é escrito sob as agradáveis 

impressões, que me ficaram de um dia e uma noite, passados em São José. O dia correu alegre, variado e bom, 

daqui para ali, dali para aqui, faltando apenas o Mauro para que fosse melhor. O Valdomiro, o Chico, o jantar 

cordial e alegre do meu reverendo e respeitável amigo o bom do Oliveiros ...). / A noite, (...) foi gasta, gasta 

não, aproveitada em casa do dr. Euclides da Cunha, onde se reuniram ele -uma inteligência fina, sagaz e 

cultíssima; o dr. V. S. (Valdomiro Silveira. Este parêntese e os que se seguem são meus), adorável homem de 

letras; o F.E. (Francisco de Escobar) um juízo e uma ilustração 'equilibrados, fartos e matemáticos', mais tarde o 

dr. J.S. (Jovino de Sylos) jurisconsulto e poeta de renome e eu que, se nada sou, gosto de admirar o que é fino 

e bom de verdade cousa rara nos tempos que correm. / Depois de uma deliciosa palestra, a leitura não menos 

deliciosa de trechos de um livro, a ir para o prelo, proficientemente escrito pelo dr. ( Mauro Pacheco) não quer 

que a gente escreva muito, razão bastante para que eu não possa dizer tudo o que ficou de sincera admiração 

por esse trabalho de um valor extraordinário, por esse livro que vai em breve produzir real sensação no mundo 

que lê. (….) / Mococa, 25-5-1899 - Q" 

1900 

Dia 3 de maio, e não mais em 22 de abril, em respeito ao calendário gregoriano, foi comemorado o 

Quarto Centenário do Brasil. Em São José, mais de duas mil pessoas participaram da passeata, com fogos, banda 

e discursos dos doutores Álvaro Ribeiro, Pedro A. de Aquino, José Rodolfo Nunes e Euclides da Cunha. Foi a 

primeira e única vez que o engenheiro-jornalista participou de uma festa e falou em público em Rio Pardo. 

Talvez, querendo mostrar-se grato ao simpático jornal que, carinhosamente, tanto o citava, escreveu um artigo,                                                                                               
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e único, para “O Rio Pardo", intitulado "O 4° Centenário do Brasil", que "tratava das viagens de Colombo, Vasco 

da Gama, de Cabral", saudando as três nações: Itália, Portugal e Brasil. O artigo foi assinado com as letras E.C... 

Dizem que em maio de 1900, o livro Os Sertões estava pronto, sendo copiado, com letra legível, pelo 

comerciante, calígrafo e copista José Augusto Pereira Pimenta, citado por Euclides da Cunha em carta a 

Escobar. Passou a limpo as tiras do livro Euclides escrevia com garranchos, afirmando que a partir de "O estouro 

da boiada", o livro foi aqui escrito, cerca de 80% da obra. 

As declarações de José Honório de Sylos, que também teve em mãos as primeiras tiras, são concordes 

com as de Pimenta. 

Em junho de 1900, o povo desceu as ladeiras para chegar ao pátio de obras e ver a ponte montada num 

plano, em terra firme, novinha em folha, não acreditando que era a mesma que tombara e ficara toda retorcida. 

Ela estava com suas medidas originais: 100,08m de comprimento, 6,60m de largura e o vão de 4,50m entre os 

passeios. Os visitantes admiraram, também, os fortes pilares de pedra e concluíram que era a fase final dos 

trabalhos. 

Um mês depois, o jornal do dia 15 de julho informava que "terminou anteontem o conserto da ponte 

sob a inteligente e criteriosa direção do Dr. Euclides da Cunha." 

4 de novembro. "O Rio Pardo" transcreveu do jornal "Comércio de S. Paulo" um longo artigo que versava sobre 

a conclusão do livro “do ilustrado engenheiro Dr. Euclides da Cunha (...) sobre a dramática expedição militar 

do sertão da Bahia. (...) O autor, que foi testemunha presencial dos horrores que se passaram naqueles ínvios 

lugares, se pronuncia com independência de exposição e muito talento. Para a publicação (...) tem o Dr. 

Euclides da Cunha editor escolhido. Muito breve começará a impressão (...)." 

(Cabe, aqui, um antecipado esclarecimento: a Editora Laemmert, do Rio de Janeiro, temerosa com 

insucessos, não bancou a publicação. Euclides financiou a 1ªa edição, com mil volumes, pagando um conto e 

quinhentos. Esta edição esgotou-se em 60 dias.). 

O versátil Euclides conseguiu conciliar as ciências humanas e as exatas. Escrevia, reconstruía a ponte e, 

ainda, dirigiu os serviços da estrada São José-Caconde (28,8 km), terminados em novembro de 1900. Elaborou 

um projeto para a reforma da cadeia e, a pedido do juiz de Direito, supervisionou as atividades do agrimensor, 

indicado na divisão da fazenda “Açudinho", objeto de partilha. 

No final do ano, preocupado com tanto trabalho, Euclides abandonou seu Os Sertões para atender a 

um pedido do amigo Júlio de Mesquita, diretor d’ “O Estado de S. Paulo", porque lhe solicitara um difícil 

trabalho de análise dos cem últimos anos das atividades humanas no Brasil. Dia 31 de dezembro de 1900, o 

último dia do século XIX, o artigo foi publicado em página inteira, com o título: “O Brasil no século XIX". 

Euclides assistiu de longe às comemorações socialistas, estardalhantes. O "Clube Socialista dos 

Operários", fundado por italianos em 19 de abril de 1900, realizou a grande festa do 1° de Maio, Dia do  
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Trabalho, dias depois, com alvorada, salva de 21 tiros, passeata, bandas e discursos no salão de honra 

da Sociedade Italiana. Os muitos imigrantes ombreavam-se com autoridades e pessoas de renome da 

sociedade local. Era a nova ordem social que se iniciava na província... 

Euclides chegou a São José ainda desencantado com os homens da República, sem a rebeldia do 

adolescente aluno da Escola Militar, sem a ousadia do redator das duas cartas publicadas em "Gazeta de 

Notícias" contra o florianista senador João Cordeiro, que lhe valeu o exílio em Campanha (MG)... Na cidade da 

Mojiana, trabalhava na ponte e continuava a escrever seu livro. 

Embora com convicções socialistas, Euclides manteve-se longe de todas as manifestações. Sua posição 

ideológica em defesa do injustiçado, do oprimido e do explorado está em suas obras. 

Em 9 de setembro de 1900, foi fundada uma nova instituição socialista: o “Clube Internacional - Filhos 

do Trabalho". Eram seus sócios os eruditos amigos de Euclides: Francisco de Escobar, Inácio de Loyola Gomes 

da Silva, Mauro Pacheco... O clube manteve um curso de alfabetização de adultos. 

1901 

Em 1° de maio de 1901, o “Clube Socialista dos Operários" se transformou em instituto de 

benemerência, com novo nome: “Clube dos Operários 1° de Maio - Honra e Trabalho". 

Por informações imaginosas, sem fundamento, passadas aos biógrafos, Euclides entrou na história como 

socialista militante em São José, fundador do partido socialista,  

                                                 dirigente de desfiles, colaborador d’ "O Proletário", autor do manifesto do 

Partido Socialista em 1901. E essas inverdades foram transmitidas a levas de estudantes. 

O século XX chegou encontrando ponte e livro prontos. A ponte, já com data para a inauguração: 18 de 

maio de 1901. O livro iria com o escritor, à procura de uma editora. 

Em janeiro de 1901, Euclides foi promovido a Chefe de Distrito de Obras Públicas de São Paulo. 

Dia 31 de janeiro, nasceu o rio-pardense Manoel, o terceiro filho de Euclides, conhecido como Manoel 

Afonso (Afonsinho), cujo segundo nome não consta no Livro de Nascimento" n° 14, página 120v, do Cartório 

de Registro Civil. Euclides, sempre ocupado, não deveria estar presente no ato de batismo, pois a declaração 

do nascimento e a assinatura são do Dr. Pedro Agapio de Aquino. O segundo nome, "Afonso, foi agregado na 

cerimônia de crisma, em homenagem a Afonso Arinos, padrinho e amigo de Euclides". 

Dia 18 de maio, aconteceu a grande festa da inauguração da ponte. (Veja artigo "A Ponte de Euclides", 

à página 29 [4 últimos §1 e pág. 30). Neste dia, seu filho de quatro meses foi batizado pelo vigário José Thomaz 

de Ancassuerd, com um só nome: Manoel, tendo como padrinhos o dr. Álvaro Ribeiro e dona Julieta de Souza. 

Estava encerrada a missão do engenheiro em São José. 
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Euclides, Anna, Solon, Quidinho e Manoel deixaram a cidadezinha dias depois, cidade predestinada a 

proteger três monumentos: a ponte e a cabana, que seriam monumentos nacionais, e a memória de Euclides, 

através do euclidianismo, um traço cultural que diferencia São José do Rio Pardo das demais cidades. 

Com a família, Euclides deixou São José, indo para São Carlos do Pinhal, acompanhar a construção do 

edifício do fórum local. Em novembro, já residia em Guaratinguetá, por estar entre Rio e São Paulo. 

Euclides, pobre, levava consigo o original d' Os Sertões, seu pedestal para a glória. 

1902 

Um ano depois da inauguração da ponte, maio de 1902, de Lorena, Euclides escreve a Escobar: "Sempre 

pensei estar aí no dia 18, 1° aniversário da ponte. Mas estarão você. o Álvaro, o João Moreira e o Jovino. 

Encaminhem-se para lá naquele dia, paguem uma cerveja (barbante) ao velho Mateus e recordem-se por um 

minuto do amigo agradecido ausente." 

Em outra carta do mesmo ano pedia a Escobar olhar o velho Mateus, pois soubera que seria despedido 

"com a próxima contradança municipal". 

Euclides fixou residência em Lorena. Em maio, recebeu da Editora Laemmert as primeiras páginas 

impressas do seu Os Sertões. 

Em junho, desapontado, responde a carta de Escobar sobre o aniversário da ponte: " Iludi-me apenas 

num ponto: os 'numerosos’ quatro amigos de que lhe falei antes reduziram-se a dois: você e o Lafayette. Mas 

estes... estou satisfeitíssimo." 

Em outubro, na Editora Laemmert, no Rio de Janeiro, Euclides encontrou erros no seu livro. Preocupado 

e perfeccionista, corrigiu, com paciência monacal, com canivete e tinta nanquim, 80 erros em cada um dos mil 

e duzentos livros da 1ª edição. (Outros biógrafos dizem que a tiragem da 1ª edição seria de mil ou dois mil 

exemplares). 

Em 2 de dezembro, o livro Os Sertões vem à luz, com elogios dos críticos literários. 

A edição esgotou-se em dois meses. Sucesso. Foram lançadas novas edições: 1903, 1904 (Euclides fez 

correções num volume desta 3ª edição, com uma observação: "Livro que deve servir para a edição definitiva 

(4ª)." (Este volume foi encontrado só depois da sua morte e as correções, com duas mil emendas, foram feitas 

na 5ª edição), 1911, 1914, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 (com prefácio), 1929. Da 6ª edição (1923) à 11ª 

(1929), os livros foram impressos em Paris. Em 1929, o livro Os Sertões voltou a ser impresso no Brasil, pela 

Livraria Francisco Alves, até a 27ª edição, em 1968, com revisão cuidadosa de Fernando Nery, com títulos e 

subtítulos à margem. O livro caiu em domínio público, hoje publicado por muitas editoras, como a da Editora 

Cultrix - edição didática, cotejada pelo nosso preclaro Professor Hersílio Ângelo. 

Os Sertões correu mundo, traduzido em mais de uma dezena de línguas. Com ele, São José do Rio Pardo 

também se projetou, muito além das suas fronteiras. 
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1903 

Em fevereiro, estava esgotada a 1ª edição. Em julho, foi lançada a 2ª. 

Em 21 de setembro, Euclides foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e, em 20 de novembro, 

tomou posse no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

1904 

Em 15 de janeiro, o engenheiro-escritor foi nomeado, pelo Barão do Rio Branco, engenheiro-fiscal das 

obras de saneamento de Santos. Pediu exoneração em 22 de abril. 

Em agosto, foi nomeado chefe da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, partindo dia 13, do Rio 

de Janeiro para o Amazonas, no vapor "Alagoas". Chegou a Manaus em 30 de dezembro. 

1905 

Em março, reuniram-se as comissões Brasil-Peru. Em 5 de abril partiram de Manaus para as nascentes 

do Rio Purus, chegando em 14 de agosto. Em outubro, a comissão regressou a Manaus, concluindo os trabalhos, 

em 16 de dezembro. 

1906 

De volta ao Rio de Janeiro, em fevereiro, Euclides entregou o relatório ao Ministério do Exterior, que só 

foi publicado em junho. Tornou-se adido ao Gabinete de Rio Branco. 

Em 18 de dezembro, Euclides tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Lançada em Portugal a 1ª 

edição de Contrastes e Confrontos (artigos publicados entre 1901-1904 nos jornais “O Estado de S. Paulo" e "O 

País"). 

1907 

Publicação de Peru versus Bolívia (oito artigos escritos para o "Jornal do Comércio"). Em 2 de dezembro, 

proferiu a conferência "Castro Alves e seu tempo", no Centro Acadêmico XI de Agosto (Faculdade de Direito), 

de São Paulo. 

1908 

Trabalhos no Ministério do Exterior. Prefaciou os livros Inferno Verde, de Alberto Rangel, e Poemas e 

Canções, de Vicente de Carvalho. Reviu seu livro A margem da História (estudos sobre a Amazônia), só 

publicado depois da sua morte, em setembro de 1909. 

1909 

Maio, dias 17 e 26. Euclides prestou o concurso de Lógica do Colégio Pedro II, prova escrita e oral, 

classificando-se em 2º lugar (o primeiro foi Farias Brito). Foi nomeado professor em 14 de julho. Ministrou sua 

primeira aula dia 21 e a última em 13 de agosto. 

Dia 15 de agosto, manhã de domingo chuvoso, foi assassinado por Dilermando de Assis. O destino encenou e 

encerrou uma história de um trágico amor. 



 

36 
 

 

 

 

Euclides viajou para a Amazônia, em dezembro de 1904, a serviço do Ministério das Relações Exteriores, 

para demarcar os limites entre Brasil e o Peru, no Acre. Ficaria um ano fora Anna Emília e o caçula Manoel 

mudaram-se para a Pensão Monat, de madame Monat, à Rua Senador Vergueiro, 14. Solon e Quidinho estavam 

em colégios internos. 

Em 1905, Anna Emília, com 30 anos, conheceu, na pensão, o belo rapaz loiro, olhos claros, alto, de 17 

anos, Dilermando de Assis, cadete da Escola Militar. Apaixonaram-se. 

A diferença de idades não foi empecilho para o nascer daquele trágico amor. Dilermando era, apenas, 

quatro anos mais velho do que seu amigo Solon, o primogênito do casal Cunha. Ainda em 1905, Anna, os filhos 

e o jovem amante mudaram-se para a casa da Rua Humaitá, 67. 

Dia 1° de janeiro de 1906, Euclides desembarcou no Rio. Voltava para "as suas quatro e enormes 

saudades". Anna estava grávida. Dilermando transferiu-se para a Escola Militar do Rio Grande do Sul. Euclides 

não poderia ter mais dúvidas da traição da esposa. Foram muitas as cartas trocadas pelos amantes. As de 

Dilermando iniciavam-se, sempre, com frases de carinho e ternura: “Minha nunca esquecida e queridinha 

S'Anninha"; “Minha adorada e sempre idolatrada esposinha"; “Adorada e saudosa esposinha"; “Perene 

lembrança de meu coração"; “Minh’alma que tanto adoro"... Euclides, tuberculoso, tinha crises de hemoptise. 

Nasceu Mauro, em julho de 1906, registrado como filho do engenheiro-escritor. Viveu, apenas, sete 

dias. 

No início de 1907, Dilermando voltou de férias ao Rio. Anna, novamente, engravidou. Em novembro, 

nasceu Luiz, que Euclides registrou, também, como seu filho, definido-o como uma “espiga de milho no meio 

de um cafezal", pelos cabelos claros e olhos azuis, que contrastavam com as características físicas de seus outros 

filhos. 

Dilermando terminou o curso no Rio Grande do Sul, foi promovido a tenente, voltou ao Rio em 1908, 

indo morar com o irmão Dinorah, guarda-marinha, aluno da Escola Naval, atleta, jogador de futebol do 

Botafogo de Futebol e Regatas, no bairro de Piedade, subúrbio carioca. 

As desavenças entre Anna e Euclides cresciam num relacionamento insustentável. 

Dia 14 de agosto de 1909, ela abandonou o lar, hospedando-se na casa de Dilermando. 

Na manhã chuvosa do dia seguinte, 15, às 10 horas, mais ou menos, Euclides batia palmas no portão da 

casa 214, da Estrada Real de Santa Cruz, em Piedade, sendo recebido por Dinorah. Anna e os filhos Luiz e Solon 

esconderam-se na despensa. Euclides entrou. Dilermando ficou num quarto. Armado, Euclides atirou. Dinorah 

ficou ferido: a segunda bala se alojou na sua nuca. (O atleta, jogador de futebol, gradativamente, foi perdendo 

seus movimentos. Aleijado, morreu à míngua, como mendigo, suicidando-se no porto, em Porto Alegre). 

Dilermando recebeu tiros na virilha e no peito. Campeão de tiro ao alvo, tentou desarmar o marido traído e 

desequilibrá-lo, com tiros no pulso e na clavícula. 
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Euclides dera seis tiros. A sétima bala ficou travada. Saindo da casa, o famoso homem que honrou o 

Brasil com seu livro e seu saber, foi atingido nas costas. Caiu.  

Levaram-no para dentro. Ao filho Solon, que estava naquela casa, talvez tentando convencer a mãe a 

voltar ao lar desfeito, o pai moribundo disse: "Perdoo-te". Ao desafeto, "Odeio-te". À mulher: "Honra... Perdoo-

te". 

Quando o médico chegou, Euclides da Cunha estava morto. 

Dilermando foi absolvido em 5 de maio de 1911, casando-se com Anna sete dias depois, em 12 de maio. 

Abandonou-a em 1926, com cinco filhos. 

Ela estava com 50 anos, ele, com 36. 

1916 

5 de maio, Solon, seu filho mais velho, delegado no Acre, foi assassinado numa tocaia, na floresta. 

Quidinho (Euclides da Cunha Filho), aspirante da Marinha, encontrou-se com o assassino do seu pai no 

Cartório do 2° Ofício da 1ª Vara de Órfãos, no Rio de Janeiro. Puxou a arma e feriu Dilermando de Assis. Este o 

matou com três tiros, em 4 de julho de 1916. 

 

(Texto extraído do opúsculo “Conhecendo Euclides da Cunha”, ps. 31-43) 

 

 

 

A RECONSTRUÇÃO DA PONTE POR EUCLIDES DA CUNHA 

 

A PONTE DE EUCLIDES 

 

Diante do fato trágico (a queda da ponte sobre o rio Pardo após 50 dias da sua inauguração), tentando 

encontrar uma solução, estavam (os engenheiros) Gama Cochrane, Euclides da Cunha e Carlos Wolkermann. 

Euclides pediu ao diretor da Superintendência, Gama Cochrane, que lhe desse o trabalho de 

reconstrução da ponte. 

Em fevereiro de 1898, Euclides já estava em São José, depois de suas idas constantes a São Paulo. 

O prefeito (intendente) Francisco de Escobar, que seria seu grande amigo, conselheiro e colaborador, 

atendeu prontamente às reivindicações do engenheiro: transferiu o matadouro próximo, abriu caminhos e 

criou o pátio de obras. 
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Nos seus primeiros dias na cidade, Euclides, fazendo um pormenorizado relatório sobre a queda da 

ponte, convidou e levou à margem do rio homens íntegros da comunidade: 

Álvaro Ribeiro, Francisco de Escobar, João Moreira, João Novo e José de Oliveira Leite, para 

testemunharem as muitas irregularidades constatadas, como trabalhos defeituosos de alvenaria, erros na 

montagem, rebites com diâmetros não proporcionais aos furos dilatados das chapas... (informações que 

constam do seu relatório, de 28 de abril, enviado à Superintendência). 

Construiu a ponte provisória e começou o desmonte da metálica, tombada e retorcida, com 15 

operários. 

Três meses depois, o jornal "O Estado de S. Paulo" voltava a dar notícias do trabalho: 

"(...) está concluído o serviço de remoção da ponte do Rio Pardo. Dia 30 de maio, à 1 hora da tarde, foi 

retirada a última peça." 

Serviu-se cerveja aos operários e às pessoas presentes. Uma passeata comemorativa, com banda, 

foguetes e bandeiras de várias nacionalidades, percorreu as ruas da cidade.                                               

Em meados de 1898, na balsa do Melchior, Euclides, com um varejão, tocava o fundo do rio, à procura 

de uma rocha granítica que fosse a base sólida para os novos pilares. 

Encontrou-a a 60 metros da primeira, a montante. 

A burocracia o impedia de demolir os dois antigos pilares para lhes aproveitar o material. Tinha pressa. 

Euclides "esmolava" materiais e utensílios existentes em outras repartições. Assim, vieram para São José 

sobras de material de uma ponte, construída em Guaratinguetá. O velho ex-marinheiro calabrês, Mateus 

Volota, cuidou delas. No parque da oficina havia: 

"1 forja portátil, 1 bigorna, 2 carrinhos, 1 forja grande móvel, 1 rebolo, 1 torno de bancada, 51 folhas de zinco 

velhas, 3 baldes de zinco, 3 chaves inglesas, 12 chaves fixas, cabos para picaretas, 2 machados, 1 talha 

automática, 3 tenazes sortidas, vários macacos, 1 bomba de mão, 500 metros de trilho Decauville, 3 vagonetes 

Decauville, 3 barricas de correntes e 1 barrica de parafusos, porcas e tarraxas". 

O jornal "O Rio Pardo", iniciado em 1899, deu ampla cobertura aos trabalhos da ponte. 

Dia 23 de abril de 1899, informava que os dois pilares das margens, "sólidos e elegantes", já estavam 

construídos e que, brevemente, "começarão os trabalhos para edificação de 1 ou 2 pilares centrais, para o que 

já se acha colocado um grande caixão e uma máquina a vapor para aspirar a água, descobrindo-se o leito do 

rio." 

No final de abril e começo de maio de 1899, Euclides e os operários já trabalhavam dentro do caixão 

vazio, sobre a laje de pedra a quatro metros de profundidade, ouvindo o dominado e turbulento rio ao seu 

redor. Tudo pronto, antes da concretagem, conta João Modesto de Castro, o engenheiro convidou amigos para 

tomar uma cerveja, lá embaixo, o que aconteceu. Euclides tomou água mineral. 
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O jornal “O Rio Pardo", de maio de 1899, comentou: "Concluíram-se no dia 13 do corrente, às 11 horas 

da noite, os trabalhos de concreto do 1º pilar da ponte sobre o Rio Pardo, depois de 6 dias e 6 noites de trabalho 

consecutivo." 

Em 8 de junho de 1899, Euclides acionou a polícia, abrindo inquérito policial contra um arruaceiro grupo de 

italianos. O italiano José Condolio, acompanhado de vários conterrâneos, todos armados, apareceu no pátio 

de obras querendo passar para a outra margem através da ponte provisória. As normas não permitiam tal 

passagem. Desrespeitaram os funcionários e o Dr. Euclides, que chamou a polícia. Os arruaceiros puxaram os 

revólveres e atiraram, felizmente, não ferindo ninguém.  

Dez dias depois, através do jornal, Condolio desculpou-se, dizendo que dispararam já do outro lado, 

"com o único fim de descarregarem os revólveres em lugar alheio à cidade", e que não teve o menor intuito de 

desobedecer ao delegado José Cândido de Paiva, nem de desacatar o ilustre Dr. Euclides da Cunha, que tanto 

respeito merecia. 

Três respeitados engenheiros visitaram Euclides em São José, dia 26 de junho de 1899. Vieram realizar 

uma segunda vistoria para o processo do desabamento da ponte. Eram eles: Ataliba Valle, Joaquim da Silveira 

Braga e Ramos de Azevedo, sendo este último o projetista do Teatro Municipal de São Paulo e da primeira 

Matriz rio-pardense. 

O segundo pilar, no meio do rio, estava sendo construído. O jornal rio-pardense, de 13 de agosto de 

1899, num longo artigo, elogia Euclides: "(..) Outro que não fosse o ilustrado e operoso funcionário (...) teria 

desanimado, ou, então, ergueria o pilar sobre uma base falsa, como aconteceu com a primeira ponte. (...)". 

Em janeiro de 1900, já estavam prontos os serviços de alvenaria. As fortes chuvas deste início do último 

ano do século XIX fizeram rodar a ponte provisória de madeira, por onde transitavam os operários. Pouco 

tempo depois, estava refeita. 

Em fevereiro, iniciou-se o conserto do material metálico, terminado em 17 de julho. A ponte, como 

nova, foi montada em terra, com suas medidas originais, iniciando-se os furos das chapas de junção. A ponte 

de montagem foi construída. O aterro da margem esquerda, terminado. Em 22 de julho de 1900, o jornal 

comentou:  

"Visita à ponte Exmo. Sr. Dr. Antônio Cândido Rodrigues, Secretário da Agricultura, esteve ontem nesta 

cidade a passeio, visitando os trabalhos que estão sendo feitos na ponte metálica, sob a inteligente direção do 

dr. Euclides da Cunha. / Sua Excia. retirou-se levando a melhor impressão pela boa execução do trabalho que 

honra a engenharia brasileira na pessoa do ilustrado Sr. Dr. Euclides da Cunha." 

Ainda em julho, o Relatório do Secretário da Agricultura informava que "estavam concluídos, no dia 24 

de janeiro, todos os trabalhos de alvenaria que ocuparam o ano de 1899. (...) Para o conserto das peças 

metálicas da ponte, construiu-se uma tenda (...). O trabalho foi iniciado no início de fevereiro e terminado em  
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14 de junho, quando foi consertada a última peça (...) Foram consertadas e fabricadas mais de 500 peças da 

ponte, em um total de 120.200 kg." 

1901. Em 16 de março, o jornal “O Rio Pardo" comentava que prosseguiam de modo animador as obras 

da ponte metálica. "Já estão assentadas as peças de quase um lance da ponte, continuando os serviços com 

bastante celeridade (..), sendo quase certo a sua inauguração em junho (...)". 

Em abril, a Câmara Municipal encomendou, em São Paulo, uma placa fundida em bronze, com 

dedicatória e homenagem a Euclides. 

Em 27 de abril de 1901, a imprensa antecipou a notícia: "a inauguração da ponte será dia 18 de maio próximo." 

Dia 14 de maio, mais ou menos às 14 horas, a convite do dr. Euclides da Cunha, a Câmara incorporada 

e todo o pessoal da Intendência estavam na ponte para ver as experiências de cargas, "as quais deram o melhor 

resultado, não sofrendo diferença sensível, apesar da pressão de 4 carroças excessivamente carregadas. O dr. 

Euclides da Cunha foi muito felicitado (...)". 

Não é verdade que Euclides, aqui, repetira o gesto de Mestre Domingues, personagem de Lendas e 

Narrativas, de Alexandre Herculano, ficando sob a ponte, no momento da prova de carga, para ser esmagado, 

caso a ponte caísse. 

A Câmara destinara a quantia de R.1:000$000 (um conto de réis) para as festas de inauguração da ponte. 

Euclides, avesso a festas, preocupado com a crise e com a anômala situação econômica do país, com a 

superprodução do café e a queda de preços, espantou-se com o montante. Dias antes da inauguração (12 de 

maio), oficiou ao Legislativo, sugerindo que se aplicasse "aquela importância à remuneração de um guarda ou 

zelador que regularize o trânsito sobre a mesma. (...) Assim, o guarda que proponho, deve ter como missão 

essencial, impedir a marcha acelerada de cavaleiros ou viaturas originando movimentos vibratórios que podem, 

no fim de algum tempo, prejudicar a estabilidade da ponte (...) 

A festa foi autorizada pela Câmara que, também, atendeu à sugestão do engenheiro: criou por lei, 

assinada em 15 de maio de 1901, o lugar de guarda da ponte, nomeando para assumir o posto o italiano Mateus 

Volota (já citado anteriormente), com o ordenado mensal de 70 mil réis. 

Para a festa de inauguração, o diretor da Superintendência de Obras Públicas de São Paulo, dr. Inácio 

Wallace da Gama Cochrane, ficou hospedado na casa de Euclides. 

Assistiu, na manhã do dia festivo, 18 de maio, ao batizado de Manuel Afonso. Entregou a Euclides um 

cartão de prata com efusiva dedicatória. 

À uma da tarde, autoridades e povo estavam diante da entrada da ponte, enfeitada com bandeiras. 

Duas bandas, a Filarmônica Italiana e a do Circo Pinho, alegravam com sons o grande espaço. O vi-gário da 

Paróquia, padre José Thomaz Ancassuerd, abençoou o monumento. Falou Cochrane "enaltecendo os méritos 

do engenheiro", entregando-lhe a lembrança dos amigos e admiradores: um taqueômetro, para levantamentos  
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topográficos. Falaram dois vereadores: Tarqüínio Cobra Olyntho, anunciando a resolução da Câmara em 

nomear aquela via homenageando o zeloso engenheiro: Avenida Euclides da Cunha, e Jovino de Sylos, que 

recebeu a ponte em nome da municipalidade. Euclides, desajeitado, lacônico, agradeceu, transferindo aos 

operários as homenagens, abraçando o administrador Carlos Wolkermann. Em seguida, "o povo em massa 

atravessou a ponte ao estrugir de foguetes, som de música e aclamações". 

À noite, o povo acompanhando a banda fez justa homenagem ao competente Dr. Euclides, em frente à 

sua casa. Falou o Dr. Jovino de Sylos. Euclides respondeu, "historiando o caso da ponte, do desabamento à 

conclusão dos trabalhos que dirigira". Todos foram convidados a uma mesa de doces. 

 Dr. Gama Cochrane relatou ao Secretário da Agricultura, em 20 de maio de 1901, a inauguração da 

ponte: "(...) Outrossim cabe-me levar ao vosso conhecimento que nela (ponte) se acham colocados quatro 

lampiões e um foco elétrico no arco central, oferecidos pela Câmara Municipal (...)." 

Dia 27 de maio de 1901, em dois vagões da Mojiana, foi despachado o material que sobrara, pesando 

7.454 kg. 

Não se explica como o zeloso Euclides, ao devolver as sobras, tenha deixado intata a cabana, com 

algumas folhas de zinco. Teria sido por um sentimento de afeto, ou premonição de que o tosco barraco entraria 

como um símbolo de paz na sua biografia? Ou premonição de que o ranchinho se transformaria num dos 

símbolos da cidadezinha, que tão bem o acolheu, e que se tornaria um monumento nacional, a partir de 1939? 

Em agosto de 1902, preocupado, escreve a Escobar exigindo-lhe resposta imediata. 

Soubera que uma fenda num dos pilares punha em perigo a segurança da ponte. Queria confirmação. 

A frincha nada mais era do que um risco de colher de pedreiro. 

 

 

 

OS AMIGOS DE EUCLIDES EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

 

Euclides, introvertido, esquivo e desconfiado, convivendo em harmonia com os operários da ponte, teve 

em São José poucos amigos, quase todos eruditos, com intensa atividade intelectual. Dentre estes, destacaram-

se: 

Francisco de Escobar, o Chico Escobar como era conhecido, mineiro de Camanducaia, que aqui chegou a 

convite do Dr. José da Costa Machado e Souza, ex-presidente da Província de Minas Gerais, que comprara a 

fazenda Água Fria, hoje, Vila Costina. Sem ser advogado, Escobar conhecia leis e tinha um saber profundo. "Foi 

um advogado que não tirou carta". Músico: pianista e flautista, participou de inúmeros recitais e festivais em                        
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São José do Rio Pardo. Rui Barbosa a ele se referiu como "doutíssimo" e "eruditíssimo", pelos seus discursos 

forenses. Foi vereador e intendente em São José (1896 a 1899), participando dos movimentos socialistas locais. 

Foi o conselheiro, animador e o maior colaborador de Euclides. Profundo conhecedor do Latim, Grego, Inglês 

e Francês, traduziu, ao amigo escritor, o livro Flora Brasiliensis, de Martius. Mudou-se de São José, 

provavelmente, em meados de 1905. Morreu em Poços de Caldas, em 1924, aos 54 anos.. 

Adalgiso Pereira, professor de português, vivia à sombra de Escobar. Fez a revisão do Urupês para Monteiro 

Lobato.  

Bráulio de Menezes, médico, vereador e prefeito. 

Álvaro de Oliveira Ribeiro, médico e diretor do jornal "O Rio Pardo", cuidou da saúde de Anna, a mulher 

de Euclides. 

João Batista de Souza Moreira, juiz de paz, foi Intendente Municipal. Apresentou a Euclides Vitalino 

Moreira, apelidado de Jerônimo Picuí, um boiadeiro mineiro, seu parente, para lhe relatar um estouro de 

boiada. 

José de Oliveira Leite, baiano, advogado, casado com a filha do Coronel José Ezequiel de Souza, da 

Fazenda Brejão. Homem culto, forneceu a Euclides material informativo sobre a Bahia. Foi vereador e 

presidente da Câmara rio-pardense. Mudou-se de São José, em 1900, para assumir o alto posto de Secretário 

da Fazenda, na sua terra natal. 

José Rodolpho Nunes, advogado e vereador. 

Jovino de Sylos, advogado, poeta, vereador, intendente, recebeu a ponte em nome da comunidade, na 

festa de inauguração, e recebeu do escritor, como presente, sua escrivaninha, que sempre estivera na cabana 

de zinco. 

Ignácio Loyola Gomes da Silva, advogado, socialista, foi delegado de polícia, presidente do Clube 

"Filhos do Trabalho", do qual retirou-se por desacordos. Mais tarde, foi presidente do Apostolado do Sagrado 

Coração de Jesus e Ministro do Supremo Tribunal de Justiça. 

Mauro Pacheco, advogado, promotor de Justiça, primeiro diretor do jornal "O Rio Pardo", integrante 

do clube socialista local. 

Das cidades vizinhas, eram seus amigos: 

Humberto de Queiroz, de Mococa, admirado pela sua cultura, historiador, assinava com a letra “Q" seus 

trabalhos jornalísticos. Em 1/6/1899, escreveu "De cá para lá", um artigo n' "O Rio Pardo", relatando uma 

reunião de amigos em casa de Euclides, onde ouviram a leitura de novas páginas escritas por ele, de um livro 

que supunha denominar-se "Guerra de Canudos". 

Lafayette de Toledo, de Casa Branca, foi autor do Dicionário Topográfico da Comarca de Casa Branca, 

membro do Instituto Histórico, forneceu a Euclides a correspondência de Canudos. 
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Valdomiro Silveira, nascido em Cachoeira Paulista, em 1873, com 8 anos mudou-se para Casa Branca. 

Foi jornalista e o primeiro escritor regionalista brasileiro. Faleceu em 1941. Deixou quatro livros de contos, 

sendo Leréias o mais comentado. 

Estes amigos de Euclides, acima citados, estão mencionados em suas cartas. Citados, também, estão: 

José Augusto Pereira Pimenta, comerciante e copista das tiras de Os Sertões, e Mateus Volota, o guarda 

da ponte, italiano calabrês, com argola de ouro na orelha furada, que morreu na epidemia de febre amarela, 

em 1903. 

Também foram seus amigos: 

José Honório de Sylos, secretário da Câmara, cronista do jornal "O Rio Pardo", que Euclides quis 

conhecer. Emprestou livros ao escritor e tentou copiar suas tiras de Os Sertões; 

João Modesto de Castro conheceu Euclides no casamento de um parente e lhe forneceu recortes de 

seus artigos (de Euclides) publicados no jornal "O Estado de S. Paulo". 

Dr. Pedro Agapio de Aquino recebeu um bilhete do escritor, em 23 de março de 1899, pedindo-lhe 

emprestados números do "Jornal do Comércio". 

Paschoal Artese, marceneiro e desenhista, tinha 18 anos em 1899. Socialista, no ano seguinte, foi um 

dos fundadores do "Clube Socialista dos Operários" e do "Clube Internacional Filhos do Trabalho". Muitos anos 

mais tarde, afirmou que Euclides participara dos movimentos socialistas rio-pardenses, o que foi contestado 

pelo promotor público e pesquisador, José Aleixo Irmão, no seu livro "Euclides e o Socialismo". 

A primeira e única vez que Euclides participou de uma festa foi, em 3 de maio de 1900, na comemoração 

do Quarto Centenário do Brasil, quando discursou. 

 

 

 

O LIVRO OS SERTÕES  (1902) PARA PRINCIPIANTES: 

 

Os Sertões para principiantes: síntese de suas três partes 

 

O livro Os Sertões, quase todo escrito em São José do Rio Pardo (pelo menos 80%), no dizer de Euclides 

da Cunha, "escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante". É uma obra difícil: vocabulário 

incomum, assuntos áridos, temas científicos, necessitando-se do dicionário e de bibliografia paralela. A cada 

leitura que fazemos de Os Sertões, descobrimos coisas novas, que passaram despercebidas na análise anterior. 
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N'Os Sertões, Euclides se mostra como cientista e artista: o cientista é o engenheiro, o bacharel em 

matemática, ciências físicas e naturais; o artista é o poeta, o sonhador, o estudioso sensível, "que se lançou à 

Escola da Praia-Vermelha". Como cientista, ele nos informa com a precisão de um sábio versátil; como artista, 

ele nos convence e nos encanta com suas palavras transformadas em cores, formas, movimentos, sentimentos... 

A harmonia entre a ciência e a arte faz de Os Sertões uma obra imorredoura. 

Este resumo tem a finalidade de preparar o pequeno aluno e o iniciante estudioso de Euclides para a 

leitura da grande obra, dividida em três partes: A Terra, O Homem, A Luta. 

 

I. A TERRA 

 

Aqui, vejo Euclides como um diretor de teatro, verificando o grande palco, para apresentar sua peça 

brasileira. O palco é o sertão da Bahia. Localiza-o e preocupa-se com todos os detalhes do cenário, em 

constante mutação, com córregos e rios que secam ou transbordam; com tempestades que se formam de hora 

para outra e que desaparecem em minutos; com desertos que se transformam em paraíso, dando lugar à flora 

tropical... 

Analisa todos os detalhes, antes de fazer entrar em cena muitos os soldados das quatro expedições para 

se iniciar a luta. 

E começa o espetáculo, apresentando o planalto central nesta primeira parte do livro, com seus 

diferentes relevos: no sul litorâneo, as maiores altitudes; em Minas Gerais, as montanhas mais altas entram pelo 

interior e, caminhando para o norte, na Bahia, o aplainamento geral. Nesta região, está o sertão, com uma 

ondulação de montanhas baixas, limitado pelo rio São Francisco ao norte e ocidente e, ao sul, pelo rio Itapicuru. 

Desconhecido e sempre evitado, esse sertão tem um solo seco, sem umidade, estéril, queimado pelas 

secas e um clima hostil. Euclides escreve: "(...) tem a impressão persistente de calcar o fundo recém-sublevado 

de um mar extinto". 

Alguns rios que o cortam transbordam nas chuvas e somem nas secas, deixando, de longe em longe, 

algumas poças de água no seu leito. O mais importante deles é o Vaza-Barris que, numa de suas curvas, banha 

Canudos, rodeada de montanhas. 

O clima do sertão é instável: dias tórridos e noites geladas. O ar é seco e essa secura foi descrita em 

“Higrômetros singulares". Num trabalho de 1974, a professora Célia Mariana Franchi Fernandes da Silva 

escreveu: “(...) os cadáveres de um soldado e de um mortoo na peleja, depois de três meses estavam ainda em 

perfeito estado, apenas diferentes, e personagens ressequidos como múmias". 

As secas são cíclicas e assolam a região. Dizem os caboclos que se as chuvas não vierem de 12 de 

dezembro a 19 de março, haverá seca o ano todo. 
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A travessia da caatinga, com sua vegetação resistente, com suas árvores sem folhas, com espinhos e os 

"gravetos estalados em lanças", é “mais exaustiva que a de uma estepe nua". Na caatinga estão os cajuís, 

macambiras, caroás, favelas, juazeiros, xiquexiques, sendo algumas dessas plantas reservatórios de água. 

Quando vem a tormenta, o sertão se transforma em paraíso: ressurge a flora, com seu verde, suas flores 

exuberantes à beira das cacimbas. 

Ressurge a fauna: caititus, queixadas, emas, seriemas, sericóias, suçuaranas... 

No final desta primeira parte, Euclides comenta que os sertões do norte não se enquadram em apenas 

uma categoria geográfica do filósofo alemão Hegel, ou seja: no verão, vestem-se de "estepes de vegetação 

tolhiça, ou vastas planícies áridas"; no inverno, com as chuvas, transformam-se em “vales férteis, profusamente 

irrigados". No sertão, as duas categorias se apresentam numa mesma estação. 

No capítulo "Como se faz um deserto", o autor cita o homem assumindo "em todo o decorrer da história, 

o papel de um terrível fazedor de desertos", através do fogo, das queimadas. E apresenta a solução: açudes, 

que aumentarão a evaporação e as chuvas, como fizeram os romanos em Cartago. 

 

II. O HOMEM 

 

Nesta segunda parte, os personagens entram em cena: jagunços, sertanejos, o Conselheiro.., isolados 

há séculos no sertão, o que provocou sua estagnação cultural. 

Levados pelo texto, adentramos Canudos e, com a multidão, vamos participar de suas tradições, danças, 

desafios, e da sua religião mestiça. 

Euclides da Cunha estuda a gênese, a formação do brasileiro, resultante dos cruzamentos entre o 

indígena, o negro e o português. Desta mistura, por muitos motivos, não resulta um tipo étnico único para o 

Brasil: “(...) não temos unidade de raça". 

Historicamente, os cruzamentos entre portugueses e negros se realizaram no litoral, porque o negro 

vinha para o trabalho escravo nos canaviais da costa brasileira. Entre portugueses e índios, realizaram-se no 

sertão, pois os gentios se refugiavam no agreste do interior, avessos ao trabalho, por razões culturais. 

Para o estudo da formação étnica do sertanejo, Euclides estuda o povoamento das regiões banhadas 

pelo rio São Francisco. O sul foi povoado pelos bandeirantes; a região média, pelos vaqueiros, e o norte seco, 

pelas missões jesuíticas. 

As cidades que margeiam o sertão de Canudos são originárias de missões e aldeamento de índios, como 

atestam seus nomes: Panibu, Patamoté, Uauá, Bendegó, Cumbe, Jeremoabo.. Seus habitantes  resultam de 

cruzamentos, com predominância do índio sobre o branco e sobre o negro. 
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Isolados pelo deserto, sua mestiçagem foi uniforme. Embora a mistura de raças diferentes seja 

prejudicial, os sertanejos formaram uma raça forte. 

O isolamento de um povo fortalece a espécie, mas é fator determinante da estagnação cultural, 

provocando o atraso, o conservadorismo, a igualdade de pensar, de sentir, de agir... O isolamento torna-o 

retrógrado, mas não degenerado. 

(Abro parênteses para esclarecer que não só Euclides foi criticado por erros como os que se seguem: os 

males do cruzamento, o esmagamento total das raças fracas... Outros autores o foram. Euclides se baseava na 

teoria racial do final do século XIX, que ser a raça branca sinônimo de progresso, condenando a miscigenação...) 

"O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. A sua 

aparência , entretanto, (...) revela o contrário. ...) É desengonçado, torto. (...) Reflete a preguiça invencível, (..). 

Basta o aparecimento de qualquer incidente (...) transfigura-se. (...) reponta (...) um titã acobreado e potente 

(...) de força e agilidade extraordinárias." Veste-se de couro, protegendo-se dos espinhos da caatinga. É 

vaqueiro. Sua cultura respeita antiquíssimas tradições. Torna-se um retirante, expulso pela seca cíclica, 

afirmava, mas retorna sempre ao sertão. 

Sua religião, como ele, é mestiça. O catolicismo atrasado se mistura aos candomblés do índio e do negro 

e se enche de superstições, crendices e temores medievais, conservados pelo isolamento, desde a colonização. 

Ele é crédulo, supersticioso, e se deixa influenciar por padres, pastores e falsos profetas... 

Neste ambiente, surgiu Antônio Conselheiro, que absorveu as crenças do seu meio. Fixou-se em 

Canudos com seus seguidores, que acreditavam na certeza de ir para o céu se mortos em combate, defendendo 

uma causa sagrada. 

O Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, nasceu em Quixeramobim, no Ceará. Trabalhou com o 

pai comerciante, que morreu ao se desentender com os Araújos, seus inimigos. Depois dos casamentos das 

irmãs, ele se casou e logo se desiludiu com a traição da companheira. Envergonhado, mudou-se, sem se fixar: 

Sobral, Campo Grande, trabalhando como caixeiro e escrivão de juiz. Em Ipu, fugiu-lhe a mulher, 

acompanhando um soldado. Em Paus Brancos, alucinado, feriu um seu parente que o hospedara... 

Desapareceu. "Morrera por assim dizer". Reapareceu dez anos depois, nos sertões de Pernambuco e em 

Itabaiana (SE), em 1874, como Antônio Conselheiro, impressionando os sertanejos: alto e magro, barba e 

cabelos desgrenhados e longos, túnica de brim americano azul, com uma corda na cintura, sandálias, alforje e 

chapéu de couro, ele pregava nos povoados uma doutrina confusa, que se misturava às rezas de dois catecismos 

que carregava: “Missão Abreviada" e "Horas Marianas". Pregava o fim do mundo, a preparação para a morte, a 

penitência... 

A multidão o seguia, sem que ele a convocasse. Fazia prédicas e profecias, casamentos e batizados, 

reconstruía igrejas, muros de cemitérios... O clero o tolerava e o procurava, deixando-o pregar, até mesmo  
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contra a República, que interveio em áreas regidas pela tradição e reservadas à religião. Como aumentasse seu 

ataque, a Igreja tentou interrompê-lo. 

Em Bom Conselho, reuniu o povo num dia de feira e queimou as tábuas dos impostos, discordando das 

leis republicanas do governo de Satanás. O acontecimento repercutiu e a polícia reagiu. Perseguido, o 

Conselheiro tomou a estrada de Monte Santo, defrontando-se com a tropa em Maceté. Os 30 praças armados 

atacaram. Os jagunços os desbarataram. 

Arraial de Canudos 

O Conselheiro - conhecedor do sertão - e seus seguidores tomaram o rumo norte. Chegaram a Canudos, 

em 1893, uma fazenda abandonada, à margem do rio Vaza-Barris. “Era o lugar sagrado, cingido de montanhas, 

onde não penetraria a ação do governo maldito" (...) “O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas", 

sem ordem, sem ruas; um verdadeiro labirinto, com casas de pau-a-pique, habitadas por uma população 

multiforme, de sertanejos simples, beatas, ricos proprietários que abandonavam tudo em busca da salvação e 

por bandidos ali protegidos, que respeitavam as regras: rezar e fazer sacrifícios para alcançar a vida eterna. A 

igreja, uma fortaleza, a mais importante obra do Conselheiro, estava diante da praça. Euclides descreveu a lei 

mantida por facínoras, as rezas, os sermões, as danças, o dia-a-dia do aglomerado e os tipos fascinantes dos 

heróis: João Abade, Pajeú, João Grande, Vila Nova, Chico Taramela, Macambira, Beatinho... 

Antônio Conselheiro pregava contra a República, contra o governo do Anticristo e da lei do cão. "Mas não 

traduzia o mais pálido intento político". Os jagunços, "rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os 

imigrantes da Europa", não conseguiam diferenciar a República da Monarquia. 

(Abro um novo parêntese: Algumas mudanças da nova ordem respingavam no sertão: separação Igreja-

Estado, obrigatoriedade do casamento civil, cobrança de impostos pelos Estados... : coisas incompreensíveis 

para os sertanejos). 

E o povo versejava e cantava: 

"Casamento vão fazendo/ Só pro povo iludir/ Vão casar o povo todo/ No casamento civil". 

"Visita nos vem fazer/ Nosso rei D. Sebastião/ Coitado daquele pobre/ Que estiver na lei do cão". 

"Eram, realmente, fragílimos, aqueles pobres rebelados.." 

"Requeriam outra reação. Obrigavam-nos a outra luta." 

"Entretanto enviamos-lhes (...) a bala". 

III. A LUTA 

 

Os caminhos e montanhas que volteavam Canudos estavam fortificados. O Conselheiro reinava naquela 

comunidade, dormindo sobre tábuas, pregando, alimentando-se com farinha.. 
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Em outubro de 1896, o juiz de Juazeiro (BA) recusou-se a entregar a madeira encomendada para a 

construção da igreja nova de Canudos. O Conselheiro ameaçou invadir a cidade. Foi pedido reforço ao governo. 

1* Expedição. Em novembro de 1896, foi enviada uma pequena expedição, com 104 soldados, 

comandados pelo Ten. Pires Ferreira, Dia 21, os jagunços os encontraram em Uauá. A tropa retrocedeu, atacada 

com facões, bacamartes e aguilhões de vaqueiro, e apavorada com os gritos e vivas dos conselheiristas. Foi o 

prelúdio da guerra sertaneja. 

2ª expedição. com 543 soldados, 14 oficiais e 3 médicos, saindo de Monte Santo, em 12 de janeiro de 

1897. O major Febrônio de Brito comandou essa expedição, com 543 soldados, 14 oficiais e 3 médicos, saindo 

de Monte Santo, em 12 de janeiro de 1897. Sem conhecer a guerra nas caatingas, a tropa foi inesperadamente 

atacada na estrada que atravessa a Serra do Cambaio. O sertanejo atraía os soldados para a caatinga, que os 

feria, exaurindo-os. A munição acabava, obrigando a tropa a voltar a Monte Santo. Apesar de 415 jagunços 

mortos, este segundo insucesso militar provocou impacto nacional. 

3ª Expedição. Partiu do Rio de Janeiro, com 1.300 homens, em 3 de fevereiro de 1897, comandada pelo 

Cel. Moreira César. Dia 2 de março, sem um plano tático, a tropa entrou e atacou o arraial, perdendo-se 

naquele labirinto. Moreira César foi mortalmente ferido, com duas balas, morrendo no dia seguinte. Foi 

substituído pelo Coronel Pedro Nunes Tamarindo. A tropa fragmentou-se, dispersou-se, debandou em pânico, 

desfazendo-se de armas e munições, recolhidas pelos jagunços. O corpo de Moreira César foi jogado no 

caminho. Quando atravessava o córrego de Angico, querendo conter seus homens, o Cel. Tamarindo foi morto. 

O corpo do Cel. Tamarindo foi jogado sobre uma árvore. Morreu, também, o comandante Cap. José Agostinho 

Salomão da Rocha. Comoção nacional. "A República estava em perigo". 

4* Expedição. Sob o comando do General Artur Oscar, organizaram-se, em 5 de abril de 1897, as forças 

dessa expedição: 4 brigadas em 2 colunas, com 4.283 soldados. Com roteiros diferentes, as duas General Artur 

Oscar colunas encontrar-se-iam em Canudos. A 2ª coluna, comandada pelo general Cláudio do Amaral 

Savaget, com 2.350 homens, partiu de Jeremoabo (BA), em 16 de junho, chegando a Canudos pela Serra de 

Cocorobó, ao norte, onde venceu os jagunços. A 1ª coluna, comandada pelo General Artur Oscar Andrade 

Guimarães, seguiu pelas estradas de sempre, partindo de Monte Santo (BA), em 19 de junho, com 1.933 

soldados. Foi atacada no Morro da Favela. Depois de insucessos e ataques, juntou-se à 2ª coluna. 

Os sertanejos foram encurralados em Canudos, resistindo à superioridade de homens e armamentos, 

sob os tiros da Matadeira (canhão) e de dinamites. 

Faltaram víveres aos soldados. Para alimentá-los, muitas reses e cavalos foram mortos na região. Logo, 

o Ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt, os abasteceu. 

Completou-se o cerco de Canudos, com jagunços enfrentando fome e sede, bombardeios e incêndios. 
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Dia 22 de setembro de 1897, uma disenteria quase dizimou os fiéis, matando Antônio Conselheiro. Os 

sobreviventes defendiam a Aldeia Sagrada. 

Caiu Canudos, em 5 de outubro de 1897, “"ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, 

que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais 

rugiam raivosamente cinco mil soldados. (...) No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas, 

5.200, cuidadosamente contadas.(...)" 

"Antes, no amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio 

Conselheiro. (...) Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa (...) ! Fotografaram-no depois. (...)" 

Cortaram-lhe a cabeça. "Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. 

(...) Ali estavam (...) as linhas essenciais do crime e da loucura.."  

 

(Extraído do opúsculo “Conhecendo Euclides da Cunha”, 2010, ps 59-64) 

 

 

 

OSWALDO GALOTTI E AS SEMANAS EUCLIDIANAS (1938-2020) 

 

O criador da Semana Euclidiana em 1938 

 

Dr. Oswaldo Galotti nasceu em 1911, em Espírito Santo do Pinhal. Fez o curso primário em Casa Branca, 

o ginásio em Muzambinho e o curso de Medicina no Rio de Janeiro, na Escola da Praia Vermelha, na mesma 

escola do aluno Euclides da Cunha, especializando-se em Oftalmologia e Otorrinolaringologia. Nos anos 30, 

estava em São José do Rio Pardo, exercendo correta e humanamente sua profissão, até 1964, quando foi 

rotulado injustamente de subversivo e comunista, e preso pelas forças revolucionárias. Mudou-se para São 

Paulo, trabalhando na secretaria da Saúde. Em São José do Rio Pardo, Galotti  ajudou a fundar o Rio Pardo 

Futebol Clube, presidiu a Associação Atlética Rio-pardense, foi sócio fundador do Rotary Club, foi um dos 

fundadores da Associação de Ensino, da Associação Rio-pardense de Assistência Social, criou a Semana 

Euclidiana em 1938 foi professor dos Ciclos de Estudos Euclidianos, viajou por 17 países, fundou o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais  de São José do Rio Pardo em 1963, foi preso em 1964, recebeu o título de cidadão Rio-

pardense em 1966 e diversas homenagens e condecorações, publicou com Walnice Nogueira Galvão o livro 

“Correspondência de Euclides da Cunha”, em 1997. Faleceu em 13 de agosto de 2001, em plena Semana 

Euclidiana, criada por ele 63 anos antes. 
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Em 29 de fevereiro de 1964, 37 dias antes da prisão do médico Dr. Oswaldo Galotti, a Câmara Municipal 

prestou-lhe homenagem com um Voto de Louvor, "pelos relevantes serviços prestados ao setor de assistência 

social, em nosso Município." 

Dr. Oswaldo Galotti foi detido dia 6 de abril de 1964 e encaminhado ao DOPS, sem conhecimento da 

autoridade policial local, permanecendo em São Paulo até o dia 22 do mesmo mês, quando foi apresentado na 

Delegacia de São José do Rio Pardo, para instauração do inquérito policial por infração à Lei de Segurança 

Nacional, art. 12 da lei 1.802, de 5 de janeiro de 1953: "Incitar direta- mente e de ânimo deliberado as classes 

sociais à luta pela violência." 

(Dr. Galotti foi preso uma outra vez, ficando cinco dias no DOPS). 

Ofício 

22/4/1964 

"A Sua Senhoria o Sr. Delegado de Polícia de São José do Rio Pardo. Sr. Delegado. / Pela escolta portadora do 

presente, encaminho a V. Sa. O detido Dr. Oswaldo Galotti, elemento fichado neste DOPS como comunista e 

que deverá ser processado por essa Delegacia, por infração à Lei de Segurança Nacional, sendo juntado aos 

autos o material apreendido em sua residência e que segue 

anexo. (...) O Delegado Titular de Ordem Social, Alderico Tinoco." 

(No auto de apreensão incluso no processo, estão relacionados dezenas de revistas e livros nacionais e 

estrangeiros, nada comprometedores). 

Dr. Oswaldo Galotti foi homenageado pela Câmara Municipal dia 29 de abril de 1964. 

2/5/1964 

"(...) ao Bel. Gilberto de Oliveira Júnior, Delegado substituto desta Regional, para nos termos da Lei n. 1.802, 

de 5 de janeiro de 1953, instaurar inquérito contra o cidadão Oswaldo Galotti, médico do Centro de Saúde de 

São José do Rio Pardo, desta região, conforme instruções contidas no ofício do Departamento de Ordem 

Política e Social que se encontra em mãos do Sr. Delegado de Polícia daquele Município, ofício esse que deverá 

ser anexado aos autos. / Cumpra-se. / 

Casa Branca, 2 de maio de 1967. / Irineu Campanhã - Delegado Regional de Polícia." 

6/5/1964 
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Na Delegacia de Polícia, diante do Dr. Gilberto do Oliveira Júnior, designado para este inquérito, sete 

representantes dos agricultores rio-pardenses e um colono depuseram contra Dr. Galotti. O presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais depôs a favor. 

Acusavam-no de comunista, ou "sem elementos" para acusá-lo como tal; de ser o maior agitador da 

região; de incitar os empregados à greve; de ter em sua casa revistas e jornais de propaganda comunista; de 

era um homem sem religião, de ter estado na Rússia por conta daquele governo; de participar de um comício 

em Tapiratiba com elementos comunistas; de ter trazido o padre Celso de Sylos para fazer palestra na rádio 

local, quando pregou que “o trabalhador rural teria de atingir um nível de vida mais elevado nem que fosse 

para correr sangue"; de ter Galotti fundado e orientado os Sindicatos daqui e das cidades vizinhas; de o 

presidente do sindicato, Mário Orfei, só agir a mandado de Galotti; de, dias antes da revolução, receber 

elementos da perua da Rádio Marconi, da capital, que esteve parada em frente à sua residência; de ter os 

empregados já feito estudos para dividirem  as fazendas e de Galotti, num discurso, ter dado um murro na mesa, 

dizendo “nós temos de atingir esses objetivos por meio da revolução". 

O denunciado Dr. Oswaldo Galotti, 53 anos, no mesmo dia, às 22 horas, foi interrogado pela autoridade. 

Como as respostas deste inquérito policial quase coincidem com as do inquérito judicial, deixarei para citá-las 

no interrogatório de 18 de dezembro de 1964. 

(Depois do processo arquivado e de ser absolvido, Dr. Galotti declarou a um radical amigo que nunca 

processaria seus acusadores por injúria, porque eram seus amigos e que talvez tivessem, naquele momento, 

razões para acusá-lo de subversivo.) 

Sendo do conhecimento do delegado "que pela Delegacia de Polícia da cidade de Tapiratiba corre um 

inquérito policial, por infração da Lei de Segurança Nacional, e que consta do mesmo várias declarações 

acusatórias do Dr. Galotti, solicite-se por ofício àquela autoridade, uma certidão das mesmas, juntando-se a 

estes autos." 

Dr. Galotti também respondeu a um rigoroso inquérito administrativo na Secretaria de Estado da Saúde 

Pública. 

Eis a súmula, de 5/10/1964: 

"1. - Para que apuradas ficassem as atividades antidemocráticas atribuídas ao médico Oswaldo Galotti, a 

Secretaria da Saúde submeteu-o ao presente processo sumário. Foi obedecido a rigor o Decreto n° 43.217, de 

16 de abril de 1964. 

2. – muito embora a ficha do DOPS o aponte como comunista, a prova dos autos noticiam a vida de um homem 

correto, caridoso e cumpridor dos seus deveres. 
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3. - ninguém o aponta como subversivo ou agitador. 

4. – sobre o caso o Secretário da Saúde não emitiu seu parecer. 

5. - É de se arquivar. 

São Paulo, 9 de outubro de 1964. 

João Ranali / Oficial de Gabinete." 

O Governador do Estado de São Paulo assim decidiu: 

"...) Adotando o parecer supra, Arquive-se. Ademar Pereira de Barros / Governador do Estado. Ano de 1965. 

Dia 22 de março de 1965, às 13 horas, as oito testemunhas de acusação voltaram a depor diante do Juiz 

de Direito, Dr. Orlando Cordeiro, do Promotor Público, Dr Manoel Octaviano Junqueira Filho, do advogado de 

defesa, Oswaldo Castaldi, e do acusado Galotti. 

Dia 26 de maio de 1965, na inquirição das testemunhas de defesa, diante das mesmas autoridades acima 

citadas, foram ouvidas apenas três das sete convocadas. O defensor Castaldi requereu dispensa das demais 

testemunhas, o que foi deferido e determinado que as partes se manifestassem no prazo do art. 499... 

18/12/1964 

Na sala de audiências do Juízo, edifício do Fórum, diante das autoridades acima citadas, foi Interrogado 

o denunciado Oswaldo Galotti, 53 anos, natural de Pinhal, filho de Francisco Galotti e Fédora Galotti, médico, 

residente à Rua Marechal Deodoro, 283. 

(Não citarei as perguntas porque se deduzem das respostas). 

Dr. Galotti respondeu: 

"que sempre sentiu afinidade pelo sofrimento do povo e jamais poupou esforços para ajudar os menos 

favorecidos da sorte, como médico e como cidadão (...). 

"que foi um dos dirigentes da Semana Euclidiana, porque o Euclidianismo é uma mensagem de fé, de elevado 

patriotismo e que aponta para o futuro da nacionalidade somente com uma solução: do levantamento das 

populações rurais, posto que Euclides da Cunha em "Os Sertões" afirma que o homem que está atrás do litoral, 

no sertão, se encontra a 300 anos do Homem da cidade. "que procurado por um trabalhador rural, para que o 

ajudasse a organizar o sindicato dos trabalhadores, não negou seu apoio franco, decisivo e leal para servir seus 

semelhantes, sem interesse de galgar posições futuras, porque nunca visou outro interesse a não ser servir. "que  
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inteirou-se dos requisitos necessários para organizar o Sindicato com o Ministério do Trabalho. "que o 

Sindicato foi registrado, sendo um dos poucos do Estado. "que redigiu as atas das reuniões da entidade. "que 

fez palestras com os trabalhadores para mostrar as finalidades do sindicalismo e as vantagens que poderiam 

obter cumprindo a lei. "que é certo que numa palestra feita no Rotary Club desta cidade teria mencionado que 

o trabalhador só pode evoluir mediante três condições, quais sejam: educação, reivindicação e revolução. "que 

a palavra revolução não foi bem compreendida, tendo o auditório a ligado ao processo violento para a 

derrubada do governo, sendo o seu sentido de evolução e modificação das condições sociais do homem em 

face ao meio ambiente e que isso deve ter gerado as acusações contra a sua pessoa e que viram no movimento 

dos trabalhadores sindicalizados uma ameaça aos seus interesses, e que seu movimento pudesse parar o 

sindicalismo rural. "que o sindicato continua vigente e que não foi uma pessoa que o criou, mas sim o 

corporificou nessa cidade, organizado dentro dos preceitos legais que regem esta instituição e é perfeitamente 

legal. "que respondeu a um inquérito administrativo rigoroso em sua repartição pelo mesmo motivo. Como 

nada foi apurado contra sua pessoa, foi arquivado. "que é certo que foi candidato a deputado estadual pelo 

P.R., partido que nada tem a ver com o Partido Comunista, ou com a ideologia extremista. "que já esteve na 

Rússia por 17 dias, integrando uma caravana de aproximadamente 180 brasileiros: médicos, magistrados, 

escribas, etc. e que visitou 17 países e que escreveu artigos tanto sobre a Rússia, como sobre a Lapônia, 

Alemanha, Terra Santa. "que foi preso por 17 dias detido e doutra, cinco. "que na sua casa não foram 

encontrados materiais extremistas. "que recebia o jornal "Terra Livre" e que os distribuía aos trabalhadores duas 

vezes por causa deste processo, sendo que uma vez através do Sindicato. "que só conheceu os dois deputados 

Dante e Luiz Tenório numa reunião em Tapiratiba. "que não é favorável ao Comunismo, mas que a estrutura 

social brasileira deveria sofrer reformas para que os direitos fundamentais de todos os homens fossem 

respeitados. "que jamais propugnou por qualquer ideia extremista com o objetivo de subverter a ordem das 

instituições democráticas que regem os destinos da Nação. apenas entende que, como cidadão, não pode se 

omitir de dar a sua participação à coletividade. "que segundo entende, todos são chamados para promoverem 

o bem-estar do povo brasileiro e isto ele o faz com muito prazer, porque sabe que está contribuindo para o 

soerguimento da pátria brasileira. "que jamais aconselhou qualquer trabalhador a se apossar do gado dos 

patrões. "que jamais incitou qualquer deles à desobediência ou à subversão. "que tem as cópias de todas as 

palestras pronunciadas na rádio, as quais podem ser apresentadas à Justiça. "que é certo que durante uma 

palestra pronunciada por um sacerdote católico no Rotary, ele se referiu que a evolução do trabalhador deveria 

ser feita mesmo à custa de sangue. Que o interrogado pediu-lhe para repetir esse enunciado, para que ficasse 

claro qual o pensamento de uma ala da Igreja, porque o aludido orador, Padre Celso de Sylos, fez um curso de 

Doutrinas Sociais na Europa e era secretário do arcebispo de Ribeirão Preto, e portanto deveria ser este o 

pensamento de uma ala da Igreja. "que nunca foi preso e processado anteriormente que quando veio a São  
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José do Rio Pardo sempre esteve ligado à assistência social, tendo organizado no aspecto urbano a Associação 

Riopardense de Assistência Social, e no rural, o Sindicato, sendo as duas ideias um mesmo elo dentro do 

pensamento de evolução pela educação." 

Nada mais disse nem foi perguntado. 

Alegações finais 

Do Promotor Público, Dr. Manoel Octaviano Junqueira Filho ao Juiz de Direito, Dr. Orlando Cordeiro. 

"No presente processo, temos, antes de mais nada que notar a mudança da prova da fase policial para a judicial. 

(...) A prova de instrução criminal se apresentou outra, em relação àquela que havia sido registrada no inquérito. 

(...) 

"E por tudo isso, Douto Julgador, somos pela absolvição do acusado, como medida de justiça. 

"São José do Rio Pardo, 30 de junho de 1965./ Manoel Octaviano Junqueira Filho. / Promotor de Justiça. 

Autos conclusivos 

"Vistos, etc 

"Perante este Juízo foi denunciado como incurso nas penas do art. 12 da Lei n° 1.802 ( Lei de Segurança 

nacional), o Dr. Oswaldo Galotti pelo fato de haver incitado os trabalhadores rurais contra seus patrões, 

valendo-se da qualidade de orientador do Sindicato Rural dos Trabalhadores de São José do Rio Pardo, usando 

inclusive a rádio local. O acusado teria estimulado os trabalhadores à luta de classes, do que resultou rebelião 

nos meios rurais. Consta ainda que o trabalhador rural teria de melhorar nem que fosse à custa de sangue. O 

fato se passou no período entre março de 62 a março de 1964. 

"A denúncia foi recebida, sendo o acusado interrogado (fls 39), tendo apresentado defesa prévia no prazo legal. 

"Passando-se à instrução, foram ouvidas sete testemunhas (fls 52 a 59), bem como quatro outras de defesa (fls 

64 a 67). 

"Os autos estão plenos de provas irrefutáveis de que a presença do acusado à frente do Sindicato Rural 

constituiu-se em penhor seguro de tranquilidade daquele órgão e foi graças a sua inteligente, honesta e 

desinteressada atuação que as classes patronais puderam atravessa incólumes aquele agitado período de 

conturbação social. 

"O que produziu exaltação foi o fato do órgão dos trabalhadores ter provocado o chamamento de alguns 

patrões ao Fórum para acertarem as suas contas com os empregados. Nada mais justo. Era e é de lei. Não se 

tem notícia de que algum patrão tenha sido coagido ou a dar suas terras, ou a entregar quantia ao empregado, 

ou a praticar qualquer ato contrário à sua liberdade de agir de acordo com sua livre disposição de vontade. 

"A verdade é que inúmeros trabalhadores viviam em condição subumana, espoliados por patrões, que se 

acobertavam sob um manto falso de protecionismo. Estes foram obrigados a dar uma satisfação, não à Justiça, 

mas aos próprios empregados, alguns dos quais viviam em condições desumanas, habitando sórdidos casebres,  
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sem os mínimos requisitos de higiene e humanidade. Míseras moradias (...) diz respeito ao salário, não é preciso 

dizer que, quando o vigente na região era de Cr$ 800,00, houve casos de aparecerem reclamações em que o 

empregado estava percebendo apenas Cr$ 100,00 e até Cr$50,00! 

"Os autos estão arquivados nos cartórios para confronto. 

"(...) Enquanto o homem for vítima de desumana exploração da parte do seu semelhante, jamais teremos paz 

social e, consequentemente, política, porque esta é projeção daquela. Haverá sempre insatisfação e anseio por 

reivindicações e isto é germe de toda instabilidade social (...). 

"Pode ser que o acusado seja mesmo o ateu materialista apontado pela autoridade policial em seu relatório 

(...). Uma coisa é certa, entretanto, é que curou dar aos trabalhadores de que era orientador precisamente 

aquelas condições que os Evangelhos recomendam aos cristãos: justiça e caridade. Porque muita gente ruim 

anda por aí a bater no peito uma falsa santidade, uma religião domingueira, que só lhe serve de capa para suas 

trapaças, mas a vida interior e o próprio procedimento exterior estão muito distantes dos fundamentos do 

Cristianismo, em cujo nome vivem a cometer injustiças. 

"(...) 'O salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, foi defraudado por vós, e clama; e os clamores 

dos ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vivestes na terra rodeados de volúpias e de 

delícias; cevastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos 

resistiu. (S. Tiago 5, 4-6). 

“Nenhum crime se encontrou no procedimento do acusado, conforme no-lo declara o ilustrado representante 

do Ministério Público em suas alegações finais. 

Também nenhum procedimento condenável, nem mesmo pelos preceitos da moral se lhe encontrou. 

Seu único crime foi o de meter-se pela seara alheia indo olhar as mazelas que se encontravam na casa do 

próximo. 

Face ao exposto, julgo improcedente a denúncia e, com base no n° IV do art. 386 do Código de processo 

Penal, absolvo o acusado da presente imputação. 

"Custas "ex Lege"/ P. R.I., fazendo-se as devidas comunicações. 

"São José do Rio Pardo, 26 de agosto de 1965. 

"Orlando Cordeiro / Juiz de Direito". 

 

(Texto extraído do livro “Meu gambá, outras crônica e estórias”, 2003, ps. 139-145) 
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A VOLTA DE EUCLIDES E QUIDINHO EM 1982 

Apoteose: a chegada de Euclides e Quidinho 

Se você não viu, perdeu um dos mais belos e importantes acontecimentos deste século, em São José do 

Rio Pardo: o clímax dos longos dias do traslado de Euclides da Cunha e Euclides da Cunha Filho. Foi a apoteose 

da inumação dos restos mortais de ambos, no mausoléu rio-pardense beira-rio. 

Comovedora a tarde ensolarada do 15 de agosto de 1982! 

Na Matriz lotada, florida, preparada condignamente para a importante e solene cerimônia, o bispo 

diocesano encomendou os restos mortais, acompanhado pelo canto de três corais. 

Mil mãos, que se revezavam a cada minuto, carregaram as duas pequenas urnas pelas ladeiras da cidade, 

rumo ao rio, rumo ao recanto sagrado. 

Nosso herói, que tanto defendeu o povo, o humilde, o injustiçado, o esquecido, o explorado, feliz 

deveria estar naquela hora, sentindo o carinho da terra que lhe dera serenidade. Sentia também o calor humano 

do povo erudito e de gente simples que o levavam ao seu aconchego de esquecer saudades... 

Pareceu-me que todos os habitantes da cidade se deslocaram para o nosso histórico recanto, lotando-

o e apertando-se no gradil da avenida, no plano elevado. Nunca tanta gente esteve naquele local, em outras 

cerimônias. 

Silêncio monumental e incomum. 

O herói estava entre nós. 

E o cortejo desceu a escadaria do jardim-monumento e adentrou-o sob aplauso, atravessando uma ala 

solene. Os ataúdes repousaram diante da cabana, embalados pelo alegre cantar do rio. 

A beleza da cena emudeceu tradicionais oradores e o falar da juventude. 

As palavras foram rápidas e poucas e as emoções muitas. 

Disse bem o senhor prefeito municipal que, naquele momento, não importava quem fez, ou quem 

trouxe; o que importava era que se fez e que se trouxe... 

E Euclides estava entre nós, graças à soma de esforços e do entrosamento de autoridades e povo... 

A família de Euclides carregou, acarinhando, e pela última vez, os restos de seus antepassados pelos 

caminhos de pedra que, harmoniosamente, ligaram o jardim velho ao novo. E subiu a laje de concreto do belo 

mausoléu florido, acompanhada de autoridades. 

O sol poente, irradiante, dourava a cena. 

A multidão silenciou-se. Incomum silêncio! Nem o vento farfalhou folhas, encrespou o rio... 
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Muitos tiros de atiradores perfilados homenagearam nosso herói, que descia ao leito para o repouso 

eterno, acompanhado do filho, embalados pelo canto coral de cem vozes, interpretando o Sepulto Domino, do 

Padre José Maurício, e o Agnus Dei, da Missa Nordestina, de Lindembergue Cardoso. 

Muitas lágrimas de emoção, no clímax da inigualável e bela cerimônia. 

O canhão estilizado de concreto – a matadeira – correu sobre a caixa-sepulcro, fechando-a para 

sempre. 

Estava encerrada a festa do traslado, que teve sua semente plantada nos anos quarenta. 

As famílias de Euclides da Cunha e de Francisco de Escobar despediram-se de todos, partindo. Partiram 

os demais visitantes. O povo, aos poucos, abandonou o jardim. O sol também se aconchegou, sonolento, no 

côncavo das montanhas. 

Eu ainda via a bela paisagem. O Cristo, no morro, cercado de vermelho céu, aparecia por entre as duas 

hastes do obelisco do mausoléu, que se elevam acima das mangueiras... 

Que beleza o recanto, agora aumentado e mais sagrado!... 

Silêncio. Noite. O rio canta e acalanta os dois viajores cansados... Acendem-se os refletores. 

Com tristeza, penso em você que nada viu e que não assistiu a um dos mais belos e importantes 

acontecimentos deste século, em São José do Rio Pardo. 

P.S. -Eduardo Dias Roxo Nobre esteve no Rio de Janeiro, a partir do dia 12 de agosto de 1982, 

registrando em vídeo todos os acontecimentos do traslado, desde a exumação, no Cemitério São João Batista, 

até a inumação, no mausoléu, em São José do Rio Pardo, na tarde do dia 15 do mesmo mês e ano. Um 

documento importantíssimo para os arquivos da cidade, para todos nós, para o Brasil, com duração de cinco 

horas! 

22/8/82. 

 

(Texto extraído do livro “Fênix (O renascer de velhos textos), 2004, os. 161-162) 

 

 

 

MEU RIO 

(Crônica do autor – 1975) 

Sabe, eu tenho um rio de água de céu que corre no quintal da minha cidade. 

Ele leva o azul do infinito no seu correr... 



 

58 
 

 

 

É azul! 

E um rio criança que brinca, protegido pela terra sagrada que o encaminha. 

E passa por mim sempre correndo, rolando, dançando, cantando, remoinhando, saltando, mergulhando e 

reaparecendo entre pedras, espumando ao encontro de barreiras... 

Irrequieto, ele é bonito e é meu... 

Por isso, nem ligo quando cantam a beleza do Sena cortando Paris, do Tejo em terras lisboetas, do Nilo 

vivificando o deserto, do Arno espelhando esculturas florentinas... 

Não ligo, nem me enciúmo, porque eu tenho um rio de água de céu, que dizem ser pardo e assim o batizaram: 

Rio Pardo. Mas ele me é azul e é meu... 

Eu tenho um rio de água de céu que corre no quintal da minha cidade! 

Ele corre e traz no seu correr o canto das lavadeiras, a calma dos pescadores, o farfalhar de folhas, o trilar dos 

pássaros, o sussurrar dos amantes, o riso e o lamento dos homens... 

Ele corre e passa, levando odores de flores... Leva dores... Lava o suor molhado dos trabalhadores. 

Meu rio reluz, refletindo passantes passando sobre pontes... 

Espelha turistas parados, pasmados, encantados à sua margem... 

Reflete no seu leito as imagens de jovens e maduros intelectuais, euclidianos emocionados e encantados, 

diante do templo de zinco e sarrafos... 

Reflete o correr dos carros e a lentidão das carroças. 

Acaricia flutuantes canoas, com pescadores e casais amantes... Acaricia corpos dourados de banhistas 

queimados. 

Meu rio é vida. 

Ele dá a luz e de beber a homens e plantações... Ele faz nuvens e volta chovendo ao seu leito... 

Ainda há peixes no meu rio, que rareiam a cada dia... Pescadores equipados pacientemente os esperam nas 

verdes margens, salpicadas de simples ranchos e ricas casas... 

Meu rio está ali mesmo, no quintal da minha cidade: um quintal que troca a natureza pela construção do 

homem. 
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Meu rio pode morrer, fornecendo a sua força e sua vida para que máquinas toquem e enriqueçam 

empreendimentos que de fora vêm, falando em progresso... 

Eles poderão devolver a você dejetos indestrutíveis que o destruirão, como o suor cansado amargo de nossos 

irmãos... 

Estou temeroso, meu rio... Eu não quero vê-lo morrer, matando a vida que você acalenta e agasalha... 

Quero você criança a brincar, a correr, a dançar. 

Quero que as novas gerações, como eu, também o vejam remoinhando, mergulhando, espumando, trazendo 

cantares, reflexos, carícias e vida... 

Quero que elas saibam e vejam que eu ainda tenho um rio de água de céu, 

que corre no quintal da minha cidade. ("Gazeta", 18/5/1975) 

 

(Extraído do livro “E as sementes florescem”, 2002, os. 106-107) 
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II. ARTIGOS DOS PROFESSORES DO CICLO DE ESTUDOS EUCLIDIANOS 

 

OBSERVAÇÕES CRÍTICAS EUCLIDIANAS 

 

                    Desde a sua juventude, como estudante, ou como aluno da Escola Militar da Praia Vermelha, e até 

o final de sua breve existência como engenheiro, Euclides da Cunha foi engajado com as questões sociais e 

políticas que aconteciam no país. Suas opiniões eram publicadas na imprensa na época através de crônicas e 

artigos. Seus juízos mais críticos eram manifestados em sua correspondência pessoal aos amigos.  

                    No livro "Correspondência de Euclides da Cunha", organizado por Walnice Nogueira Galvão e 

Oswaldo Galotti, estão reunidas 398 cartas escritas entre junho de 1890 e agosto de 1909. Através delas 

percebemos como Euclides da Cunha via os primeiros tempos de República, o Encilhamento, os golpes, os 

conflitos políticos e militares, as guerras civis, a politicagem, o nepotismo, os líderes políticos, a impunidade, o 

atraso cultural e a si mesmo em todo esse processo histórico. Sem esquecer o contexto histórico e as 

circunstâncias específicas em que foram escritas, entre o final do século XIX e início do século XX, o que 

surpreende ainda é a atualidade de muitas observações euclidianas, daí reunirmos um painel delas, para que 

as novas gerações sintam a elevada capacidade que Euclides tinha de observar, analisar e interpretar os 

acontecimentos daqueles quase vinte anos entre 1890 e 1909. 

                      Os fragmentos das cartas que apresentamos seguem os números em que foram classificadas, as 

datas em que foram redigidas e as páginas em que se encontram na obra citada acima: 

 

 (...) desconfio muito que entramos no desmoralizado regime da especulação mais desensofrida e que por aí 

pensa-se em tudo, em tudo se cogita, menos na Pátria". (1890) 

 

(...) esta pobre terra, esta pobre pátria - esta misérrima pátria tão digna de melhores dias!" (carta 3/20-06-

1892/p.32)  

 

(...) já é tempo de irmos tendo um bocadinho mais de patriotismo e mais interesse pelas coisas públicas. Acerca 

de questões artísticas ou literárias é que vocês por aí (SP) andam muito mal; nada de novo surge; os próprios 

jornais que aqui me chegam são de uma insipidez aterradora e extraordinária. Sob este aspecto S. Paulo está  
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se tornando verdadeiramente medonho (...) (carta 8/ 03-09-1892/p.40)  

 

(...) o que atualmente se passa na nossa pobre terra, é para entristecer e desalentar aos caracteres mais 

robustos" (carta 10/25-10-1892/p.42) 

 

(...) O nosso povo, (...) por abdicação completa de todas as energias, não tem forças para agitar-se além das 

arruaças desprezíveis. (...) Falta-nos vigor, falta-nos brio, falta-nos sentimento e falta-nos espírito. (...) a nossa 

situação é deplorável e perigosa, vamos atravessar longos e sombrios dias de anarquia sem nome, até que o 

espírito nacional duramente provado faça com que a nossa Pátria volte para a comunhão dos povos como o 

filho pródigo - educada pelas desgraças." (carta 13/21-04-1893/p.46)  

 

(...) compreendi afinal que nesta terra a política é a ocupação cômoda dos desocupados e só tenho um 

arrependimento sincero e profundo na vida: o ter-me, embora fracamente, me (sic) preocupado algum tempo 

com tal coisa ". (carta 15/23-05-1893) 

 

(...) convenci-me afinal que a dignidade e toda a sensibilidade mesmo dos que vivem constantemente ocupados 

da própria honra, são, na nossa sociedade, coisas perigosas, que levam ao martírio"(carta 24/07-01-1894/p.61)  

 

(...) não há lugar algum no mundo tão próprio para o sucesso das nulidades atrevidas quanto S. Paulo. Passar 

uma revista pelo mundo político desta terra é observar os tipos mais completos dos mais perfeitos parvenus." 

(carta 30/23-01-1895/p.69)   

 

(...) Deves saber que a minha índole é contraposta ao meio tumultuoso em que estou (SP), aonde a luta pela 

vida lembra, pela ferocidade e pelo bárbaro egoísmo - a agitação da Idade das Cavernas. Estou entre 

trogloditas que vestem casacas e leem Stuart Mill e Spencer - com a agravante de usarem armas mais perigosas 

e cortantes que os machados de Sílex ou rudes punhais de pedras lascadas." (carta 47/09-10-1895/p. 87) 

 

(...) O nosso belo ideal político (...) continua sacrificado pelos políticos tontos egoístas que nos governam " 

(carta 58/14-03-1897/103) 

 

(...) Acho, realmente, ridículo o título de filho desta terra depois da vasta série de escândalos de toda sorte com 

que ela tem desmoralizado a História !" (carta 59/1º-04-1897/105) 
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(...) a nossa carreira é, hoje, a mais infeliz do Brasil. Num país pobre, o engenheiro é a primeira vítima, o primeiro 

atingido pelo golpe da pobreza geral." (carta 82/26-05-1901/ p.125)  

 

(...) O nosso reles mundozinho político". (carta 86/25-12-1901/128)  

 

(...) alenta-me a antiga convicção de que o futuro o lerá ("Os Sertões"). Nem outra coisa quero. Serei o vingador 

e terei desempenhado um grande papel na vida - o de advogado dos pobres sertanejos assassinados por uma 

sociedade pulha, covarde e sanguinária..." (carta 90/21-04-1902/p.133) 

 

(...) Prefiro ser realmente ministro nos breves minutos de um sonho, ocupando a imaginação de um amigo, do 

que o ser, de fato, nesta terra onde não há mais altas e baixas posições... Minado tudo.” (carta 99/19-11-1902/ 

p.141) 

 

(...) A vida é hoje triste, no Brasil." (carta 103/26-01-1903/p.146)  

 

(...) Venci por mim só, sem reclames, sem patronos, sem a rua do Ouvidor e sem rodas." (carta 108/25-02-

1903/p.150) 

 

(...) minha simpatia pelos nossos extraordinários patrícios sertanejos" (carta 116/30-03-1903/p.159)  

 

(...) não desejo Europa, o boulevard, os brilhos de uma posição, desejo o sertão, a picada malgradada, e a vida 

afanosa e triste do pioneiro". (carta 182/07-07-1904/p.212) 

 

(...) Bem se vê que os tempos vão maus, campeando, impunes, todas as iniquidades." (carta 208/?-09-

1904/p.233) 

 (...) país em que se inventam os empregos para a vadiagem remunerada." (carta 216/22-10-1904/p.240) 

 

(...) Ninguém lê, ninguém escreve, ninguém pensa". (carta 386/28-06-1909/p.411) 

 

(...) vou atravessando esta existência no pior dos países possíveis e imagináveis. (...) tu não imaginas como 

andam propícios os tempos a homens-pulhas, dos Pachecos empavesados e dos Acácios triunfantes. Nunca se 

berrou tanta asneira sob o sol !" (carta 396/08-08-1909/p.423) 
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OU PROGREDIMOS, OU DESAPARECEMOS 

 

Rachel Ap. Bueno da Silva- Mestre em História da Educação 

(Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP) 

joanaimaginaria44@gmail.com 

 

 Esse deveria ser um texto com toda a formalidade que se exige de um texto acadêmico, mas não será.  

Pretendo que ele tenha mais um caráter informal, mais acessível, mais próximo daquilo que somos. 

Todos os anos quando a Semana Euclidiana termina é dado início aos trabalhos e as pesquisas que se 

pretendem desenvolver no próximo ano, no dia 16 de agosto começa tudo outra vez. 

 Em 2019 não foi diferente. Ao término de mais uma Semana Euclidiana começaram os planejamentos, 

as leituras, pesquisas e tudo caminhava como o de costume até o mundo ser surpreendido por uma pandemia 

de uma doença que ninguém conhecia, provocada por um vírus também desconhecido que foi devastando 

populações. 

A Covid-19, provocada pelo Corona Vírus, que atingiu primeiramente a China e espalhou-se 

rapidamente pelo mundo, expôs o que a humanidade tem de melhor, mas principalmente o que tem de pior. 

Os hábitos precisaram sofrer mudanças radicais e a adoção de isolamento social tornou-se questão de 

sobrevivência.   

As mortes diárias em vários países, independente de seu poder econômico, chegaram a atingir a 

assustadora marca de quatro dígitos. Os hospitais ficaram super lotados e nas UTIs, por falta de respiradores, 

médicos se viram obrigados a escolher quem iria viver ou não. Dramático, trágico, insano. 

Foi dentro desse contexto que a Semana Euclidiana de 2020 foi se desenhando. Cheia de incertezas e 

medos fui motivada a mudar o texto a ser publicado na Revista Cultura Euclidiana, pela primeira vez em formato 

digital, deixando talvez, o trabalho iniciado em 2019 para um próximo ano, se tivermos sobrevivido a essa 

pandemia. 

Escrever um texto falando desse momento é uma tentativa de deixar registrado às futuras gerações o 

quão importante tem sido o Movimento Euclidiano ao longo de nossa história. Quantos encontros, quantas 

emoções, quanto de Brasil descobrimos a cada ano e o quanto de Brasil podemos construir a partir dela. 

A Semana Euclidiana, além da parte cultural e artística é composta de encontros, de muitos encontros. 

Cheia de calor humano, abraços e beijos, ela é capaz de alterar o calendário daqueles que a conhecem, os  
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assíduos frequentadores costumam dizer que o ano divide-se em dois: antes e depois da Semana Euclidiana. 

Para seus frequentadores ela é a festa de ano novo, com duração de uma semana. 

O movimento que deu origem a essa Semana, que ficou conhecido por Movimento Euclidiano iniciou-

se em 1912, três anos após o desaparecimento de Euclides da Cunha. Na cidade de São José do Rio Pardo, um 

grupo de amigos, sob o lema de “Por protesto e adoração”, reuniu-se para homenageá-lo, diante da cabana 

onde o escritor trabalhou acompanhando a reconstrução da ponte sobre o Rio Pardo e escreveu parte do livro 

Os sertões. 

Essa reunião anual que acontecia no dia 15 de agosto ganhou corpo e espaço e em 1936, quando se 

tornou oficialmente em uma semana de festejos, nascia a Semana Euclidiana. Novas atividades culturais, 

esportivas e intelectuais foram incorporadas a semana ao longo dos anos. Foi criada em 1939 a Maratona 

Intelectual Euclidiana e em 1966 criou-se o Ciclo de Estudos Euclidianos. 

Considerada o mais antigo movimento cultural ininterrupto do país, a Semana Euclidiana viu a História 

do Brasil ser escrita, assim como ainda a ajuda escrevê-la. Assistiu a guerras que aconteceram pelo mundo a 

fora, ao avanço do autoritarismo, avanço e recuo do pensamento progressista. 

Passou pela ditadura militar e sofreu com ela, teve estudante preso, professor perseguido, mas também 

acompanhou, anos depois, a redemocratização do país e a luta pelas Diretas Já. Viu Presidentes serem eleitos 

e sofrerem golpes, viu um operário, retirante nordestino, subir a rampa do Palácio do Planalto e ocupar a 

cadeira de Presidente da República, viu nascer inúmeros euclidianos que tiveram seus trabalhos enaltecidos e 

também desaparecerem e caírem no esquecimento. 

Ironicamente um movimento cultural que tenta adequar seu pensamento aos novos tempos, buscando 

tornar-se progressista ano após ano, assiste no momento atual, ao negacionismo da ciência, da arte e da 

cultura. Vê o sucateamento da educação e desmonte das universidades públicas. Assiste ao país transformar-

se, segundo dizeres do próprio Euclides naquilo “que chamamos política a uma grande conspiração contra o 

caráter nacional...” (CUNHA, 1997, p. 128) 

A pandemia atingiu a vida de todos e fez com que surgissem muitas dúvidas quanto a Semana Euclidiana 

e sua continuidade. 

A partir de agora a sociedade terá que passar por muitas mudanças. Entre elas estão os hábitos de 

convivência, as questões sanitárias, mas principalmente de comportamento, a partir de agora precisam ser 

incluídas, com urgência nas discussões aqueles, que muitas vezes são deixados de lado e que estão, na grande 

maioria, a margem da sociedade: os pobres, porque a doença não seleciona classe social, mas mostra seu lado 

mais perverso com os que estão mais desamparados pelo Estado e que querendo ou não são importantes 

agentes de disseminação do vírus. 
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Vivendo em grande número de pessoas, em habitações precárias, sem poder cumprir o isolamento 

social adequadamente, sendo obrigados a sair para trabalhar, pegando transporte público lotado, essas pessoas 

fazem as estatísticas de mortes crescerem, tornado-se apenas em números sem rostos e sem nomes. Esse é o 

Brasil que quase nada mudou desde os tempos de Antônio Conselheiro, onde as autoridades recebiam queixas 

da perda de mão de obra nos latifúndios, para o povoado de Belo Monte. 

O noticiário atual aponta a necessidade da flexibilização das medidas sanitárias adotadas durante a 

pandemia, como a volta ao trabalho, em nome da salvação da economia. Afinal, quem vai trabalhar para manter 

o capital? Quem trabalhava para manter o latifúndio, nos tempos do Conselheiro? A vida tem pouco valor 

diante da economia, é preciso antes de tudo salvar o capital e os privilégios, assim pensam os que detêm o 

poder econômico. O atual governo liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais aos bancos para a manutenção da 

sua saúde financeira, enquanto a população aguarda em filas intermináveis por um auxílio emergencial de 600 

reais, onde muitos não tiveram direito por falta de adequação de seus dados no sistema de informações do 

governo, ou pelas dificuldades ao acesso digital. Todo esse dinheiro liberado aos bancos se fosse dividido por 

200 milhões, que é o número aproximado de habitantes no Brasil, independente da classe social, daria a cada 

um receber 6 mil reais.  

O Brasil de 2020 compara-se a um navio a deriva, sem comandante, sem moral, sem compromisso como 

expressado por Euclides da Cunha: “É, desgraçadamente, comum nesta terra vender-se a consciência. ” 

(CUNHA, 2009. p.155 ) 

O atual Presidente da República não dialoga com os Governadores dos Estados, desrespeita os demais 

poderes da República, nega a pandemia, que até o mês de junho havia ceifado a vida de mais de 50 mil 

brasileiros, chama-a de “gripezinha”, incentiva aglomerações, invasão de hospitais para mostrar que tudo é 

exagero da mídia, e participa de atos antidemocráticos, sob a orientação ideológica de um astrólogo, 

terraplanista, que se apresenta como filósofo.  

É possível compreender tais absurdos, pois   segundo Euclides: “Se um grande homem pode impor-se a 

um grande povo pela influência deslumbradora de seu gênio, os degenerados perigosos fascinam com igual 

vigor as multidões tacanhas. ” (CUNHA, 1968, p. 226). 

Esses episódios permitem que Canudos continue presente e atual em nosso no dia a dia, marcado pela 

violência do Estado representada na ação policial, principalmente nas comunidades e favelas, onde vive a 

população mais carente.  

Em operação conjunta das Polícias Federal e Civil do RJ no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, 

Região Metropolitana do RJ, um adolescente de 14 anos foi morto dentro de casa, João Pedro brincava com 

amigos, quando ocorreu a invasão por policiais em busca de determinado traficante de drogas. A residência foi 

atacada com duas granadas e alvejada por 70 tiros. Uma invasão semelhante à ocorrida no sertão da Bahia, em  
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1897, onde casas eram incendiadas e mães com suas crianças eram alvejadas, impiedosamente, numa ação para 

justificar a imposição da ordem e da justiça. 

Contabilizando outras tantas mortes, como as que se tornaram emblemáticas de Claúdia, Amarildo, 

Mariele, Anderson, Ágata, ou de  Evaldo que foi morto quando no carro que estava junto com a família foi 

alvejado por 80 tiros disparados por militares do exército, o Brasil protagoniza episódios tão traumáticos e 

complexos como os de Canudos, temos ainda os exemplos da Candelária, de Vigário Geral, do Carandiru e de 

Eldorado de Carajás, apenas citando alguns, que também foram resolvidos à bala e continuam atestando com 

isso a total incompetência dos governos em solucionar problemas que requerem outra reação. 

A nação se comove, mas logo esquece, afinal os atingidos pertencem as chamadas minorias: negros, 

mulheres, homossexuais, moradores de favelas. O fato de não se discutir essa violência, vai tornando-a legítima 

e natural. 

É preciso tratar esses eventos traumáticos com a mesma energia que se trata uma grave doença, pois 

caso contrário ela vai minando as forças e vai extinguindo a vida. “O homem mata o homem como o parasita 

aniquila a árvore. ”  (CUNHA, 1927.) 

Esses foram apenas alguns pontos para reflexão sobre a atualidade brasileira, episódios assistidos pelas 

Semanas Euclidianas ao longo de décadas. Semana que é testemunha ocular da História e que nesse momento 

é ameaçada por uma doença até então desconhecida, que exige um grande esforço de todas as nações e de 

todos os povos para buscar a cura que garantirá a nossa sobrevivência. 

Nunca se tornou tão urgente pensar e agir coletivamente, pensar e agir em defesa da vida, pensar e agir 

em favor da ciência e da história. Nada é mais importante agora do que pensar na manutenção da vida e olhar, 

estudar e conhecer a história nos permitirá fazer escolhas conscientes. 

Conhecer a História é uma forma de evitar que se repitam erros do passado: “Ou progredimos, ou 

desaparecemos. ” (CUNHA, 1968, p. 54). 

Na luta para que a ciência e o humanismo vençam esse momento de obscurantismo pelo qual passamos, 

está a Semana Euclidiana e todos aqueles que a fazem acontecer. 
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O ROMÂNTICO EUCLIDES – A ESTÉTICA DO ROMANTISMO NAS POESIAS 

EUCLIDIANAS 

Rick Azevedo da Cunha1 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de identificar a influência da escola literária do Romantismo, 

iniciada no século XIX no Brasil, na obra poética de Euclides da Cunha. A partir do estudo das características da 

estética romantismo e com base no referencial teórico presente nos textos de Alfredo Bosi e Antonio Candido, 

identificar pontos de semelhança nas poesias do jovem escritor no final do século XIX com traços desse período 

literário. Assim, é possível identificar o jovem Euclides da Cunha como leitor do Romantismo e como escritor 

sendo influenciado por esses textos e produzindo uma escrita diferente em estrutura e temática de sua prosa. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Euclides da Cunha; poesia; Romantismo; Brasil; estética literária; escola literária. 

 

A partir de um movimento alemão chamado "Sturm und Drang", tempestade e impulso, em tradução 

direta da língua alemã, surgiu o Romantismo. Tal movimento tinha a intenção de ir em oposição ao período 

literário vigente - o Arcadismo - que pregava o equilíbrio na escrita e na temática, uma vida sem exageros e 

luxos. O Romantismo surge para trazer a emoção em exagero, o sentimentalismo crescente e o subjetivismo. 

Um exemplo desse momento e que se tornou a publicação que gerou esse período literário é a obra "Os 

Sentimentos do Jovem Werther" (1774), de Goethe. 

Com advento do Iluminismo e a divulgação dos ideais de "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", o 

Romantismo espalhou-se por toda a Europa em um momento histórico movimentado, principalmente, a 

Revolução Francesa, a estética romântica também foi influenciada por esse espírito revolucionário e pela 

sociedade burguesa que emergia na época. Isso porque a sociedade deixou de ser reconhecida apenas pelo 

clero e pela nobreza. 

Dessa forma, a classe média - a burguesia - passou a ter acesso à arte e passou, então, a produzir uma 

arte que se representasse e fosse popular. Assim, a questão da individualidade defendida pela burguesia é vista 

nas obras por meio do sentimento individualista e pelo subjetivismo. Além disso, há a valorização da emoção e 

dos sentimentos universais como amor, traição e tristeza em detrimento da racionalidade pregada  
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anteriormente pelo Classicismo e Arcadismo. O espírito de liberdade das revoluções é visto na própria estrutura 

do Romantismo, que prega uma linguagem mais acessível e liberdade formal em seus textos. 

 

O ROMANTISMO NO BRASIL 

 

No Brasil, o início do século XIX foi agitado. Em 1808, a Família Real Portuguesa instala-se no Brasil, 

gerando uma série de modificações na então capital, o Rio de Janeiro. Por exemplo, construção do Museu 

Nacional, criação de universidade, fundação do Banco do Brasil, abertura dos portos às nações amigas. Dentre 

elas, a mais importante para a Literatura: a criação e desenvolvimento da imprensa nacional. Isso ajudou muito 

na propagação dos escritos literários da época. Logo em seguida, em 1822, houve a Independência do Brasil. 

A soma de tais acontecimentos históricos resulta nos brasileiros o espírito de liberdade e nacionalismo. Assim, 

o período literário do Romantismo teve início com o lançamento da obra de poesias "Suspiros poéticos e 

saudades" (1836), de Gonçalves de Magalhães. 

O período romântico foi muito produtivo no Brasil. Uma vez que a tipografia e a imprensa se 

desenvolveram, ajudaram a propagar e divulgar os textos literários. A prosa utilizou do folhetim, anexo aos 

jornais com capítulos de obras. Assim, eles tornaram-se mais populares, atingindo diversos públicos. Ademais, 

o momento histórico fez com que a arte divulgasse o que seria a essência da nação e aquilo que faria o Brasil 

ser considerado único diante de outros. Isso é afirmado por Candido (2015),  

No Romantismo predomina a tônica localista, com o esforço de ser diferente, afirmar a 

peculiaridade, criar uma expressão nova e se possível única, para manifestar a singularidade do 

país e do eu. Daí o desenvolvimento da confissão e do pitoresco, bem como a transformação 

em símbolo nacional do tema indígena, considerado essencial para definir o caráter brasileiro, 

e, portanto, legítimo, do texto. 

 

A poesia do Romantismo foi dividida em três gerações de acordo com sua temática que sofreu muita 

influência por esse período histórico de ressignificação do território nacional. Em linhas gerais, a primeira 

geração é baseada no espírito de independência e da vontade de identificar e divulgar uma identidade 

brasileira própria. Assim, determinou-se símbolos que representassem a figura nacional, discrepante da cultura 

portuguesa. Dessa forma, a figura indígena e a natureza tropical brasileira foram escolhidas para tal função. O 

indígena tornou-se herói nacional em um cenário repleto da bela natureza do país. Sobre isso, Candido (2015) 

mostra a importância da valorização desses símbolos para a jovem nação:  

Mediante essa transfiguração, o indianismo foi importante histórica e psicologicamente, 

dando ao brasileiro a ilusão compensadora de um altivo antepassado fundador, que,  
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justamente por ser idealizado com arbítrio, satisfez a necessidade que um país jovem e, 

em grande parte, mestiço tinha de atribuir à sua origem um cunho dignificante. 

 

Ainda na poesia romântica, a segunda geração se destaca pelo sentimentalismo exacerbado, pela fuga 

da realidade e pelo pessimismo do eu lírico em relação à própria vida. Já a geração condoreira é considerada 

a terceira geração. A produção desse período é influenciada pelo discurso de abolição da escravatura. Por isso, 

há poesias de cunho crítico social e político. Além disso, há aqui também uma valorização do amor mais 

concreto e erótico. 

Traçar esse perfil do Romantismo no Brasil é importante para se compreender a produção literária do 

escritor Euclides da Cunha. Uma vez que, ainda jovem, o autor teve contato com tais obras e por elas foi 

influenciado. Todos esses traços românticos são identificáveis em diferentes produções poéticos do escritor 

quando ainda era um jovem adulto. 

 

O JOVEM POETA EUCLIDES DA CUNHA 

 

Os poemas analisados neste trabalho foram escritos entre 1883 e 1884 por um Euclides da Cunha ainda 

jovem, com 17 anos. Ainda assim, é possível identificar forte traço de ideologias políticas e críticas sociais 

presentes em seus textos, como questões ambientais, luta de direitos e exaltação de revoluções. Dessa forma, 

suas palavras externam um jovem maduro e convicto de suas escolhas. 

Ademais, é possível perceber a influência do Romantismo no jovem escritor. Os traços da escrita 

romântica e as características desse período literário são identificados ao longo da obra poética de Euclides da 

Cunha. Por isso, é correto falar que o autor tivera contato e lia as obras dessa escola literária citada. Isso deve-

se também aos seus estudos e às bibliotecas nas quais tivera contato. O jovem poeta, nesse período, era 

estudante do Colégio Aquino, sendo aluno de Benjamin Constant, que influenciou muito em sua formação. 

Diferentemente dos poetas românticos que eram boêmios, o autor das poesias analisadas era bem 

introvertido. Há relatos de que o jovem Euclides vivia muito em seu quarto, sempre estudando, com uma vida 

bem diferente dos seus colegas com a mesma idade. Além disso, o escritor cantagalense não era, até mesmo 

em suas cartas pessoais, um grande demonstrador de sentimentalismo ou relacionamentos amorosos. A pessoa 

do escritor sempre foi ponderada em sua escrita com amigos e familiares. Mesmo que carinhosa, a escrita era 

bem linear. Todavia, o eu lírico nas poesias euclidianas é bem eloquente e expansivo em expressar seus 

sentimentos e desejos. Isso tudo demonstra a literariedade e o encantamento da literatura e da arte. As 

diferentes expressões que elas podem ter e causar. 
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De alguma forma, Euclides utilizava-se da escrita poética para vivenciar e ter experiências diferentes 

daquelas que tinha em sua vida real. A literatura, como todo tipo de arte, tem essa função de atingir o leitor, 

de forma a causar nele uma liberação de suas emoções e sentimentos. Isso chama-se catarse. Antonio Candido 

(1972, p. 804) explica tal ação contida na arte. 

Portanto, por via oral ou visual; sob formas curtas e elementares, ou sob complexas 

formas extensas, a necessidade de ficção se manifesta a cada instante; aliás, ninguém pode 

passar um dia sem consumi-la, ainda que sob a forma de palpite na loteria, devaneio, 

construção ideal ou anedota. E assim se justifica o interesse pela função dessas formas de 

sistematizar a fantasia, de que a literatura é uma das modalidades mais ricas.  

 

AS CARACTERÍSTICAS DO ROMANTISMO NA POESIA EUCLIDIANA 

  

Como um método de traçar a identidade nacional e diferenciá-la, principalmente, de Portugal, a 

primeira geração do Romantismo apresenta um cenário bastante brasileiro, com a natureza tropical, suas cores, 

fauna e flora. Tais elementos foram utilizados como símbolos da nação brasileira, com sua independência 

recém-conquistada. Portanto, era necessário valorizar aquilo que diferenciava o Brasil dos demais países e era 

determinante nessa comparação. Também a figura do indígena se tornou o símbolo de herói nacional. Cândido 

(2002, 25) demonstra que essa geração quer, em seus temas 

privilegiar segundo um espírito novo o tratamento literário da natureza brasileira e do índio, 

que como temas secundários vinham do século XVIII; quanto à concepção estética, o 

reconhecimento de que o Romantismo era a grande atualidade, sendo mais adequado às novas 

aspirações.  

 

Um dos grandes nomes desse período é Gonçalves Dias, que produziu uma vasta obra de poemas de 

exaltação à natureza brasileira. Euclides da Cunha possui um poema intitulado "Gonçalves Dias" que nele exalta 

a história desse poeta, em uma lírica bastante nacional e natural. Há ainda a repetição do termo "mar" de forma 

a engrandecer a natureza. 

Se eu pudesse cantar a grande história, 

Que envolve ardente o teu viver brilhante... 

Filho dos trópicos que - audaz gigante - 

Desceste ao túmulo subindo à Glória! 

 

Teu túmulo colossal - nest'hora eu fito - 
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Altivo, rugidor, sonoro, extenso - 

O mar!... e ....... O sim, teu crânio imenso 

Só podia conter-se no infinito... 

 

E eu - sou louco talvez - mas quando, forte, 

Em seu dorso resvala - ardente - norte, 

E ele espumante estruge, brada, grita, 

 

E em cada vaga uma canção estoura... 

Eu - creio ser tu'alma que, sonora, 

Em seu seio sem fim - brava - palpita! 

 

Ainda nas notas do autor há o escrito: “Sei; está mui longe de ser digno do grande poeta este soneto – 

sem inspiração”. O período anterior demonstra um respeito e carinho ao escritor Gonçalves Dias e sua obra. 

A segunda geração do Romantismo é chamada de ultrarromântica. Nela, os poemas são marcados pelo 

exagerado sentimentalismo, o escapismo e fuga da realidade e pelo pessimismo. Essa geração foi muito 

influenciada pelo poesia do inglês George Gordon Byron, (1788-1824), sendo conhecida até mesmo como 

"byroniana". Para Bosi (2012, p. 120), na  

"segunda geração romântica", a poesia brasileira percorrerá os meandros do extremo 

subjetivismo, à Byron e à Musset. Alguns poetas adolescentes, mortos antes de tocarem a plena 

juventude, darão exemplo de toda uma temática emotiva de amor e morte, dúvida e ironia, 

entusiasmo e tédio.  

 

Dessa forma, é possível encontrar a temática da morte, como um tipo de fuga da realidade, além de um 

grande pessimismo e negativismo. Isso acontece, porque o eu lírico dessas poesias possui um sentimento 

amoroso, em grande parte, não correspondido e essa fuga é o jeito de lidar com a desilusão. 

A partir desse conhecimento, a leitura do poema "No túmulo de um inglês..." de Euclides da Cunha 

demonstra essa influência. 

 

És bem feliz,my lord!... na tua tumba fria 

Um sono gozas, bom — no seio da soedade 

Feliz!... não tens o Sol de tu'Albion sombria 

Mas tens o olhar de Deus — O Sol da eternidade!... 
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És bem feliz my lord a triste ventania 

Soluça nos ciprestes os cantos da saudade... 

Quem sabe se te traz — em vozes de agonia— 

Os risos e as canções de tua mocidade!... 

 

Estás livre do spleen... invejo-te deveras... 

Do túmulo a sombra espanca as pálidas quimeras. 

— Em teu berço de pedra embala-te a soidão... 

 

És bem feliz my lord — assim antes eu fora!... 

Tu tens a calma eterna, a solidão sonora 

E tu não tens — feliz — não tens — teu coração... 

 

No poema acima, é possível identificar características bem próprias dessa segunda geração da poesia 

romântica. Já o título chama a atenção, porque cita um inglês. Pode-se interpretação o próprio Lord Byron, o 

qual leva o nome da geração. Termos como tumba fria, sono, soidade (saudade), não tens o sol, olhar de Deus, 

Sol da eternidade, todos eles remetem à temática da morte. 

Outra característica identificada nesse poema é a evasão à infância no verso: "Os risos e as canções de 

tua mocidade!...". Ademais, há a citação do termo "spleen", que, inclusive, também é um dos nomes dessa 

geração poética do Romantismo. O termo significa um o estado de melancolia ou tristeza, ou seja, representa 

o isolamento, angústia e desânimo. 

 O eu lírico finaliza o poema declarando que é "mylord" é feliz, porque não tem coração. Essa figura é a 

maior representação do sentimento amoroso. Assim, percebe-se o desejo de não sentir esse exagero de 

sentimento. 

Ainda sobre essa geração, o poema "Fatalidade..." vem acompanhado da seguinte epígrafe: "Ai não me 

lembres do passado as cenas. / Nem essa jura desprendida a esmo". Esses versos são do poeta Fagundes Varela 

(1841-1875), uma das figuras do Romantismo brasileiro, cuja obra poética é marcada por solidão, angústia, 

melancolia e temas sociais e políticos. 

No poema de Euclides da Cunha analisado, identifica-se 

  

Porque te não esqueço – ai! sim – quisera 

Olvidar-te mulher sim – te esquecer…. 

Sim a ti – a mais rósea primavera 
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Que vi fulgir no céu de meu viver – 

Sim a ti que a minh’alma altiva, inteira 

Co’um só olhar fundiste – a ti mulher 

Que fostes minha luz, meu céu, meu ar 

– Eu esquecer quisera….ai – olvidar!…. 

 

Porque te não esqueço – e do passado 

Porque deixando a muda solidão – 

Me vem o som dos beijos – tão gelado – 

No fundo me chorar do coração 

As tristes vênias do amor finado…. 

 

[...] 

Quisera te esquecer – anjo maldito – 

Ah!… quanta vez no lábio meu sem cor – 

Travando da blasfêmia a voz, o grito 

Sinto – triste no peito sem calor – 

Meu coração chorar – divino aflito – 

– Cheio de fel, de lágrimas – de amor – 

Chorar – chorar teu nome em dor mortal. 

Teu nome tão sublime…vil – fatal!… 

 

E no entanto te amei… e te amo ainda. 

E tu? Se eu te esquecesse – a meu talento 

Peias – de teu olhar c'o a luz tão linda 

E embalde, desvairado, febril – tento 

Apagar no meu peito a flama infinda 

Que gera o desvario – mau – sangrento…. 

– A desgraça – o marco das esperanças 

Amarrou meu porvir – nas tuas tranças!…. 

 

[...] 

Ah!… não conheces, não – as fundas dores, 
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As vertigens tão más, cruéis delírios 

Que o peito me transbordam de negrores… 

Ai!… não conheces, não – os desvarios 

Que me tecem – pejados de negrores 

N’alma as geladas palmas dos martírios 

Ah! Tu não sabes não – te amo e padeço – 

Quisera te esquecer e…não te esqueço!… 

 

Nos versos acima, é possível identificar o amor não correspondido, uma mulher que é exageradamente 

amada. Contudo, a figura dessa mulher sofre mutação ao longo do poema, chegando a ser representada pelo 

termo "anjo maldito". A fuga na morte também está presente no poema nos versos: "Chorar – chorar teu nome 

em dor mortal. / Teu nome tão sublime…vil – fatal!…" e em "te amo e padeço". Assim, o amor até a dor e a 

morte é visto. Em linhas gerais, o poema é repleto de angústia e dor – principais pontos dessa geração 

romântica.  

Ainda sobre o poema acima, vê-se a inevitabilidade do sentimento amoroso em "Quisera te esquecer 

e…não te esqueço!…". O eu lírico apresenta-se inútil e imutável diante do que sente. 

Já em uma transição da segunda para terceira geração da poesia no Romantismo brasileiro esse amor 

utópico e idealizado transforma-se em um relacionamento mais concreto e palpável. São os primeiros passos 

para o Realismo, escola literária posterior. Por isso, há a presença de um erotismo, tirando o tema das poesias 

apenas do plano de sentimentos e pensamentos e colocando-o mais na realidade e no plano carnal. Essas 

temáticas fizeram sucesso no leitor da época e seguintes. Para Cândido (2002, p. 59),  

o lirismo açucarado de toque sentimental, dissolvendo a natureza na emoção e a emoção 

na confissão, foi um dos traços que mais atraíram o leitor do tempo. Ele predomina de maneira 

alarmante na produção média, em dezenas e dezenas de poetas.  

 

Assim, esse lirismo foi transformando-se para atingir ainda mais leitores e gerar novas experiências. 

Cândido ressalta que "a ternura algo mórbida do tom e a capacidade de despertar uma piedosa simpatia 

tiveram eco no gosto médio" e "havia nele, por baixo dos traços mencionados, de erotismo quase agressivo, 

disfarçado pelo aspecto convencional do texto". Além disso, há a exaltação e o grande desejo da mulher amada. 

Esse erotismo é encontrado em diversos poemas do jovem Euclides da Cunha. A palavra seio aparece 

diversas vezes e é ampla em significados e interpretações ao longo de sua escrita. No poema a seguir, o título 

demonstra o lugar início do eu lírico e o que essa figura desperta nele. 
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Sobre um seio. 

 

De ti – divino vulcão –  

Onde a lava do amor vibra  

Me veio o gelo que a fibra  

Me gela do coração...  

 

Róseo abismo – onde a paixão 

Num beijo a alma equilibra... 

Céu de amor – onde se libra 

A águia da inspiração 

 

A mesma construção dessa imagem acontece no poema "Tombos..." em suas duas últimas estrofes. Na 

poesia, o eu lírico compara o próprio ser com uma águia colossal que levanta voo, sobe aos céus e desce em 

"queda atroz". 

Um dia – assim também meu ser se viu... 

E a delirar – na febre dos desejos –  

 Subiu, subiu, subiu...  

 

Afinal sem um arrimo sequer 

Rolou, descrente – tropeçando em beijos – 

De um seio de mulher!... 

 

A imagem dessa mulher fugaz e enganadora é retomada em outro poema – “Meia hora de descrença...”. 

Nele, o eu lírico mostra-se pessimista em relação à vida e ao relacionamento com essa mulher na qual está 

atrelado. Há ainda um sentimento raivoso e fervoroso ao enunciar essa figura feminina. Além disso, o erotismo 

e a sensualidade é presente nessa urgência da relação exposta. 

 

Meia hora de descrença...  

 

Ah! sinto agora, triste e soluçante 

O inferno – o teu olhar – queimando iriante 

Meu pobre coração… 

E choro e choro... e a lágrima sentida 
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Que a minha face orvalha, dolorida 

 - Rolou-me da razão! -  

 

Mulher, tu sabes que eu um dia, doudo, 

Ri-me de Deus, do Bem, do mundo todo 

 Da desgraça, da Dor 

Do olhar das virgens, do cismar dos sábios 

Bebendo, vil, na taça de teus lábios 

 – O absinto do amor… 

 

O teu olhar cegou-me e, escuta, um dia 

Após a febre sensual da orgia 

 – Vulcânica e feroz –  

Tentei a prece erguer à rósea boca 

E apenas nela achei – cética e rouca 

 A gargalhada atroz... 

 

Um dia – após um beijo delirante 

No teu lábio – purpúreo e palpitante – 

 – Em doloroso afã – 

Ah!... nesse dia – em soluçante anseio –  

Nesse dia – meu céu – era o teu seio 

 Meu Deus – era Satã!... 

 

A religiosidade também era uma característica presente em diversos poemas do Romantismo. Na poesia 

acima, há a comparação dessa mulher com “Satã” como uma forma de demonstrar que essa figura o leva ao 

pecado e ao mal. 

Euclides da Cunha sempre foi envolvido em questões sociais e políticas. Isso desde a sua adolescência. 

É possível perceber tal características também em seus poemas desse período que comungam com a terceira 

geração da poesia romântica, a Condoreira. Nela, ainda se continua na luta de identidade nacional, mas há o 

acréscimo das etnias afrodescendentes no Brasil e a condição da escravidão. As poesias de cunho social e 

político são mais produzidas, principalmente com a temática abolicionista. Cândido (2002, p. 71-72) confirma 
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Em relação aos temas, a novidade foi o toque social, que assumirá grande vulto no 

decênio de 70, cultivado tanto por versejadores de toda a sorte, arrastados pelos movimentos 

sociais do período, quanto pelos poetas de boa qualidade, dois dos quais se destacam: 

Fagundes Varela e Castro Alves.  

 

Interessante frisar que Euclides da Cunha tomou posse na Academia Brasileira de Letras ocupando a 

mesma cadeira que fora de Castro Alves. Em seu discurso de posse, afirmou: 

De mim não o justifico apenas. Admiro-o. (...) Castro Alves foi dos nossos últimos 

românticos. Depois dele, em todo o período que vem de 1875 até hoje, temos mudado muito 

e vamos mudando ainda sem que se note uma situação de parada, das que se fazem ao menos 

para se avaliar quanto se andou.  

 

Ainda sobre o poeta romântico, Euclides proferiu uma conferência de título "Castro Alves e seu tempo". 

A seguir, um trecho importante: 

Além disto, o aparecimento de Castro Alves, certo oportuno, como o de todo grande homem, 

é, em grande parte, inexplicável. Ele não teve precursores na sua maneira predominante. Os 

grandes pensamentos, sociais ou políticos, que agitou não lhe advieram, como em geral 

sucede, de longas ou bem acentuadas correntes nos agrupamentos que o rodeavam. 

Pertenciam, plenamente generalizados, à sua época. Nasciam do patrimônio comum das 

conquistas morais da humanidade. A sua grandeza está nisto: ele os viu antes e melhor do que 

os seus contemporâneos. Compreende-se que o estranhassem. Sem dúvida, devera ser 

anômalo, e, ao parecer, desorado, o vidente que surgia, de improviso, num estonteamento de 

miragens, e a proclamar uma nascença ainda remota, ou a descrever a era nova, que poucos 

adivinhavam, numa linguagem onde, naturalmente, os mais belos lances de seu lirismo 

incomparável teriam de golpear-se do abstruso e do impressionismo transcendental das 

profecias....  

 

Os relatos anteriores servem para confirmar que Euclides da Cunha já era leitor de Castro Alves ainda 

jovem e, assim, ratificar a influência desse período literário na obra poética do escritor quando jovem. 

Ademais, há poesias que demonstram a mesma temática da terceira geração romântica: a denúncia da 

escravidão e a vida miserável dos escravos. É importante relembrar a data do poema “Cenas da escravidão”, 

1884, antes da Lei Áurea em 1888. A poesia foi escrita pelo jovem de apenas 18 anos, que já apresentava um 

forte discurso apelativo e de engajamento social. 

[...] 
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Tão breve é sua história! Filho da África 

Ele era forte, altivo, ardente e bravo; 

Um dia à sombra da gentil palmeira 

Livre – deitou-se e despertou – escravo! 

 

Depois... uns homens pálidos... a algema – 

A febre, a dor... o desespero... um dono! 

O deserto... a saudade, a raiva – a lágrima 

A revolta... os castigos, o abandono!... 

 

E expira ali – em ímpetos selvagens – 

– Sonora a boca de cruéis rumores – 

– Cheia a fonte de febre – a alma de dores, 

E o grande olhar repleto de miragens!... 

[...] 

 

Os dois cenários no poema acima mostram as duas faces da vida de um escravo. Esse "filho da África" 

antes estava vivendo em sua terra, na tranquilidade, com a natureza, tão em paz que dorme. Ao acordar, 

percebe-se que não é mais livre. O eu lírico, então, expõe apenas palavras que representam a tristeza e a 

angústia na qual o escravo vive. Como uma linguagem cinematográfica, as palavras, acompanhadas de 

reticências, são símbolos de uma vida sofrida e marginalizada. 

Nesse mesmo poema, "Cenas da escravidão", o eu lírico se coloca como alguém que pode fazer essa 

denúncia. Ele demonstra que a poesia, como toda arte, possui uma voz que tem a função de expor as realidades. 

[...] 

Vai meu canto... tu que ardente 

– Cheio de crenças e luz –  

Brotaste-me n'alma – vai –  

Pousa de povo na cruz... 

Rasga as sombras da desgraça  

Que o passado envolvem, passa 

E entre a noute de uma raça 

Sonora estrela – reluz... 
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Ergue-te audaz – ergue o voo 

Vinga os céus, doma a amplidão, 

Brune-te bravo, libérrimo 

Das esferas no clarão... 

Arroja-te à imensidade 

– Nos grifos da tempestade 

E – vai – canta a Liberdade 

Entre Deus e a vastidão...  

[...] 

 

Aos 18 anos, Euclides da Cunha já entendia que utilizava seu discurso para fazer denúncias e defender 

pessoas marginalizadas. Com sua escrita, mostrava o poder que arte tem e levantava suas crenças e ideologias. 

Ainda que não haja nenhum verso explícito sobre a abolição, a força e a urgência da denúncia deixa isso claro. 

Os leitores da prosa euclidiana, ao se depararem com poesias como as expostas aqui, encontram 

diferentes traços da escrita do autor. O romantismo e o erotismo presentes em diversos poemas são bem 

diferentes de seus textos mais conhecidos, como em "Os sertões" ou na prosa amazônica. Portanto, percebe-

se a grande versatilidade na escrita de Euclides da Cunha, assim como o seu amadurecimento na Literatura e 

nas influências enquanto leitor. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo, Cultrix, 2012. 

CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2007. 

CANDIDO, Antonio. Iniciação à Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2015. 

CANDIDO, Antonio. O romantismo no Brasil. São Paulo : Humanitas / FFLCH / SP, 2002. 

CUNHA, Euclides da. Discurso de posse. Disponível em: <http://www.academia.org.br/academicos/euclides-

da-cunha/discurso-de-posse>. Acesso em: 8 jul. 2020. 

CUNHA, Euclides da. Castro Alves e seu tempo. Disponível em: 

<http://www.euclidesdacunha.org.br/abl_minisites/cgi/cgilua.exe/sys/start6339.html?sid=86&infoid=247>. 

Acesso em: 8 jul. 2020. 

CUNHA, Euclides da. Poesia reunida. São Paulo: Editora UNESP, 2009 

GUINSBURG, Jacob. O Romantismo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1985. 

 



 

82 
 

 

 

A ATUAÇÃO DO GENERAL SOLON NA GUERRA DE CANUDOS 
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RESUMO:  A Guerra de Canudos ficou na memória do brasileiro e na história como um dos fatos mais violentos e absurdos 

da República e muito se fala a respeito do massacre do arraial, uma repressão hoje injustificável. No entanto, as vítimas 

não foram apenas os sertanejos, pois muitos jovens inocentes foram convocados ou se apresentaram voluntariamente 

com a convicção de que estariam defendendo a pátria por um motivo justo e foram sacrificados de várias maneiras: 

passaram fome, sede, sofreram emboscadas, feriram-se nas caatingas, sofreram o descaso do governo que não lhes 

providenciou o necessário para o combate. Nenhum político foi punido e o “bode expiatório” foi o general Frederico 

Solon que, por contestar o governador da Bahia, foi exonerado do cargo e transferido para o Pará, onde conseguiu 

publicar, em A Província do Pará, algumas cartas explicando e comprovando o que havia ocorrido em Canudos, portanto 

este artigo pretende levantar uma nova discussão a respeito das duas primeiras expedições ao arraial e a participação do 

general Solon nesse contexto e, para isto, fundamenta-se em trechos de Os sertões, de Euclides da Cunha, e em jornais 

da época que veicularam os acontecimentos da guerra e publicaram as cartas do general Solon.  

 

Palavras-chave: Guerra de Canudos, Euclides da Cunha, General Solon, Febrônio de Brito. 

 

ABSTRACT: The Canudos War remained in memory and history as one of the most violent and terrific events in the history 

of the Republic and much is said about the massacre of the camp, a repression that is now unjustified. However, the 

victims were not only the backcountries, as many innocent youths were summoned or volunteered with the conviction 

that they were defending the country for a just reason and were sacrificed in several ways: they starved, thirsted, suffered 

ambushes, wounded in the scrub forest, they suffered the neglect of the government that did not provide them with the 

necessary for the combat. No politician was punished and the “scapegoat” was General Frederico Solon, who, for 

challenging the governor of Bahia, was exonerated from his post and transferred to Pará, where he managed to publish 

in A Province of Pará some letters explaining and proving what had occurred in Canudos, so this article intends to raise a 

new discussion about the first two expeditions to the camp and the participation of General Solon in this context and, for 

this, it is based on excerpts from Os sertões, by Euclides da Cunha, and in newspapers from the time that General Solon's 

events and letters were broadcast. 

 

Key words: Canudos War, Euclides da Cunha, General Solon, Febrônio de Brito. 
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A visão de Euclides da Cunha a respeito da guerra de Canudos somente foi aquela relatada em Os 

sertões após a estadia do escritor no palco de batalha, pois a sua correspondência mostra, já em 14 de março 

de 1897, em uma carta a João Luís, a contrariedade com o “deplorável revés de Canudos” em que, para Euclides, 

“a nossa República tão heroica e tão forte” havia curvado “a cerviz ante uma horda desordenada de fanáticos 

maltrapilhos” (GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 103).   

Ao mesmo amigo é a missiva de 1 de abril de 1897, em que diz: “O que me impressiona não são as 

derrotas – são as derrotas sem combate – em que o chão fica vazio de mortos e o exército se transforma num 

bando de fugidos! ” (GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 105).  

Em 12 de agosto de 1897, já da Bahia, para onde seguira como correspondente do jornal O Estado de 

São Paulo, Euclides escreve para o sogro, General Solon, contando que fora convidado pelo jornal para “estudar 

a região de Canudos e traçar os pontos principais da Campanha” e havia aceitado o convite porque, “além do 

assunto ser interessante, além de estar em jogo a felicidade da República”, o general tivera “um nobre papel” 

em tudo aquilo e o escritor almejava “defini-lo bem perante o futuro”. E completa: “Consegui-lo-ei? Anima-me 

a intenção de ser o mais justo possível; porei de lado todas as afeições para seguir retilineamente. ”  

Era necessário explicar-se, pois o general havia tido um desentendimento com o governador da Bahia 

e Euclides parece justificar-se ao sogro a respeito de uma apresentação que Campos Salles lhe dera para 

entregar a Luís Viana, o governador que entrara em conflito com o general. O escritor continua explicando-se:  

 

Aquela apresentação era indispensável não só para afastar injustas prevenções como também porque 

vindo eu no Estado maior do general Bittencourt e estando este hospedado com o governador, o que me 

obriga ir diariamente a palácio, sem ela, somente vexado cumpriria esse dever. (GALVÃO; GALOTTI, 

1997, p. 107). 

 

 

Finaliza pedindo indiretamente a aprovação do sogro: “Estou certo que meu velho amigo e chefe que 

me conhece bastante aprová-la-á inteiramente”. 

Por que essas justificativas? Acontece que o sogro de Euclides era comandante do 3º Distrito Militar na 

Bahia quando começaram as expedições e ocorreram atritos entre ele e o governador Luís Viana, que 

responsabilizou o general Solon pela derrota e o exonerou do cargo. Este artigo pretende resgatar as cartas do 

general a respeito dos fatos ocorridos, publicadas em jornais da época e a declaração de Luís Viana, para 

resgatar esse trecho da história que ficou registrado em Os sertões, de Euclides da Cunha.  

Nessa obra, na parte III, A luta, no capítulo II, Causas próximas da luta, o narrador-autor explica os fatos. 

Aquela guerra, segundo Euclides, teve como causa um “incidente desvalioso” (BERNUCCI, 2001, p. 339): o 

Conselheiro comprara em Juazeiro madeira para terminar a construção da igreja em Canudos, mas não a  
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recebera. O juiz de Juazeiro “tinha velha dívida a saldar com o agitador sertanejo”e solicitou ao governo do 

Estado reforços para defender o vilarejo da investida dos seguidores do beato.  

Na obra euclidiana há um trecho do telegrama do governador ao presidente da República, dizendo que 

recebera a mensagem, mas respondera que o governo não poderia “mover força por simples boatos”, 

requisitando ao general Solon “100 praças de linha, a fim de seguirem para Juazeiro”, logo que chegasse aviso 

da presença dos sertanejos em Juazeiro. Ao receber outro telegrama de Arlindo Leoni, que avisava estarem os 

rebeldes a dois dias de viagem do vilarejo, Viana repassou-o ao general, que  

 

fez seguir em trem expresso e sob o comando do tenente Pires Ferreira, a força preparada, a qual devia 

ali proceder de acordo com o Juiz de Direito. Esse distinto oficial, chegando ao Juazeiro, combinou com 

aquela autoridade seguir ao encontro dos bandidos, a fim de evitar que eles invadissem a cidade”. 

(BERNUCCI, 2001, p. 340-341). 

 

Para Euclides, porém, esse trecho resumido da mensagem do governador da Bahia ao presidente da 

República revela que Viana não dera a importância merecida aos fatos, pois o Conselheiro já era famoso há 

vinte e dois anos por suas peregrinações pelo nordeste, construindo igrejas, pregando e arrastando milhares 

de sertanejos que passaram a segui-lo. A fama do beato como rebelde que contestava e não obedecia à nova 

ordem política também era conhecida; o frei João Evangelista já havia garantido que em Canudos havia cerca 

de mil homens “robustos e destemerosos, armados até os dentes”, portanto era absurdo imaginar que uma 

força de cem soldados pudesse debelar a situação.  

O escritor transcreve, então, parte do relato do general Frederico Solon, comandante do 3º distrito 

militar, em que este afirma haver prontamente atendido à requisição do governador em 4 de novembro de 

1896, enviando 100 praças para combaterem os fanáticos de Canudos, confiando nas informações de que Viana 

deveria dispor. Seguiu, então, em 7 de novembro, o tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, do 9º Batalhão de 

Infantaria, com “três oficiais e 104 praças de pré daquele Corpo, conduzindo apenas uma pequena 

ambulância”, sendo que o general fez seguir logo depois “um médico com mais alguns recursos para o exercício 

da sua profissão. O mais ocorreu pelo Estado” (BERNUCCI, 2001, p. 343). 

Esses soldados chegaram a Juazeiro no mesmo dia, sendo recebidos com surpresa, o que provocou a 

fuga dos moradores que ainda não se haviam evadido do local. Os habitantes, sabedores da situação, já 

previram que a chegada dos soldados aumentaria a fúria dos sertanejos e a derrota da tropa seria inevitável. 

Havia por toda parte, conforme Euclides, partidários do Conselheiro infiltrados no meio da população e os 

poucos “homens sinceros” aconselhavam a tropa a não seguir adiante.  
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As dificuldades começaram, então, para os soldados: obstáculos na compra dos itens necessários para a 

marcha, o que os obrigaram a permanecer ali até o dia 12; quando partiram ao anoitecer, “sem os recursos 

indispensáveis a uma travessia de 200 quilômetros, em terreno agro e despovoado, orientada por dois guias 

contratados em Juazeiro” (BERNUCCI, 2001, p. 343). 

Atravessaram o sertão, local em que, mesmo antes do auge da seca,  

 

[...] é impossível o caminhar de homens equipados, ajoujados de mochilas e cantis, depois das dez horas 

da manhã.  

[...] 

Por outro lado, raro é possível o itinerário disposto de maneira a aproveitarem-se as horas da madrugada 

ou da noite.  

[...] 

É o trecho da Bahia mais assolado pelas secas. (BERNUCCI, 2001, p. 345) 

 

 

A expedição penetrou na região de caatinga no segundo dia de viagem, tendo que andar 40 

quilômetros ininterruptamente, até chegar ao que era uma lagoa, onde havia restos de água. Após essa 

travessia que Euclides classifica como “penosíssima”, a tropa chegou a Uauá no dia 19, surpreendendo a 

população com o toque de cornetas. As limitações logísticas e o despreparo dessa expedição eram tamanhos 

que a tropa nem possuía barracas, nem se definira sobre o limite de atuação das tropas.  

Os soldados, exaustos, empoeirados, ali fariam breve descanso para seguir a Canudos no raiar do sol do 

dia seguinte. A população do local, prevendo o que aconteceria, evadiu-se na escuridão da noite, pois o local 

também estava sob o domínio do Conselheiro. No entanto, os soldados não avaliaram a gravidade da situação 

e, sem forças, dormiram tranquilamente, sendo despertados pelos sertanejos que desejavam  surpreender.  

Conforme o autor de Os sertões, os fanáticos se aproximavam não como quem fosse lutar, mas em 

procissão, entoando ladainhas, carregando “símbolos de paz: a bandeira do Divino, [...] grande cruz de madeira, 

alta como um cruzeiro” (BERNUCCI, 2001, p. 348).  Eram muitos, uns três mil, e avançavam desordenadamente 

enquanto os soldados dormiam.  Acordando, começaram a disparar a esmo; os que montavam guarda correram 

para a praça, deixando com o inimigo um companheiro que terminou esquartejado.  

A luta seguiu corpo a corpo, sem que os soldados tivessem tempo para qualquer formação estratégica; 

“foi uma desordem de feira turbulenta”, descreve Euclides (BERNUCCI, 2001, p. 349).  

Os militares só não foram massacrados totalmente porque muitos estavam protegidos pelas casas, em 

que abriram frestas e passaram, então, a atirar em defensiva, com armas mais modernas do que as dos jagunços, 

que passaram a cair em grande número, atingidos.  
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O conflito continuou por quatro horas, mas “sem vislumbrar um único movimento tático; batendo-se 

cada um por conta própria” (BERNUCCI, 2001, p. 350). Os sertanejos bateram em retirada, mas os soldados não 

os seguiram por estarem exaustos. Havia sobrado “setenta homens válidos”, mas o comandante não prosseguiu 

na missão porque “[..] assombrara-o o assalto. Vira de perto o arrojo dos matutos. [...] O médico da força 

enlouquecera...” (BERNUCCI, 2001, p. 351-352). 

O retorno a Juazeiro foi feito “a marchas forçadas, em quatro dias”, onde os soldados chegaram “em 

trapos, feridos, estropiados, combalidos”, revelando a imagem da derrota (BERNUCCI, 2001, p. 352). Esse 

retorno alarmou o governador e o comandante do Distrito Militar, que decide, em novembro de 1896, 

organizar nova expedição, pressionado por Viana para que desse uma rápida solução para a situação, mas sem 

proceder à previsão de recursos para essa nova empreitada.  

Não houve tempo para estudo do terreno que serviria de palco para a batalha, nem para o cálculo dos 

problemas de logística, então a tropa foi equipada com maior poder de fogo. 

No capítulo III de A luta, Preparativos da reação, o autor narra como os militares arquitetaram a segunda 

expedição, concebida com um inoportuno conflito entre a visão do general Solon e a do governador da Bahia. 

Enquanto este fazia uma previsão otimista, o general divergia dele, com um enfoque mais sério, “capaz de 

determinar verdadeiras operações de guerra”. Por isso, a segunda expedição foi organizada “sem um plano 

firme, sem responsabilidades definidas, através de explicações recíprocas entre as duas autoridades 

independentes e iguais” (BERNUCCI, 2001, p. 353). 

A tropa, a princípio, foi composta por “100 praças e 8 oficiais de linha, mais 100 praças e 3 oficiais da 

força estadual” (Idem, p. 353). Essa tropa seguiu para Queimadas no dia 25 de novembro de 1896, sob o 

comando do major Febrônio de Brito, do 9º Batalhão de Infantaria. Enquanto isso, o general Solon requisitou 

ao governo federal mais armamentos: “4 metralhadoras Nordenfeldt, 2 canhões Krupp, de campanha, e mais 

250 soldados”, de Aracaju e Alagoas (BERNUCCI, 2001, p. 354). 

Chegavam ao comandante do Distrito informações alarmantes sobre o número de jagunços 

conselheiristas e a respeito dos obstáculos daquela região selvagem de Canudos, agravadas pelos “interesses 

inconfessáveis de uma falsa política”, sobre a qual Euclides se recusa a comentar.  

Muito tempo foi perdido para um ataque de surpresa, devido à espera de recursos que não chegavam 

a Queimadas, onde os soldados aguardavam. A tropa se via sem recursos, à volta com todo tipo de dificuldades, 

titubeante entre informações conflitantes, e dali partiu para Monte Santo apenas em dezembro.  

O general Solon, conforme Euclides, já havia compreendido a situação e planejara fazer um ataque em 

duas colunas, sob a direção geral do coronel Tamarindo. Este era um plano à altura das circunstâncias da luta, 

pois estabeleceria um “cerco à distância; bater os insurretos parceladamente e apertá-los, ao cabo, em 

movimentos envolventes de forças pouco numerosas e adestradas” (BERNUCCI, 2001, p. 355). 
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Euclides da Cunha defende, nesse trecho, a necessidade de “um recuo inevitável à guerra primitiva”, 

com tropas irregulares, uma vez que as táticas inalteráveis não funcionariam no emaranhado da caatinga, 

necessidade imposta pelo “jagunço solerte e bravo” ou pela “natureza excepcional que o defendia” 

(BERNUCCI, 201, p. 356). 

Os defensores do Conselheiro camuflavam-se na caatinga de tal forma que os soldados, atônitos por 

serem vistos pelo inimigo, mas não conseguirem vê-lo, descarregavam as armas a esmo ou, conforme Euclides, 

descarregavam-nas “contra os duendes”. Nessa “indisciplina de fogo”, os militares acabavam por vitimar os 

próprios companheiros. As balas do inimigo, porém, eram certeiras, derrubando os soldados. De repente, os 

sertanejos desapareciam da mesma maneira, sem ser vistos e os combatentes da República voltavam com as 

“vestes em tiras; armas estrondadas ou perdidas; golpeados de gilvazes; claudicando, estropiados; mal 

reprimindo o doer infernal das folhas urticantes; frechados de espinhos...” (BERNUCCI, 2001, p. 359).  

Na volta ainda sofreram emboscadas do inimigo novamente invisível e “daí por diante velhos lutadores 

têm pavores de criança. Há estremecimentos em cada volta do caminho, a cada estalido seco nas macegas. O 

exército sente na própria força a própria fraqueza” (BERNUCCI, 2001, p. 361).  

Euclides arremata: “A natureza toda protege o sertanejo. Talha-o como Anteu, indomável. É um titã 

bronzeado fazendo vacilar a marcha dos exércitos” (BERNUCCI, 2001, p. 363). 

Continuando em defesa de Solon, no capítulo IV, Autonomia duvidosa, narra-se que Luís Viana afirmara 

serem as medidas tomadas mais que suficientes para acabar com o grupo de fanáticos; que não havia 

necessidade de reforços, pois as medidas tomadas pelo general Solon eram “mais prevenção que receio” e que 

o grupo do Conselheiro não era tão numeroso, pois não passava de pouco mais de 500 homens.  

Solon rebatera essas afirmações, pois era necessário “extirpar o móvel de decomposição moral que se 

observava no arraial de Canudos em manifesto desprestígio à autoridade e instituições” e que a força federal 

tinha que “seguir bastante forte para se subtrair à contingência de ‘retiradas prejudiciais e indecorosas’”, mas 

o governo estadual, agindo “dentro do elástico art. 6º da Constituição de 24 de fevereiro”, havia encerrado a 

discussão, “levantando o espantalho de uma ameaça à soberania do Estado, e repelindo a intervenção que lhe 

implicava incompetência para manter a ordem nos seus próprios domínios” (BERNUCCI, 2001, p. 366). 

Para Euclides, Luís Viana se esquecera de que havia solicitado essa intervenção através de documento 

público, o que então procurava encobrir. Para o escritor, a colaboração entre as esferas estadual e federal se 

fazia necessária, pois “o ambiente moral dos sertões favorecia o contágio e o alastramento da nevrose e a 

questão já não era de interesse somente da Bahia, mas de todo território nacional e foi o que ocorreu, “a nação 

inteira interveio”, porém, estranhamente, as ordens do governador da Bahia permaneciam sempre intangíveis 

(BERNUCCI, 2001, p. 367). 
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Não convinha, então, ao governador baiano, que o general Solon continuasse como chefe da força 

militar, pois agia “retilineamente pela lei”, portanto foi removido daquele Estado. Apenas após este fato a 

coluna do major Febrônio pôde seguir, reforçada “pela tropa policial e adstrita às deliberações do governo 

baiano” (BERNUCCI,  2001, p.367). 

Enquanto o Exército perdera esse tempo com as contendas políticas do governador, o adversário se 

aparelhou para um ataque reforçado, ateando fogo às casas que ficavam “num raio de três léguas em roda de 

Canudos”, centralizando o arraial em um “grande círculo isolador, de ruínas”. Os sertanejos haviam arrumado 

o “cenário para um emocionante drama de nossa história” (BERNUCCI, 2001, p. 367).  

Antes do desfecho desse conflito entre Solon e Viana, é necessário lembrar que o major Febrônio de 

Brito, ao chegar em Queimadas, informou ao general a respeito das dificuldades, principalmente da ausência 

de informações sobre o inimigo, mas em 7 de dezembro, acreditando em boatos sobre a capacidade dos 

defensores de Antônio Conselheiro, telegrafou ao general Solon, dizendo que poderia atacar Canudos se 

contasse com 500 homens armados e de imediato moveu seus homens para Monte Santo.  

No entanto, o general lhe ordenara o retorno imediato para Queimadas, por calcular que precisariam 

de um número bem maior de combatentes, porém Viana acata a opinião de Febrônio e acredita que 100 

homens a mais seriam suficientes para a empreitada, então o general Solon foi afastado do comando do 3º 

Distrito Militar e substituído pelo coronel Saturnino Ribeiro da Costa Júnior, que passa a obedecer às ordens 

de Viana, descuidando-se dos aspectos militares da operação.  

O governador opta por retirar dessa expedição os 100 homens da Força Policial da Bahia, ordenando 

que eles seguissem sozinhos para Monte Santo, sob o comando de um capitão, assim a 2ª expedição ficou com 

aproximadamente 550 homens. Febrônio de Brito partiu com os homens para Canudos, chegando à região das 

Serras do Cambaio e Caipan. Em 16 de janeiro de 1897, entrincheiraram-se perto de Canudos e no dia 18 a 

infantaria saiu em direção ao arraial, com o apoio de fogo da artilharia, que contava com canhões Krupp.  

Foram cinco horas de combate sem que conseguissem conquistar Canudos, então Febrônio decidiu 

dividir a infantaria em duas colunas, iniciando um ataque direto ao inimigo, seguido de luta à baioneta, com o 

saldo de quatro mortos e quinze feridos. O major decidiu acampar naquela noite a seis quilômetros de Canudos 

e, no dia 19, a infantaria começara a se deslocar para o arraial, quando foi surpreendida por um ataque violento 

dos canudenses, que tentavam tomar do exército as peças de artilharia. Após o pânico e a indecisão do início, 

os soldados conseguiram revidar o ataque e, ao final do dia, o major ordena a retirada das tropas, alegando que 

não havia condições de continuar o combate, devido à desproporção das tropas do Exército em relação aos 

sertanejos e à falta de água e de alimentos, forçando seus homens exaustos, sedentos e famintos a um difícil 

retorno de 104 quilômetros até Monte Santo. 
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Para Euclides, “Sob a sugestão de um aparato bélico, de parada, os habitantes preestabeleceram o 

triunfo [...], firmara-se, de antemão, a derrota dos fanáticos” (BERNUCCI, 2001, p. 379). Para o escritor, faltou 

a “preocupação da derrota”, que é o “maior estímulo dos que vencem”. Para as vitórias na guerra, “a certeza do 

perigo estimula-as. A certeza da vitória deprime-as” (BERNUCCI, 2001, p. 380).  

Conforme o escritor, “Toda a expedição caiu, de ponta a ponta, debaixo das trincheiras do Cambaio”; 

os jagunços surgiram de surpresa, quando os soldados começaram a subir as primeiras ladeiras da serra, 

gritando: “Avança! Fraqueza do governo!” (BERNUCCI, 2001, p. 392). 

Esses soldados lutaram por dois dias sem alimento algum; no final, havia entre eles cerca de 70 feridos 

e “grande número de estropiados mal carregavam as armas; os mais robustos deixavam a linha de fogo para 

arrastarem os canhões ou arcavam sob feixes de espingardas, ou, ainda, em padiolas, transportavam malferidos 

e agonizantes” (BERNUCCI, 2001, p. 408). E na retirada ainda teriam que vencer cem quilômetros, famintos, 

sedentos, “em sertão maninho, içado de tocaias...” 

Os jagunços, então liderados pelo terrível Pajeú, “de bravura inexcedível e ferocidade rara”, foram atrás 

da tropa, utilizando como arma as pedras da Serra do Cambaio. Enquanto os jagunços atiravam pedras do alto 

das serras, “os lutadores embaixo seguiam como atores infelizes, no epílogo de um drama mal representado. 

Toda a agitação de dois dias sucessivos de combates e provações tinha o repentino desfecho de uma arruaça 

sinistra” (BERNUCCI, 2001, p. 410). Mas os soldados conseguiram chegar a Bendegó de Baixo e, por sorte, 

rechaçaram o inimigo, auxiliados por um rebanho de cabras que invadiu o acampamento, atrás das quais os 

soldados famintos correram, pois aquele possível jantar viera em boa hora.  

Uma hora após o fim da luta, estavam os combatentes  

 

acocorados em torno das fogueiras, dilacerando carnes apenas sapecadas – andrajosos, imundos, 

repugnantes – agrupavam-se, tintos pelos clarões dos braseiros, os heróis infelizes, como um bando de 

canibais famulentos em repasto bárbaro...  (BERNUCCI, 2001, p. 411). 

 

No dia seguinte a expedição seguiu para Monte Santo, sem um “homem válido”. Os que carregavam os 

feridos tinham “os pés sangrando, varados de espinhos e cortados pelas pedras”. Iam maltrapilhos, com chapéus 

de palha mal feitos e assim chegaram, como uma turma de retirantes. “A população recebeu-os em silêncio”.  

Retornando à questão do conflito entre o General Solon e Luís Viana, o jornal O Paiz (RJ), de 1 de 

fevereiro de 1897, traz a nota “Bahia, 31”, com a entrevista do general Frederico Solon. Inicia-se perguntando 

ao general quais as relações que ele tinha com o governo do Estado da Bahia, como chefe do Distrito Militar 

sediado em Salvador e a resposta foi que as relações entre eles sempre foram boas, tanto que prontamente 

colocara à disposição daquele governador a força de 100 praças que lhe havia sido solicitada, para o ataque a  
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Canudos, embora considerasse que essa requisição estava em desacordo com o artigo 14 da 

Constituição. Este artigo diz: 

Art 14 - As forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da Pátria 

no exterior e à manutenção das leis no interior. 
A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos 

e obrigada a sustentar as instituições constitucionais. 

(CONSTITUIÇÃO DE 1891 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm 

 

Ao oficial Pires Ferreira, que iria comandar essa força, Solon dissera apenas que salvasse “os brios do 

Exército”.  

Questionado se a força não era apenas para guardar a cidade de Juazeiro, ameaçada pelos jagunços, o 

general respondeu que a finalidade era acabar com o reduto do Conselheiro, o que deveria acontecer até o 

final de dezembro, para que assim ficasse pacificado o Estado da Bahia. Sobre o resultado do combate em Uauá, 

Solon afirmou que, para uma força policial seria um triunfo, porém, para os militares não o fora, uma vez que, 

embora tenham se portado corretamente, tiveram que bater em retirada por falta de recursos “que não foram 

dados a uma força de linha em operações”.  

Quando lhe foi perguntado sob que ordens a expedição atuou, o general retrucou:  

 

Essa força operou sob ordens diretas do governador, em consequência de ordem do governo federal, em 

telegrama de 21 de outubro, a que não quis opor objeção, apesar do disposto no parágrafo 3º do artigo 

6º da Constituição,  tendo só em vista não oferecer dificuldades ao governo, a despeito mesmo da 2º 

parte do art. 14, declinei dessa objeção em favor da lei fundamental, certo mesmo de que mais 

competente do que eu será o Congresso no desempenho de sua alta missão. (O PAIZ, 01/02/1897, p. 1). 

 

Esse parágrafo 3º preconiza que “compete, privativamente, ao Supremo Tribunal Federal requisitar do 

Poder Executivo a intervenção nos Estados, a fim de assegurar a execução das sentenças federais (nº IV)." 

Assim que recebeu notícias do ocorrido no combate de Uauá, continua Solon, resolveu organizar um 

reforço para Pires Ferreira, solicitando ao governo federal autorização para convocar as forças de Sergipe e de 

Alagoas, uma vez que o governo estadual não as possuía. O pedido foi atendido prontamente, então, de acordo 

com o governador Viana, o general fez Febrônio de Brito seguir de imediato, com cerca de 200 praças, levando 

canhão Krupp e oficiais, sendo que os recursos necessários seriam garantidos pelo governador da Bahia, mas 

essa força parou em Queimadas, em vista do retorno do tenente Pires Ferreira de Juazeiro.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm
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O general explica também que esse reforço não seguiu logo para Canudos porque o major Febrônio 

julgara a força de que dispunha insuficiente, diante do número do adversário, e pelas “dificuldades encontradas 

para preparo de condução”. 

Solon acrescenta que os “chefes influentes políticos da localidade nada facilitaram, tendo estreitas 

relações com os fanáticos, com os quais negociavam”, conforme informações que o major Febrônio recebera 

por telegrama e confirmadas pelo tenente Pires Ferreira, pois este calculara os combatentes do Conselheiro 

em aproximadamente 3000, que recebiam “frequentes auxílios de armas e munições, tendo sido apreendidas 

50 carabinas e respectivas munições, que eram dirigidas ao Conselheiro, depois do primeiro ataque” (O PAIZ, 

01/02/1897, p. 1). 

Luís Viana sabia de todas essas informações, que lhe foram repassadas de imediato pelo general, que 

lhe pedira para providenciar os meios a fim de que a força pudesse se mobilizar. Solon havia comunicado 

também ao governador que decidira organizar mais uma expedição para que atacasse em outro ponto, com o 

objetivo de acabar com os revoltosos, e que aguardava apenas os recursos solicitados ao governo federal, a 

quem comunicara todos os fatos e que já lhe havia dado a resposta de apoio.  

O general avisara também ao governador que o major Febrônio continuava com dificuldades de 

condução e informara Solon sobre o auxílio que o coronel Leitão enviara ao Conselheiro, pelas estradas de 

Itiuba e Timbó, alertando Viana de que estava iludido por amigos daquela região de Canudos.  

O general, confiando na chegada dos recursos solicitados, avisou o major Febrônio que esse auxílio 

chegaria para o ataque a Canudos, porém em local diferente do que a tropa do major seguiria. 

Solon dera ao governador conhecimento do plano, mas sem entrar nos detalhes, pois eram de tática 

militar. Sobre a segunda coluna que ele organizava, comunicou a Viana na ocasião em que apresentou o 

coronel Tamarindo, que deveria assumir o comando geral. Naquela noite, o governador tentou convencer o 

general que abandonasse o plano da segunda coluna, mas o general demonstrou-lhe que não poderia alterar 

o plano, para que não perdesse o caráter de força do exército, principalmente porque fora responsabilizado 

pelo governo federal  “no exílio das operações” e porque recebera amplos poderes para agir.  

O governador, porém, mostrou-se descontente em saber desse telegrama, porque o desautorizava e 

considerava mais uma intervenção do que um auxílio. Solon tentou convencer Viana de que não “havia razão 

para assim pensar” e, depois de mais um tempo de discussão, haviam chegado ao acordo de que no dia seguinte 

o chefe de polícia iria falar com o general sobre os meios para a mobilização da segunda coluna.  

No entanto, essa segunda coluna não seguiu para Canudos, porque o governador considerou a despesa 

de “26 contos com o transporte da força” grande demais para o Estado e por haver Luís Viana protestado 

“contra a intervenção que não pedira, de força federal”, intervenção que tornava o general “árbitro dos 

negócios do Estado”, com a responsabilidade que lhe fora imposta sobre o êxito dessa operação. O governador  
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já havia enviado outro ofício ao Chefe de Polícia, dizendo que não concordava com o plano de Solon de cerco 

ao arraial de Canudos, julgando que “a força do coronel Tamarindo devia permanecer em Queimadas para 

mobilizar-se no caso de insucesso do major Febrônio”.  

Como o general houvesse considerado o telegrama do governador ao vice-presidente da República e 

ao ministro da guerra como “formal intimação para cessarem as operações” e como não podia concordar com 

a divisão das tropas “a grande distância e contra instruções do governo federal e inspiração dos preceitos 

militares ante à topografia do terreno e à situação dos fanáticos”, o general decidiu suspender as operações, 

dando ao governo o conhecimento de tudo e aguardando novas ordens. 

Quanto à ordem para o major Febrônio retornar a Queimadas e ali ficar aguardando novas 

determinações, Solon afirma que não poderia proceder de outra forma, pois o próprio major informara que 

não poderia permanecer onde estavam por falta de alimentos e de água. Mas, depois disso, o governador 

divulgou nota dizendo que o general havia ordenado o retorno imediato da força a Salvador e, interrogado 

sobre isto na entrevista, respondeu Solon: 

 

Afirmo não ser exata essa alegação, apenas ordenara o seu regresso a Queimadas, somente depois de 

recebido o ofício do governador em que dizia-me constar-lhe ter eu ordenado o regresso da força, sem 

dar-lhe conhecimento, pelo que havia determinado a força de polícia se desligasse e seguisse para 

Monte Santo, intimando-me por isso a fazer regressar a minha força à capital; telegrafei então de novo 

ao major Febrônio para desligar-se da força de polícia, fornecendo-lhe o necessário para seguir a marcha 

e regressasse à capital sob pena de responsabilidade. Consta tudo isso de telegramas e outros 

documentos oficiais.  

(O PAIZ, 01/02/1897, p. 1). 

 

 

O general acrescenta que, naquele momento, percebia que tinham razão as pessoas que lhe disseram 

que ele não terminaria aquela operação.   

Questionado, então, se as forças militares poderiam entrar em operações sem que a responsabilidade 

fosse do superior delas, o general afirma que não, pois assim que elas entrassem em ação tomariam o caráter 

militar e só poderiam ser dirigidas por patente militar e o caso contrário feria os preceitos constitucionais.  

Interrogado se após a exoneração do cargo o seu substituto continuava com a mesma responsabilidade 

ou o governo federal o eximira dela, deixando todo o comando com o governador, o general respondeu: 

“Quanto a isso o futuro esclarecerá”. Em relação ao último acontecimento de Canudos, o general respondeu 

que por comunicados oficiais nada sabia, mas pelo que lera na imprensa, considerava  
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deplorável o revés da força militar, principalmente pelo fato de uma força organizada com infantaria e 

artilharia, composta de cerca de setecentas praças, ser obrigado, depois de três dias de combates, a 

abandonar o campo de ação, regressando ao ponto de partida, doze léguas distante, em dois e meio 

dias, acrescendo ainda a circunstância de haver, segundo diz a imprensa, pedido o major Febrônio 

exoneração do comando o processo militar para justificar-se. 

(O PAIZ, 01/02/1897, p. 1). 

 

Solon não acreditava na informação dada pelo governo sobre a perda de apenas 10 homens da força e 

de haver 80 feridos, em comparação à morte de 800 jagunços, pois “em movimento avançando e retirando-se 

em seguida”, era impossível contar cadáveres, porque em sete anos de campanha no Paraguai, onde o general 

havia combatido em quatro batalhões e em 42 combates e inúmeras guerrilhas, só no dia seguinte era possível 

contar os mortos e feridos. Essa tropa que fora obrigada a retroceder sem entrar em Canudos havia se retirado 

“com inimigos pela frente, flancos e retaguarda, esgotando as munições”, não teria condições de contar os 

cadáveres pelo caminho.  

Para vencer, o general acreditava que a força enviada ao combate deveria ser abastecida de todos os 

elementos de guerra, de alimentação farta e de recursos para mobilidade rápida a fim de se organizar 

prontamente “e marchar obedecendo a um plano de operações, que tenha fim o cerco e ataque do arraial”, 

mas se desmoralizassem a tropa com a falta de animais, de alimentação, de veículos de transportes e de outras 

dificuldades, o desânimo iria contribuir com a derrota dos soldados.  

No dia 5 de fevereiro de 1897, segue o ex-comandante do Distrito Militar de Salvador para o Pará. Na 

edição de 17 de fevereiro desse mesmo ano, o jornal O Paiz publica na primeira página que a demissão do 

general Solon fora recebida “com grande pesar”, que a administração dele fora “sempre correta e digna” e que 

o general considerava o movimento do Conselheiro não só de fanáticos, mas também de políticos, sendo que 

no bando do beato havia desertores do exército, da armada e do corpo de polícia de Sergipe. A Solon também 

é atribuída a declaração de que a expedição de Moreira César era insuficiente, pois o Conselheiro recebia 

sempre reforços de vários apoiadores; a expedição não dispunha de animais para os serviços; os cavalos eram 

poucos e os que apareciam para comprar estavam em 800 mil réis cada.  

Em 11 de março de 1897, O paiz publica, à página 3, em “Questão de Canudos”, uma crítica ao 

telegrama de Luís Viana ao Ministro da Guerrra, solicitando 500 armas para organizar “um batalhão patriótico”, 

para auxiliar o exército em Canudos. O jornal se posiciona contra o fato de o general Argollo atender a essa 

solicitação, pois não se podia negociar com um homem “causador do estado atual das desgraças que afligem o 

exército e a República”, dado que, a 6 de dezembro de 1896, quando o general Solon programava enviar ao 

arraial 1600 homens, o governador da Bahia enviava ao ministro um telegrama dizendo que as medidas 

tomadas pelo governo estadual baiano eram mais que suficientes para “debelar e extinguir o grupo de fanáticos  
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e que não havia necessidade de reforçar a força federal” para a diligência, pois o grupo do Conselheiro tinha 

pouco mais de “500 homens capazes de combate” e, além disso, grande parte deles e “os mais destemidos” 

haviam sido mortos no combate de Uauá. O governador garantia ainda que os jagunços que haviam 

sobrevivido, “além de desanimados com o primeiro combate”, não possuíam armamento nem munições 

suficientes e o resto eram apenas “crianças e mulheres beatas”, portanto pede que tranquilizassem o “espírito 

público” com a publicação dessa mensagem, com a assinatura de Luiz Vianna. Essa publicação que desaprova 

o governador é assinada  por “Um oficial que não deseja ser vítima”.  

Também  em O paiz, em 17 de março de 1897, página 3, sai outra censura ao governador da Bahia, 

assinada pelo Barão de Geremoabo, na qual é citado o conflito entre Viana e Solon:  

Mudaram-se os tempos, e para dispersar e debelar um exército de alucinados, superior a 5 mil pessoas, 

S. Ex. manda uma expedição de 100 praças!!  

É o caso de repetir o dito popular: é ponta ou cabeça? Não é tudo ainda. Depois do desastre de Uauá, 

para mim proposital, como adiante mostrarei, devendo S. Ex. emendar a mão, caso estivesse de boa fé, 

o que não admito, recalcitrou no propósito infernal que povoa-lhe a mente, e daí a desinteligência 

desarrazoada com o distinto comandante do distrito, general Solon, e as peripécias que ultimamente 

sucederam.  

 

Continua o texto elogiando a bravura de Febrônio de Brito e dizendo que, “naquelas condições, seria 

loucura não retroceder, sob pena de estrondosa derrota”. Acusa os emissários do governador, que deveriam 

“ser os primeiros a obviar qualquer obstáculo”, no entanto “procediam de modo diverso”; afirma que o médico 

da expedição, dr. Pedro Americano, percebera desde o início o que ocorria, denunciando também à imprensa 

os fatos, o que lhe causou a exoneração. Conta que o sr. Leitão era um dos amigos de Luís Viana e também um 

dos apoiadores do Conselheiro.  

Conforme declaração do médico exonerado, até em Monte Santo “foram furtar a cavalhada”. Todos na 

região de Canudos sabiam que o sr. Leitão,  

 

no primeiro pleito eleitoral que deu-se depois da cisão do partido federal, entendeu-se com o seu amigo 

A. Conselheiro, pedindo força para conflagrar a comarca do Bomfim, único meio de cantar vitória”, 

embora o beato não lhe atendesse o pedido, porque a eleição era a favor da República (O PAIZ, 17 de 

março de 1897, p. 3). 

 

O Barão de Geremoabo, autor do texto, queixa-se, então, de ser acusado de protetor do Conselheiro, 

fato que nega, uma vez que ele diz estar esperando, a todo momento, a devastação de suas propriedades “e a 

partilha das mesmas aos subchefes da seita”, cuja doutrina era o comunismo; além disso, o beato havia 

destruído as fazendas de Canudos e Cocorobó, que pertenciam às sobrinhas do Barão. Conclui dizendo que a     



 

95 
 

                                                                                             

                                                                                            

 

Bahia já esquecera o autor de todas as desgraças do Estado: “o senador que sozinho constituiu o Senado, 

cercou-o com a força pública e enxotou os colegas”, que era um homem “de tino, de virtudes excelsas”, que 

ainda iludia o povo. Local e data dessa carta publicada:  “Itapicuru e Engenho de Camuciatá, 24 de fevereiro de 

1897, Barão de Geremoabo”. 

Ainda no jornal O Paiz, de 6 de abril de 1897, à página 3, há uma carta aberta assinada por “César”, com 

uma crítica contundente ao governador Luís Viana, responsabilizando-o pelas mortes na Bahia, da qual valem 

citar os últimos parágrafos: 

 

Por que procurar mais os inimigos da República? O sr. Dr. Luiz Vianna é ainda um ingrato! A República 

lhe tem dado o que não conseguiria nunca no Império! No governo provisório, S. Ex. foi juiz seccional da 

Bahia e, violando a Constituição de 24 de fevereiro, acumulou as funções de senador estadual, 

presidente do Senado e vice-governador. Em seguida, faz-se nomeaar presidente do mais alto tribunal 

judiciário e, rasgando a Constituição Estadual, acumulou as funções de senador. Aposentou-se sem 

tempo em carga de mera comissão, qual o de presidente do tribunal, dando o mais deplorável exemplo. 

Não satisfeito, fez-se eleger governador e, quando a alma baiana se extorce na dor pela perda de tantos 

irmãos e valentes defensores, quando a necessidade da repressão do crime atroz dos Canudos impõe aos 

amigos da República os mais pesados trabalhos, S. Ex. banqueteia-se em palácio, abandona a capital por 

dois dias para assistir bodas e festins! 

Como mostra o trecho acima, essa conduta de muitos políticos foi praticamente instaurada desde o 

início da República e, com o tempo, foi se intensificando e sofisticando, como é possível constatar atualmente, 

quando sequer respeitam a população que sofre durante uma pandemia.   

Naquele jornal, as críticas continuam, contundentes, apontando Luís Viana como protetor de Antônio 

Conselheiro, que ordenara o regresso da força federal em 1894 e dizendo que, se havia monarquistas em 

Canudos, o chefe deles seria “aquele que contrariou os planos do ilustre general Solon, enviando ao governo 

federal telegramas mentirosos”; seria aquele que buscara “sacrificar o bravo e inteligente major Febrônio”; 

aquele sobre cuja cabeça cairia “o sangue dos destemidos heróis dos Canudos , o nunca assaz chorado coronel 

Moreira César e seus companheiros de martírio”. (Transcrito do Diário da Bahia de 27 de março de 1897). 

No meio dessa contenda entre o general e o governador, o primeiro enviou cartas aos jornais Diário da 

Bahia e  A Província do Pará, a fim de comprovar os fatos ocorridos nas duas primeiras expedições, assim como 

Luís Viana também mandou publicar suas justificativas, em notas oficiais.  

O Jornal do Commercio (RJ) de 7 de maio de 1897 transcreve uma carta do general, publicada em A 

Província do Pará, em que ele narra o que ocorrera com o major Febrônio que, na tarde do dia 4, enviara-lhe 

um telegrama dizendo que ainda não tinha a condução de que necessitava devido a desavenças políticas entre 

o coronel Leitão e o dr. Arlindo Leone, juiz de Direito de Juazeiro, que no dia seguinte o major iria se pôr em 

marcha, mesmo que tivesse que devolver parte da munição por falta de transporte, pois estava resolvido a  
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marchar mesmo que fosse a pé; que, como soldado, “era sua função morrer, [...] que o governador estava iludido 

pelos seus de lá e que em tudo havia embaraço e inépcia das autoridades”.  

Naquela mesma noite, Solon recebeu telegrama do Ministro Interino da Guerra, General Dionysio 

Cerqueira, dizendo que as notícias publicadas na imprensa da capital afirmavam não serem suficientes as forças 

do governo contra o Conselheiro, por isso pedia para estar informado, pois era necessário “empenhar tudo para 

debelar-se o mal, evitando-se a possibilidade de qualquer revés, que seria de péssimo efeito”. 

E fora esse comportamento correto do general a causa da exoneração dele, o fato de “tomar todas as 

providências” ao seu alcance para chegar àquele desideratum. Segundo ele, a exoneração lhe confirmou a 

declaração de que se ele insistisse “na tentativa de bater definitivamente o Conselheiro, seria retirado da Bahia 

por um pretexto qualquer. Combinem os fatos e vejam onde está a verdade” - afirma. 

Solon chama a atenção dos leitores para as referências que faz ao governador em todas as 

comunicações oficiais, a fim de que observem que ele procurara sempre “acautelar” a sua responsabilidade, 

“com toda consideração e lealdade, sempre com a maior boa fé, ao passo em que estava sendo traído por todos 

os lados e por todos os modos”, como os fatos poderiam provar, e desabafa sobre a difícil posição em que 

estivera, dizendo que o tempo todo enfrentara 

 

Mil dificuldades, sob o peso das mais severas exigências por parte do Governo, de contínuas e justas 

reclamações por parte do comandante da força, lutando com a indiferença do governador e com os 

conflitos promovidos pelos seus agentes e delegados [..] sem, porém, nunca perder a clma; ao contrário, 

sempre com a maior resignação e perseverança, aliadas à mais severa prudência e reflexão.  

 

O general afirma haver empregado “um esforço másculo para ver se podia tudo conciliar e chegar a um 

acordo capaz de poder levar a efeito o justo fim” que ele tinha em vista, que era organizar uma força “em 

condições de, por meios seguros e eficazes, cercar e bater a Antônio Conselheiro, móvel da decomposição 

moral no interior do Estado”.  E questiona: “Mas como pode um homem sério, cercado de tanta perfídia, 

desfazer tantas maldades?”  

Ele diz ainda haver procurado tranquilizar o major Febrônio, garantindo-lhe que jamais sacrificaria a 

tropa comandada por ele, que o melhor seria o major continuar a marcha, pois acreditava que ele seria 

amparado em qualquer emergência, certo estava de que as dificuldades seriam superadas com o auxílio do 

governador, o que nunca ocorreu. 

Na outra carta à redação de A Província do Pará, publicada nessa mesma edição de 7 de maio de 1897 

do Jornal do Commercio, na página 1, o general conta que estava em Salvador o deputado estadual Capitão 

Salvador Pires de Carvalho e Aragão, a quem aproveitou para pedir um relatório sobre a região de Canudos, 

que o capitão conhecia bem. A resposta a essa solicitação lhe chegou no dia 6, com um relatório bem elaborado  
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que lhe trazia, além das informações requeridas, o ponto de vista do capitão, que dizia condenar o otimismo 

do governador, “por ser atentatório à vida e famílias de seus camaradas”; reprovar o modo como colocavam 

obstáculos aos planos do general aqueles que mais deveriam se interessar pela execução deles, “especialmente 

tratando-se  de fatos tão graves, atentatórios ao nosso regimen, à paz e ao trabalho” e lembrava que o 

Conselheiro era conhecido há mais de 20 anos, “prazo bastante longo para demonstrar a incúria, inércia e talvez 

mais alguma coisa da parte dos que deviam curar dos interesses gerais do Estado”. Com esse relatório, o capitão 

enviou também um croquis da região leste do Estado da Bahia, onde estavam os locais mais importantes do 

Conselheiro; essas informações, juntamente com outros documentos, serviram ao general para traçar o plano 

das operações. Além disso, o capitão apresentou o general a um comerciante de Tucano, conhecedor da região 

do Conselheiro, que ofereceu a Solon preciosas informações, entre elas, que ao chegar a Tucano a notícia do 

combate de Uauá, toda munição que havia, ali fora vendida e fora grande a migração para o arraial do “santo 

Conselheiro”, para defendê-lo; que em Canudos havia mais de 2000 “espingardas prontas para a luta”; que “a 

força de Febrônio seria atacada ao aproximar-se de Canudos; que havia mandado em uma raia de duas léguas 

destruir todas as casas dos fazendeiros” [...] e que o “grosso das forças havia ficado em Canudos”.  

Ainda no dia 5, o general recebera determinação do Ministro da Guerra que informasse com urgência 

e detalhadamente qual a força federal  

 

que operava no centro e qual a restante na capital; determinando mais que não subdividisse a força em 

pequenas frações e somente atacasse quando reconhecesse favorável o êxito, a fim de não ser ela 

desmoralizada (JORNAL DO COMMERCIO, 7 de maio de 1897, p. 1).  

 

No Jornal do Commercio (RJ) de 8 de maio de 1897 sai a oitava carta publicada em A Província do Pará, 

a pedido do general, informando que prestara as informações no dia 6, afirmando  

 

não fazer de modo algum fracionar as forças, senão dentro dos limites traçados em arte de guerra, 

reiterando a notícia da nova coluna que projetava, do modo por que uma e outra operariam e a razão 

que justificava esse plano. 

 

 

Quanto a ter certeza da vitória no ataque, o general responde que, para isso, seria preciso ter 

conhecimento total dos recursos do inimigo, o que não era possível; que julgava o governo baiano melhor 

informado do que ele, por isso aguardava as ordens e os recursos do governador, porém sem assumir 

responsabilidades que não lhe haviam sido impostas; além do mais, como as forças que deveriam operar  
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estavam também à disposição do governador, as responsabilidades deveriam ser mais de Viana do que do 

general.  

Como o major Febrônio de Brito havia telegrafado de Contendas a Solon, comunicando que estava o 

acampamento em marcha penosíssima e a tração da artilharia dificílima, tendo deixado em Queimadas 20 

praças com um oficial, a fim de guardar as munições que seriam levadas pelas forças do 33º,  que já iam de 

Salvador e o encontrariam em Monte Santo, e considerando o general que, à vista de todas essas informações 

e da potência do inimigo, o dever que lhe cumpria era de não consentir mais “em sua marcha, a fim de se lhe 

reunir o reforço mandado, para não expô-lo a um revés inevitável” sob a responsabilidade de Solon.  

Então o general determinou ao major que parasse “onde estivesse, desde que não faltassem meios de 

alimentação; que aguardasse ordem e aproveitasse o tempo em exercícios”, comunicando-lhe com urgência o 

que faria em relação a essa ordem.  

Febrônio respondeu ao general Solon que acataria a ordem recebida e que as estradas de Canudos 

estavam tomadas por cerca de 3000 fanáticos. Nessa carta ao jornal do Pará, o general continua dizendo que 

esse fato ainda não justificaria o procedimento dele em não querer “assumir a grave e desumana 

responsabilidade de atirar o pequeno número de pouco mais de 200 servidores da República, desprovidos de 

quase todos os recursos, às garras ferozes de 3000 fanáticos, fortemente defendidos”, porque as consequências 

dessa decisão iriam inevitavelmente refletir na honra e no futuro dele.  E acrescenta: “A posição e a honra do 

soldado não se podem comparar com a desses filhos da fortuna, que surgem das traficâncias eleitorais”.  

Naquele mesmo dia 6, o general recebera cópia do telegrama de Luís Viana ao Ministro da Guerra, 

agradecendo e dispensando os reforços solicitados pelo general, por achar desnecessários. E Solon comenta: 

“Tal modo de proceder, tanta insistência em restringir os meios de ação, tanto otimismo em quem devia ser o 

mais exigente possível na complexidade e segurança da operação, deixa ver no seu procedimento um certo 

fundo negro e misterioso!”.  

Solon lança, então, questionamentos ao governador: Para que tanta insistência em resistir às medidas 

de segurança tomadas pelo general e pelo governo federal? Qual era a conveniência de querer  

ele só, somente ele, fazer calar a opinião de quase toda a população do Estado, externada pelos mais 

respeitáveis e importantes cavalheiros? Qual a conveniência de obscurecer e deturpara a soma 

considerável de fatos comprovados que se apresentavam, uns sobre os outros, a todos os instantes e que 

estavam claros como a luz do dia, à vista de todos que queriam ver?”  

 

Onde estaria o interesse de tudo isso  e qual seria o seu fundo moral? – perguntas que fazemos até hoje 

diante de algumas atitudes de nossos governantes! 
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Em 12 de maio de 1897 saem publicadas no Jornal do Commercio, página 1,  as XI e XII cartas de Solon 

ao jornal A Província do Pará, em que ele continua explicando os fatos que culminaram em sua demissão do 

Departamento Militar. Na XI ele afirma, entre outras coisas, que no dia 11 o major Febrônio de Brito lhe enviara 

um telegrama, dizendo ser “humanamente impossível a sua demora em Cansanção, não só pela falta absoluta 

de água, farinha, abrigo e pastagem para os animais, como pela ameaça de insolação [...], casos graves de 

diarréia”, então o general ordenou ao major que voltasse a Queimadas. No dia 12 ficou sabendo que o 

governador iria expedir ordens para que a força policial se desligasse da força federal, então o general 

suspendeu as operações.  

Na carta XII, após comprovar outros fatos contestados pelo governador, o general declara: 

É um acervo de traições, entre falsidades desairosas a qualquer homem vulgar, quanto mais ao primeiro 

magistrado do Estado! Depois das conferências que tiveram comigo ele e o chefe de segurança, depois 

das conferências com o comandante geral das forças (o imortal Tamarindo, a quem negou os elementos 

de mobilização), depois do telegrama de intimação passado ao governo, dizer sem rebuço em 

documento oficial ‘ignorar os motivos que determinaram a temporária suspensão das operações’, 

estando tudo provado com documentos; dizer que a força já se achava próxima de Canudos, quando 

estava a 23 léguas de distância, com centenas de dificuldades a vencer para transpô-las, o que ele 

absolutamente não ignorava, não tem classificação; só se poderá explicar à vista dos reservados avisos 

telegráficos, trocados entre ele e o governo, os quais tiveram força para neutralizar talvez os efeitos dos 

telegramas referidos.  

 

Corretos estavam aqueles “cavalheiros respeitáveis”, em quem o general se recusou a acreditar: que ele 

não levaria a efeito aquela diligência, 

 

porque, quando estivesse em condições de realizá-la, seria, por um pretexto qualquer, retirado da Bahia, 

porque não convinha ao dr. Luís Viana o aniquilamento do Conselheiro que, inconscientemente, era um 

dos seus melhores elementos eleitorais e o espantalho com que esmagava seus adversários.  

 

Acrescenta o general na continuação dessas cartas XI e XII, publicadas no Jornal do Commercio de 13 

de maio de 1897, à página 1:  

 

Em um outro meio mais estável, onde as conveniências sociais sobrepujassem as conveniências 

individuais e a deplorável politicagem que avassala tudo entre nós, com certeza as minhas judiciosas 

considerações, imprescindíveis reclamações e refletidas previsões, hoje comprovadas, não teriam sido 

repelidas pelo governo e, longe de ser desconsiderado como fui, teria sido acolhido e  aplaudido. [...] 

Assim é que, depois de tantas e tão minuciosas comunicações por mim feitas ao governo, sem a mais 

insignificante resposta, desprezando-se até os rudimentares preceitos de urbanidade, fui à noite de 14  
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surpreendido por um telegrama daquela autoridade, secamente comunicando haver sido eu exonerado 

do comando do 3º Distrito Militar, e nomeado inspetor do arsenal de guerra do Pará.  

 

Muitas vidas foram sacrificadas nessa guerra em que brasileiros lutaram entre si, em nome de uma 

República que nunca existiu, que nasceu de forma tortuosa, um “aquartelamento”, como dizia Euclides da 

Cunha. Estima-se que cerca de 25.000 pessoas perderam a vida nessa guerra, mas é preciso lembrar que as 

vítimas não foram apenas os sertanejos. Muitos jovens inocentes foram convocados ou se apresentaram 

voluntariamente para um combate que idealizavam como de heroísmo e serviço à pátria, mas na verdade foram 

levados às mais terríveis agruras: deixaram os lares para sofrer com a fome, a sede, marchas exaustivas no meio 

da caatinga, desamparados pelo governo do Estado da Bahia. Muitos oficiais também foram vítimas da 

situação, perdendo a vida ou sendo injustiçados, como foi o caso do general Solon.  

A interrogação que esse general deixa em sua última carta ao jornal A Província do Pará é oportuna para 

encerrar este texto, uma vez que ela serve de reflexão tanto para os acontecimentos de Canudos quanto para 

os dias atuais: “Pergunto ao bom senso nacional, onde está a justiça, onde está a razão, onde está o direito e, 

finalmente, onde está a moral?”  
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“CAIU NO DIA CINCO AO ENTARDECER, QUANDO CAÍRAM SEUS ÚLTIMOS DEFENSORES”: 

COMO OS ÓRGÃOS OFICIAIS JUSTIFICAM A DESTRUIÇÃO DA PRIMEIRA CANUDOS 

 

Lucinha Lodo, Mestra em Ciências Sociais (UEL) 
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RESUMO: A história de Canudos, nos sertões baianos, é marcada por destruições. A primeira destruição foi no 

“dia cinco [outubro de 1897], ao entardecer, quando caíram os últimos defensores”, como exposto nas últimas 

frases de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse texto debruçou sobre as justificativas oficiais para as ações 

empreendidas na primeira destruição de Canudos através de uma análise bibliográfica. Pontes reflexivas com 

as ciências sociais são utilizadas para problematizar a noção de progresso assim como na expansão e 

fortificação do Estado brasileiro ao interior do país. 

 

Palavras-chave: Canudos. Euclides da Cunha. Destruição. Sociedade brasileira. 

 

ABSTRACT: The history of Canudos, in the Bahian hinterlands, is marked by destruction. The first destruction 

was on “the fifth [October 1897], at dusk, when the last defenders fell”, as exposed in the last sentences of Os 

Sertões, by Euclides da Cunha. This text looked at the official justifications for the actions taken in the first 

destruction of Canudos through a bibliographic analysis. Reflective bridges with the social sciences are used to 

problematize the notion of progress as well as the expansion and strengthening of the Brazilian State within 

the country. 

 

Key words: Canudos. Euclides da Cunha. Destruction. Brazilian society. 

 

A guerra de Canudos começou em novembro de 1896, quando os moradores do Arraial fundado pelo 

beato Antônio Conselheiro no sertão da Bahia expulsaram um grupo de policiais enviado pelo governo estadual 

para ameaçá-los, foi o primeiro de uma série de ataques cada vez maiores e violentos contra o povo sertanejo 

que se recusava a aceitar os impostos da recém proclamada República brasileira. Quase um  
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ano depois, no dia cinco de outubro de 1897, cinco mil soldados entraram em Canudos. O arraial que chegou 

a reunir vinte e cinco mil habitantes atraídos de todos os cantos do sertão pela promessa de uma vida melhor. 

Restavam apenas quatro pessoas, um velho, dois homens e uma criança. Os soldaram mataram os sobreviventes, 

incendiaram todas as casas e levaram a cabeça de Antônio Conselheiro para que servisse de exemplo. Era o fim 

da guerra de Canudos. 

Mas Canudos não terminou ali. Continuou em 1902, quando um jovem engenheiro militar que 

testemunhou a guerra, Euclides da Cunha, denunciou as ações do governo como um crime nas páginas de Os 

Sertões e gravou, para sempre, o nome de Canudos na história do Brasil.  

Continuou nos anos seguintes quando aqueles que conseguiram escapar da guerra voltaram e 

reconstruíram a cidade e continuou quando a segunda Canudos foi alagada para a construção de um açude, 

durante a ditadura militar e os moradores foram removidos dali. Continuou ao longo do século vinte quando o 

significado de Canudos foi disputado e remodelado por historiadores, políticos, escritores, músicos, cineastas 

e pensadores de todas as partes do país e do mundo. E continua até hoje. Tudo aquilo que o nome de Canudos 

evoca: a violência contra os pobres, a truculência das autoridades, o desprezo das metrópoles pelo sertão, o 

genocídio com outros nomes e bandeiras permanece atual e define o Brasil. Mais de cento e vinte anos depois 

da guerra, Canudos ainda não terminou. 

A estigmatização dos dominados pelos dominantes percorre a formação social brasileira. O povo é alvo 

prioritário desse processo, em que estaria contido parte expressiva do desajuste nacional. A anulação de 

paisagens da história é um dos capítulos centrais para a formação da sociedade nacional. Anular para inventar. 

Apagar para representar.  

Em Canudos, os camponeses, os negros, as mulheres, as crianças, os órfãos são transfigurados em 

“jagunços”. Sob tal marca são estigmatizados de fanáticos e malditos. A anulação do povo se revela pela 

destituição de sua própria história pela apropriação de terras e pelo extermínio de outros projetos de 

sociedade. Essas são as bases do projeto republicano que instituiu a necessidade de representar a sujeição 

popular pelo poder do Exército - o único capaz de unificar o país.  

 

A República surge legitimada pela chacina, pelo genocídio de Canudos. O Brasil, gracejado de 

modernidade, finca suas raízes na violência e no extermínio para se anunciar forte, patriótico, 

glorioso, com heróis fundadores. Canudos foi uma guerra civil, a partir da qual ficou bastante 

claro o papel “pacificador” do Estado brasileiro no abafamento de levantes contrários à 

preservação da unidade nacional. Tal evento histórico impôs às elites nordestinas a sua face, 

ainda atual, no cenário político e econômico brasileiro, qual seja, o de segunda classe,  
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subserviente e conservadora com a tarefa de impedir que outro Canudos nunca mais ocorresse 

(ALBINO, 2015, p. 252).  

 

            Assim, a primeira destruição de Canudos se deu no “dia 5 [outubro de 1897], ao entardecer, quando 

caíram os seus últimos defensores”. Como foi eternizado nas últimas frases de Os Sertões (1902) de Euclides da 

Cunha. A primeira Canudos foi massacrada “em nome” do fim da barbárie, portanto, em nome de um suposto 

ideário de progresso. O Brasil, recém republicano, precisava avançar no processo civilizatório e implementou, 

legitimado pela elite (intelectual e financeira) da época, um projeto civilizacional que não levava em 

consideração as especificidades de um tipo de brasileiro que sempre esteve negligenciado (REZENDE, 2001). 

Vale ressaltar que se entende por justificativas “oficiais” os argumentos utilizados para a primeira 

destruição de Canudos, não somente do Estado, como também da Igreja, dos coronéis, da imprensa, ou seja, 

de todo um conjunto de forças sociais, políticas e econômicas predominantes no contexto histórico específico 

do acontecimento-massacre (1897). 

            Assim, justificativas oficiais são entendidas como todas aquelas estratégias construídas no interior das 

instituições que, de certa forma, supostamente tentam cumprir seu papel de “zelar” pelo bem público. Desta 

maneira, elas (as justificativas) são formadas no espaço das organizações públicas e apresentam um discurso 

politicamente “atrativo”, já que é sistematicamente normativo.   

 

[...] o Brasil oficial na Rua do Ouvidor, centro da nossa cultura urbana, falsificada, de segunda 

mão e com pretensões a cosmopolita; e o Brasil real, no emblema bruto e poderoso do Sertão 

[...]. O Brasil real teria, na verdade, não um, mas dois emblemas, pois os arraiais do Sertão 

tinham seus equivalentes urbanos nas favelas da Cidade; e se o povo do Brasil real era aquele 

que habitava as Favelas urbanas e os Arraiais do campo, o Brasil oficial tinha seus  símbolos mais 

expressivos nos Bancos e no Palácio do Governo, onde reinam os presidentes e seus ministros 

(SUASSUNA, 2002, p. 22 - 23). 

 

            Visando além de refletir as razões da guerra de Canudos, compreender os fundamentos construídos pelos 

poderes oficiais para encabeçarem um amplo processo de destruição daquele arraial no interior da Bahia. Os 

textos (livro Os Sertões e os artigos) de Euclides da Cunha tornam-se chaves nesta discussão. 

 

A destruição de Canudos se deveu menos ao anti-republicanismo do Conselheiro do que a 

fatores políticos, como os conflitos entre facções partidárias na Bahia, a atuação da Igreja  
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contra a atuação pouco ortodoxa dos beatos e pregadores e as pressões dos proprietários de 

terras contra a comunidade, cuja expansão trazia escassez de mão-de-obra e rompia o 

equilíbrio político da região (VENTURA, 1997, p. 166). 

 

            Portanto, para Ventura (1997), estes três fatores, as disputas políticas locais, a posição da Igreja contra 

leigos religiosos como Conselheiro e a pressão dos latifundiários que perdiam mão de obra, colaboraram para 

o ataque das forças do governo a Canudos.  

            O arraial formava um polo de atração para os camponeses da região, comprometendo a obtenção de 

mão de obra por parte dos fazendeiros locais, o que ameaçava a tradicional submissão dos sertanejos à 

opressão e à exploração que eram exercidas pelos coronéis. Antônio Conselheiro e sua liderança messiânica 

dispensavam a intermediação do clero católico, reduzindo o poder da Igreja exercido sobre os sertanejos. E a 

posição contrária de Conselheiro em relação ao casamento civil e à cobrança de impostos por parte do Governo 

da República recém instalada, associada a um sebastianismo singular, fizeram com que as autoridades, que 

estavam distantes dos acontecimentos e pouco conheciam as especificidades do universo sertanejo, 

considerassem Canudos um perigoso reduto de reinstalação monárquica.  

 

Outros conflitos políticos em nível nacional transformaram o povoado em alvo de grupos e 

facções, como os embates entre civilistas e militaristas, ligados à sucessão do presidente 

Prudente de Morais (1894-8). A guerra serviu de pretexto à repressão aos grupos monarquistas 

e aos setores jacobinos, tendo contribuído para a implantação da política dos governadores, 

criada pelo presidente Campos Sales (1898-1902), em que as lideranças civis de Minas Gerais 

e de São Paulo passaram a se alternar no poder. Pressões da Igreja também foram decisivas 

para o agravamento do conflito. Com a política centralizadora exercida pela Santa Sé a partir 

de 1860, no pontificado de Pio IX, o clero brasileiro passou por um processo de romanização, 

em que os padres foram submetidos à autoridade dos bispos e das arquidioceses, que passaram 

a combater a ação dos pregadores leigos (VENTURA, 1997, p. 165). 

 

             “Neste contexto que Bartelt (2009) propõe a guerra e as notícias sobre ela como um evento discursivo 

que leva em consideração os interesses do poder político local, e também nacional” (RIBEIRO, 2015, p. 150); 

aproveitando-se da frágil República recém-implementada, produz uma narrativa monarquista “em torno do 

arraial, e a noticia nos principais jornais de todo o país” (RIBEIRO, 2015. p. 150). 

            Para compreender o que pontua Bartelt (2009), é pertinente que se busque entender o contexto de 

incertezas políticas que permeava os ideais da jovem República que, como mostra o historiador brasileiro Bóris 

Fausto (1995), decorria da heterogeneidade de interesses e divergências na forma de organização da república  
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entre os grupos políticos.  

            De acordo com Euclides da Cunha em Os Sertões, a quarta expedição foi organizada através de uma 

“grande comoção nacional” (GALVÃO, 1985, p. 144). A Guerra de Canudos teve seus principais acontecimentos 

estampados nas páginas dos principais jornais do país, especialmente a partir da quarta expedição. 

 

Pode-se afirmar que os jornais de 1897 foram parte relevante na formação de um conjunto de 

imagens amplamente difundidas acerca de Canudos e da República brasileira que buscavam 

justificar o massacre final do arraial. Foram acontecimentos tão impactantes e relevantes os 

que se passaram na região de Canudos que esta guerra, se não criou, intensificou o hábito 

jornalístico de enviar correspondentes para o local dos conflitos, de modo a informar sobre os 

eventos. Mais do que enviados especiais, muitas vezes eram “especializados” – no caso da 

Guerra de Canudos, muitos dos enviados eram oficiais do exército, em exercício ou não. O mais 

famoso destes enviados, Euclides da Cunha, era tenente reformado (LEÃO, 2015, p. 20). 

 

             Foram nos jornais da época que a cultura republicana no Brasil consolidou-se (LEÃO, 2015). Esta ideia se 

confirma quando Galvão (1994) atenta que a Guerra de Canudos encontrou amplo espaço nos jornais 

brasileiros, nas quais as ações do governo foram, de certo modo, justificadas em suas páginas. A imprensa, para 

esta autora, adotou o discurso de que Canudos era fruto de uma conspiração monarquista, dessa maneira, era 

necessária a ação do Estado no sentido de livrar o país dessa ameaça (GALVÃO, 1994). A República, portanto, 

estava em perigo, abalada pelos conselheiristas, o que justificava a necessidade da ação do Exército e 

demonstrava a sua fragilidade. 

             A construção de uma atmosfera de medo teria sido fundamental para as elites que objetivavam reaver o 

domínio político há pouco perdido, com a proclamação da república e se viam em uma desordem social 

“ameaçadora”, que justificava a intervenção do governo federal, tornando a estratégia mais viável para se ter 

êxito. (SAMPAIO, 2001). 

            O medo que povoava o imaginário das elites girava em torno da escassez de mão-de-obra e, 

principalmente, da possibilidade de quebra nos padrões de dominação, decorrente da grande capacidade do 

Conselheiro em atrair para si a atenção da massa de trabalhadores rurais, sendo muitos deles ex-escravos.  

            Hermann (1996) encara a questão política, vista pela sua conjuntura, como aquela que teria sido “a 

verdadeira causa da guerra contra Canudos” (HERMANN, 1996, p. 18). Assim, para a autora, a destruição de 

Canudos não teria sido projetada por conta de uma real ameaça de restauro da monarquia por parte dos 

sertanejos. “Todos os intelectuais estavam atrelados ao carro do poder, empenhados na grande parada 

histórica do tempo que era a consolidação nacional” (GALVÃO, 1994, p. 107). 
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             Importante ressaltar que Machado de Assis se comporta como exceção diante da inteligência brasileira 

da época. O autor criticou acirradamente o predomínio do sensacionalismo nos jornais quando se tratava do 

arraial conselheirista. Tal sensacionalismo praticado por grande parte da imprensa agravou a percepção da 

opinião pública a respeito do extermínio histórico de Canudos. 

 

Os direitos da imaginação e da poesia hão de sempre achar inimiga uma sociedade industrial 

e burguesa. Em nome dêles protesto contra a perseguição que se está fazendo à gente de 

Antônio Conselheiro. Este homem fundou uma seita a que se não sabe o nome nem a doutrina. 

Já este mistério é poesia. Contam-se muitas anedotas, diz-se que o chefe manda matar gente, 

e ainda agora fez assassinar famílias numerosas porque o não queriam acompanhar. É uma 

reteição do crê ou morre; mas a vocação de Maomé era conhecida. De Antonio Conselheiro 

ignoramos se teve alguma entrevista com o anjo Gabriel, se escreveu algum livro, nem sequer 

se sabe escrever. Não se lhe conhecem discursos. Diz- se que tem consigo milhares de 

fanáticos. Também eu o disse aqui, há dois ou três anos, quando eles não passavam de mil ou 

três mil e tantos. Se na última batalha é certo haverem morrido novecentos deles e o resto não 

se desapega de tal apóstolo, é que algum vínculo moral e fortíssimo os prende até a morte. 

Qual vínculo é esse? (MACHADO DE ASSIS, 1961, p. 401 - 402). 

 

A legitimação, a supremacia, o comprometimento com autenticidade da República se tornaram foco 

indispensável, acima da noção de redenção nacional, por meio da ordem e do progresso e, ao mesmo tempo, 

superando o temor do regresso monárquico. 

              Por esta perspectiva, o massacre a Canudos foi uma das consequências da confusa instauração da 

República brasileira. E, quando esta aconteceu, a ordem social permaneceu inalterada, ou seja, manteve os 

mesmos privilégios de grupos bem conhecidos na história deste país, ao mesmo tempo, preservou as massas 

populares distante do jogo político e longe dos direitos fundamentais que, teoricamente, fundamentam uma 

república.  

 

O liberalismo republicano, num pacto com as oligarquias latifundiárias destruíram até o último 

homem os habitantes de Canudos. Os políticos liberais exultaram com o feito. Apenas algumas 

vozes isoladas de estudantes se fizeram ouvir denunciando o genocídio. Para eles, o 

fundamental era a preservação da ordem latifundiária (MOURA, 2000, p. 23). 

 

            O extermínio de Canudos está relacionado, segundo Moura (2000), ao liberalismo republicano e as 

oligarquias latifundiárias que se empenhavam para a manutenção do status quo, negando direitos para a maior  
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parte da sociedade, principalmente aos distantes e desconhecidos sertanejos. Nesta realidade social e política, 

cabia aos mais fracos submeter às condições impostas a sua sobrevivência. 

 

a guerra civil de Canudos e a violência brutal da elite governamental e do seu segmento militar 

demonstrou o conteúdo da nova ordem republicana que se instaurara no país. Aos gritos do 

liberalismo mais exacerbado, os políticos republicanos fizeram um pacto com a antiga classe 

senhorial conservando-lhe o poder e os instrumentos de dominação. A estrutura agrária, ainda 

uma herança sesmarial da Colônia, mostrou como ainda funcionava com os seus mecanismos 

de repressão intactos. Nossa história tem três momentos, que simbolizam os momentos de 

ruptura com o sistema de dominação e conseguiu abalara sua estrutura: Palmares, no Brasil 

Colônia; a Cabanagem, no Brasil Império e Canudos na República. Esses três momentos, nos 

quais os escravos e a plebe rebelde passaram a ser agentes dinâmicos da História, mostram 

como somente através desse radicalismo o Brasil poderá reformular os polos de poder e de 

opressão e articular um novo ordenamento social no qual os oprimidos possam fazer a história 

(MOURA, 2000, p. 76). 

 

            Além de justificar um maior poder do Estado, enfraquecido com a constituição de 1891, baseada no 

federalismo que dava maior liberdade aos estados, sendo vista dessa maneira pelos positivistas, como uma 

característica que podia levar a desintegração da unidade nacional, igualmente, a imprensa, funcionou como 

um órgão disseminador do medo sob Belo Monte, por meio de notícias carregadas de sensacionalismos, 

justificando a ação enérgica das forças legalista na repressão à comunidade de Canudos (GALVÃO, 1994). 

            A cultura política brasileira atravessou, de forma certeira, Canudos. Já que o movimento tinha projeto 

político diferente do oficial e era encarado com suspeita e rotulado como delinquentes. A solução, em tal caso, 

foi mobilizar o aparato repressivo do Estado para preservação da ordem social vigente. 

            Os republicanos estavam ansiosos por uma justificativa para o combate a Canudos, teriam criado o 

pretexto do antirrepublicanismo do Conselheiro para enfrentar e atacar o seu arraial. Nas palavras de Moniz 

(1978), “não houve um motivo [para a deflagração do conflito armado]; houve um pretexto” (MONIZ, 1978, p. 

100).  

             Assim sendo, o liberalismo à moda da república brasileira, numa conciliação com as oligarquias 

latifundiárias “destruíram até o último homem” (MOURA, 2000, p. 23) de Canudos. Os chamados políticos 

liberais exaltaram o feito. E somente “algumas vozes isoladas de estudantes” (MOURA, 2000, p. 23), em especial 

da faculdade de direito da Bahia, denunciaram o extermínio. 

            Na primeira edição da história do exército brasileiro (HEB, 1972), existem indícios de demonstrações 

acerca do tratamento do exército na primeira destruição de Canudos. No qual indica que o final da guerra e  
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juntamente com ela o fim do fanatismo, do banditismo e do retorno da paz à família “tradicional” brasileira.  

 

Terminava a participação do Exército na defesa das instituições, enfrentando o fanatismo, e o 

banditismo, que durante alguns anos, trouxeram a intranquilidade ao interior baiano, e tantos 

sofrimentos causaram à família brasileira, enlutada pela morte de alguns dos seus melhores 

filhos (HEB, 1972, p. 731). 

 

            O festejo da vitória do exército significou, portanto, não apenas uma comemoração da vida dos 

sobreviventes, “mas também uma homenagem aos membros das forças oficias mortos na campanha. A derrota 

de Canudos representava um definitivo golpe nas esperanças dos monarquistas de restaurar o regime e a 

possibilidade de finalmente estabilizar a República no Brasil ” (LEÃO, 2015, p. 82). 

            Se antes clamavam pelo extermínio dos canudenses, depois do final da guerra houve mudança na postura 

adotada. “Assistiu um mea culpa generalizado, que acometeu a muita gente e encontraria sua forma mais 

altamente elaborada em Os Sertões” (GALVÃO, 2001, p. 96).  

            É prudente salientar que após a guerra nada foi encontrado que comprovasse qualquer conspiração 

monarquista. Aquilo que o país inteiro acreditava, ao defender a República de uma possível restauração 

monárquica não passara de um equívoco. “Os próprios monarquistas, todos eles gente branca, rica e 

cosmopolita e de fumaças aristocráticas, ficavam horrorizados com a aproximação e protestavam sua 

inocência” (GALVÃO, 2001, p. 98). 

 

Ultrapassada a fronteira da cidadela, nenhum documento que comprovasse um projeto 

conspiratório ou aliança com forças externas  foi encontrado [...] a guerra fratricida de um 

exército fortemente armado contra sertanejos miseráveis e acantonados numa fazenda 

abandonada e árida, estimulada por lideranças militares de alta patente, manchou a imagem 

da instituição (HERMANN, 2018, p. 132). 

   

            Enquanto isso as teorias positivistas e sobre inferioridade das “raças” não europeias serviam como 

justificativa para a marginalização da população, em um regime republicano. Um tipo de raciocínio que revela 

de imediato tanto o preconceito e racismo dos “iluminados” pela “civilização” quanto a dificuldade de 

compreender o próprio contexto que viviam. 
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RESUMO: Terminada a guerra de Canudos, dez autores publicaram livros descrevendo e dando opiniões sobre 

o que viram ou o que pensavam sobre o trágico conflito do sertão baiano. Havia quase unanimidade de 

opiniões, geralmente negativas sobre Canudos e seus habitantes, diferenciadas apenas por uma ou outra 

opinião isolada e adjetivos pejorativos mais ou menos carregados. Dos dez autores, sete estiveram em Canudos, 

exceto três, que basearam suas opiniões no que os jornais da época publicavam. O livro Os sertões, de Euclides 

da Cunha, foi o décimo livro a ser publicado sobre a guerra, em 2 de dezembro de 1902, contendo muitos 

pontos de vista coincidentes com os dos autores que o precederam, embora tivesse uma abordagem inédita. 

Vamos destacar o que todos eles pensavam sobre os canudenses e a repressão militar, pois essas opiniões são 

fundamentais para entender o que aconteceu com os prisioneiros e sobreviventes canudenses, e acompanhar 

a trajetória de um destes, um menino órfão que Euclides chamava de “jaguncinho” e trouxe para São Paulo, 

sendo adotado por uma família ilustre, que o adotou e registrou como Ludgero Prestes. Vamos entender a 

surpresa causada por Ludgero, onze anos depois, ao escrever uma carta para cheia de gratidão para Euclides, 

em 1908, bem como a resposta comovida de Euclides e o significado simbólico que Ludgero encarnou dos 

ideais educacionais, sociais, intelectuais e emocionais do grande escritor fluminense. 

PALAVRAS CHAVE: opiniões, canudenses, repressão, jagunço, ideais 

ABSTRACT: After the Canudos War, ten authors published books describing and giving opinions on what they 

saw or what they thought about the tragic conflict of the Bahian backlands. There was almost unanimity of 

opinion, usually negative about Canudos and its inhabitants, distinguished only by one or another isolated 

opinion and more or less loaded pejorative adjectives. Of the ten authors, seven were in Canudos, except three, 

who based their opinions on what the newspapers of the time published. Euclides da Cunha's book Os Sertões 

was the tenth book to be published on war on December 2, 1902, containing many points of view that coincided 

with those of the previous authors, although it had an unprecedented approach. Let us highlight what they all 

thought about the Canudenses and the military repression, as these opinions are fundamental to understand 

what happened to the Canudian prisoners and survivors, and to follow the trajectory of one of them, an orphan  



 

113 
 

 

 

boy Euclides called “jaguncinho” and brought to Sao Paulo, being adopted by an illustrious family, who adopted 

and registered him as Ludgero Prestes. Let us understand the surprise that Ludgero caused eleven years later in 

writing a letter of gratitude to Euclides in 1908, as well as Euclides moving response and the symbolic 

significance that Ludgero embodied in the educational, social, intellectual and emotional ideals of the great 

writer from Rio de Janeiro. 

KEYWORDS: opinions, canudenses, repression, jagunço, ideals 

 

“A memória da maioria dos homens guarda estampados os dias da meninice mais 

do que geralmente se acredita, do mesmo modo que creio na faculdade de 

observação sempre muito desenvolvida e exata das crianças. A maior parte dos 

homens feitos, que se notabilizaram por causa dessa faculdade, nada mais 

fizeram, segundo meu modo de pensar, senão conservá-la em vez de adquiri-la na 

sua maturidade” (Charles Dickens). 

  

“Por intermédio das crianças cura-se a alma” (Dostoiévski) 

 

OPINIÕES DE DEZ AUTORES SOBRE OS CANUDENSES E A REPRESSÃO 

 

Raimundo Nina Rodrigues, etnógrafo, criminalista, patologista e sociólogo. Autor do livro "As 

coletividades anormais"(1898), considerou os canudenses como um "bando de fanáticos" que atraídos pelos 

delírios místicos e pelos "milagres de Antônio Conselheiro", reforçados por algumas questões políticas e sociais 

de momento, deram vazão aos seus "instintos guerreiros", "atávicos", herdados da miscigenação de raças e a” 

manifestações mórbidas do desequilíbrio mental”, gerando a "loucura epidêmica de Canudos". Euclides da 

Cunha aproveitou muitas explicações psicológicas de Nina Rodrigues, passando-as para uma linguagem mais 

literária. Enfatizando não só os aspectos psicológicos, mas também aspectos sociais do fenômeno canudense.  

Nina Rodrigues nada escreveu sobre a repressão militar, mas fez uma revelação surpreendente após ter 

estudado a cabeça de Antônio Conselheiro, já que usara os piores conceitos para avaliar Antônio Conselheiro 

em seus artigos:  

A cabeça foi separada, sendo-me o crânio oferecido pelo médico chefe da expedição, o Major Dr. 

Miranda Curió. Encontra-se atualmente no laboratório de medicina legal da Bahia. O Dr. Sá Oliveira, 

preparador de medicina legal, e eu, procedemos ao exame craniométrico desta peça. O crânio de 

Antônio Conselheiro não apresentava nenhuma anomalia que denunciasse traços de  
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degenerescência: é um crânio de mestiço onde se associam caracteres antropológicos de raças 

diferentes. É, pois, um crânio normal."(pgs. 88, 89 e 90)  

Louve-se a honestidade científica de Nina Rodrigues em reconhecer a normalidade do crânio de 

Antônio Conselheiro, já que seus conceitos psicológicos haviam sido extremamente negativos quando 

analisaram a sua personalidade, Era uma contradição evidente em sua postura que tomava artificial toda a sua 

construção conceitual caracterizando Canudos como uma coletividade anormal. O segundo livro sobre 

Canudos foi o romance "Os Jagunços", em 1898, do escritor mineiro Afonso Arinos, monarquista, que reuniu 

nele os folhetins que publicara no jornal "Comércio de São Paulo" durante a guerra. Para evitar possíveis 

retaliações dos republicanos, Arinos utilizou o pseudônimo "Olívio de Barros" e tirou apenas 200 exemplares 

da obra na primeira edição. Arinos vivia em São Paulo e não esteve em Canudos, explicando assim a origem de 

muitos canudenses e a sua atuação no arraial, além de culpar a omissão do Governo pelos sertanejos miseráveis 

e pela existência de Canudos:  

"De vez em quando, vinham ter ai soldados desertados dos destacamentos menos afastados. Vinham 

armas também com os soldados. A gente da redondeza comerciava francamente com Belo Monte, 

sem o mínimo receio. Os fazendeiros já mandavam de longe para lá, suas tropas, carregadas de 

mantimentos. Muita gente vinha para aí, como para uma peregrinação. Quem passasse de dia no meio 

do largo da igreja veria chegar tabaréus, uns a pé, outros a cavalo, e até na garupa dos cargueiros, 

sentados em cima das retrancas das cangalhas (...) Muitos dos habitantes da cidade santa tinham o 

sangue da gente que pelejou decênios inteiros ao lado dos Militões e dos Guerreiros, dos Seixas e dos 

Brandões - lutas constantes e encarniçadas, que só terminavam pela destruição completa de uma das 

famílias inimigas. Havia também em Belo Monte grande quantidade velhos, de crianças, e de 

enfermos, ou aleijados (...) pelo poder sobrenatural do Conselheiro para livrá-los dos sofrimentos, pois 

já tinham esgotado a paciência com os mezinheiros (...); "Cada dia que se passava trazia unia novidade 

para recrudescer a excitação de Belo Monte. Quanto mais se acendia no peito dos jagunços o ódio 

àqueles que eram por eles considerados hereges, mais se acentuava neles o fanatismo pelo 

Conselheiro. E era natural. Dos graúdos das terras grandes, do Governo que eles consideravam a 

personificação da força e da riqueza, não conheciam o mínimo benefício. As únicas vezes que 

entraram em contato com o Governo foi por meio das balas e das baionetas da polícia. Desamparados 

nos seus sertões, eles sentiam, de vez em quando, a ação do Governo à passagem dos recrutadores, 

ou dos aliciadores de tropas. Nas suas misérias, nunca lhes chegou lenitivo da parte do Poder. (...) 

Assim pensavam os jagunços e concluíam que para eles o Governo era o inimigo. Colocaram-se, pois, 

de corpo e alma, ao lado de quem lhes dava alimento à alma e ao corpo; puseram-se ao lado do 

Conselheiro.” (págs. 208, 209, 210, 25 3/254)  

 



 

115 
 

 

 

Afonso Arinos não descreveu em seu romance a cruel repressão desencadeada contra os jagunços e a 

sua "cidade santa", nem utilizou conceitos biológicos e psicológicos para explicá-los, mas denunciando o 

abandono em que viviam por parte dos governantes, mantendo o foco nos canudenses, pelas mesmas razões 

que não comentou a atuação dos militares, possivelmente pelo receio de sofrer retaliação por ser um 

conhecido monarquista.  

O repórter Manoel Benício Fontenelle, capitão honorário do Exército, reuniu seus artigos publicados no 

“Jornal do Comércio", publicando em 1899 a "crônica histórica e de costumes sertanejos" intitulada "O Rei dos 

Jagunços", relatando a Campanha de Canudos de forma romanceada, 'guardada a maior fidelidade 

histórica"(p. 6). Benício viu os canudenses como uma 

 'horda de fanáticos"(p. 57) ; "um composto heterogêneo das diversas castas cruzadas do Brasil. Junto 

à jovem tapuia domesticada e vagabundo, o caboré feroz, de faca à cinta e bacamarte ao ombro,  

tresandava o fortum acre da pele mal cuidada. O preto crioulo, o africano quarentão, o curiboca 

bronzeado, o mameluco, o mulato, o branco, enfim toda casta de cabra descendente de raças puras 

e raças cruzadas e mestiças, confundia-se ali sem hierarquia moral"( p. 66) ;"Aleijados, doidos, 

donzelas, ladrões, doentes, assassinos, vagabundos, contadores, mocambeiros, cegos, possessos, 

incestuosos, pobres, afortunados, prostitutas, a mais hedionda mescla que se pode aglomerar por 

monomania religiosa, estendia-se atrás do Conselheiro, o chefe, o pastor e o pai daquele ambulante 

Pátio dos Milagres”. (p.67) 

Sobre a repressão e a degola de canudenses. no entanto. Manoel Benicio manifestou-se indiretamente, 

com meias palavras: "O futuro há de dizer se a um governo humano assiste o poder de ser desumano com os 

seus governados antes de verificar maduramente qual o crime porque deixa-os ser punidos com o degolamento 

em massa" (p. 323).  

O acadêmico de Medicina e diretor do Hospital de Variolosos de Canudos na 4a expedição militar, 

Alvim Martins Horcades, publicou uma "Descrição de uma viagem a Canudos", em 1899. Para Horcades, os 

canudenses eram  

"desviados da Lei"(p. 2); "desvairados"(p. 2); "nossos ignorantes irmãos"(p. 271; "horda jagunçada"(p. 

54); "jagunçada infrene"(p.64) ;"o estado mental dos revoltosos de Canudos era extremamente 

precário, devido ao fanatismo que havia inundado o seu cérebro" (ps. 115 e 116); "indivíduos sem 

completo ou nenhum discernimento de civilização, sendo estes em grande maioria assassinos, 

ladrões, soldados desertados das fileiras do exército e das policias, beatos, mulheres indolentes e 

acossadas peta fome, sendo naturalmente acompanhadas por seus filhos, ajuntando-se-lhes ainda 

negociantes estúpidos e exploradores, foi quem formou a barreira perigosa e quase inexpugnável, 

que a Pátria teve a de combater em nome dos seus créditos, da sua moralidade e dos foros de 

civilizados que possuíam seus filhos'"(p. 184).  
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Apesar dos juízos severos contra os canudenses, Alvim Horcades foi veemente ao denunciar indignado 

a repressão militar: 

"Eu fui dos primeiros a apreciar, por entre as ruinas, tudo quanto havia. Horror! e mais horror ! o 

cúmulo do horror ! (p. 91); "Em Canudos foram degolados quase todos os prisioneiros"(p. 103); "Belo 

exemplo de civismo e progredimento social! Levar-se homens de braços atados para trás como 

criminosos de lesa-majestade, indefesos, e perto mesmo de seus companheiros, para maior escárnio, 

levantar-se pelo nariz a cabeça, como se fora a de uma ave, e cortar-lhe com o assassino ferro o 

pescoço deixando cair a cabeça sobre o solo – é o cúmulo do banditismo praticado a sangue frio como 

se fora uma ação nobilitante ! Assassinar-se uma mulher, pelo simples fato de ser o seu companheiro 

conivente com o que se dava - é o auge da miséria ! Arrancar-se a vida a criancinhas que ainda não 

haviam sentido o mais leve bafejo da ação corruptora do humanismo, cérebros inconscientes em que 

não haviam vibrado ainda sentimentos maus e que mais tarde concorreriam para solidificar a muralha 

pujante que sustenta as crianças republicanas - ê o maior dos barbarismos e dos crimes monstruosos 

que o homem pode praticar ! E além de tudo, estes prisioneiros estavam isentos de quaisquer castigos 

pelo juiz o mais  probo e severo - a ciência, porquanto a psicologia diz que o fanático é irresponsável, 

é inconsciente; e ainda as leis de guerra do nosso país, como de todos, suponho que garantem a vida 

do prisioneiro. Mas entendeu-se que ali a lei era a força e o juiz o punhal. Que horrível decepção para 

nós !'"(ps. 104 e 105)-  

Dias após o fim da guerra de Canudos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro incumbiu o político 

e escritor baiano Aristides Augusto Milton de escrever um livro que intitulou "A Campanha de Canudos", 

publicado em 1900. Os canudenses são assim descritos por Aristides Milton : (...) homens e mulher e velhos e 

crianças, doentes e sãos (...), pessoas crédulas e simples (...), desordeiros (...), criminosos (...), fanáticos". Sobre 

a repressão. Milton fez verdadeiros contorcionismos verbais para amenizar as barbaridades cometidas pelos 

militares até concluir assinalando que,  

"O compatriota não pode ser confundido com o verdadeiro inimigo, jamais! (...) Escusava 

aquela grande mortandade, com o que o país nada lucrou, mas antes perdeu na amenidade 

de seus costumes, nos créditos de seu progresso, na importância de sua civilização. Não se 

teriam, com certeza, testemunhado as cenas consternadoras que ali se desenrolaram. Esse 

montão de cadáveres carbonizados, essa quantidade de mulheres que morreram trucidadas, 

essa porção de crianças, que foram imoladas em ódio a seus pais, todo esse conjunto de 

crueldades, praticadas por brasileiros contra brasileiros, destoa dos sentimentos cristãos, que 

foram sempre o apanágio da nossa raça.  Mas, o extermínio absoluto do contendor  
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suplantado tinha de ser a conclusão dessa luta lamentável (...) era um crime o excesso de zelo, 

que se manifestava a em perseguir ou eliminar o compatriota vencido."(p. 131, 132, 133)  

 

O acadêmico de Medicina da Bahia e poeta, Francisco Cavalcanti Mangabeira, que seguiu como 

voluntário na quarta expedição contra Canudos, publicou o livro "Tragédia Épica-Campanha de Canudos”, 

formada por vinte cantos poéticos, em 1900. Para Francisco Mangabeira, o canudense era  

"sempre raivoso, impávido e insubmisso", os canudenses eram "aquela gente bruta", 

"tabaréus, que lembravam leões, e que, das encostas calvos e abrasadas dos seus montes nus, 

resistiram com uma bravura louca até o último instante, sem que jamais vergassem a espinha 

numa mesura de submissão e covardia"; fanáticos"; "assaltantes ríspidos e loucos"; "Recordam 

os cristãos das mais antigas eras/que, ao fogo sideral da crença verdadeira/Afrontavam com 

calma os ímpetos das feras. Ou morriam a rir dentro de uma fogueira. / "  

 

Francisco Mangabeira, no entanto, escreveu vários cantos de seu poema sobre a repressão que se 

abateu sobre Canudos e seus defensores, descrevendo-a sem denunciar os excessos praticados pelos militares, 

como a degola camuflada pela sua retórica. O ataque sem tréguas dos militares a Canudos é descrito 

epicamente, talvez sem perceber que ao mesmo tempo deixava transparecer a bravura e a resistência dos 

canudenses: 

"Sublimes de valor, ergueram-se os soldados/Ao primeiro sinal de combater, e logo/A metralha rugiu 

em explosões, de fogo/, Que estrondavam no espaço, esboroando casas/Entre nuvens de pó, de 

escombros e de brasas./Os hórridos canhões, postados sobre os montes,/Lembravam legiões negras 

de mastodontes,/De cuja boca ardente a destruição voava/Aniquilando tudo aquilo que encontrava 

(...) No entretanto, os legiões opostas/Lutavam sem recuar, firmes e bem dispostas/Com a ânsia dos 

leões que morrem combatendo/pois quem tomba a lutar-vence, embora perdendo./A todos 

espantava o desespero insano,/Assombrador, feroz, incrível, sobre-humano/Com que o bravo 

adversário, enraivecido e forte, afrontava  o perigo, a destruição e a morte, /Escondido em covis, em 

buracos e em valas para lutar melhor e abrigar-se das balas. /Afinal, os canhões calaram-se e, dos 

flancos,/Da cidade sitiada, em ríspidos arrancos \Os soldados então desceram, suspendendo/As 

baionetas de aço, e foram envolvendo/O adversário infeliz num círculo de lanças/Cada vez mais 

estreito. Os velhos e as crianças,/não podendo correr morriam transpassadas/Pelas armas (...) O 

adversário, que a fúria imensa da metralha/Dizimara, apesar de exausto, não cediam um só palmo de 

terra e, quando algum caía os companheiros logo o apunhalavam para/Não ser aprisionado... 

Heroicidade avara!/Os fortes batalhões premiam pouco a pouco,/O adversário que, audaz,  
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inconsciente e louco/Resistia, lembrando em seu constante aferro um touro a revolver-se entre 

grilhões de ferro./Um assombro! As legiões armadas prosseguiam. Na investida, pisando aqueles que 

morriam.\ E a mergulhar os pés em borbotões de sangue/Ao muito destemido exército pujante/que, 

cada vez mais forte, ia avançando. Nada o aterrava. O adversário, então, vendo fanada/A esperança, 

dispôs uma fogueira horrível/E esperou. Logo após se viu o mais terrível quadro: velhos, de olhar 

horrífico e severo; Jogavam-se no fogo; homens com desespero,/Lançavam-se também por entre as 

brasas quentes,/Crispa as mãos, olhando o céu, rangendo os dentes./Com as carnes a chiar incendiada 

pelo/Fogo que lhes torrava os olhos e o cabelo...\As mães. sentindo na alma impetuosas flamas/Com 

os filhinhos no colo, atiravam-se às chamas.../Era um drama de dor aquele atroz martírio/Como um 

sonho horroroso em noites de delírio/No entanto, mais adiante aquela gente bruta/Provocava de 

novo a encarniçada luta.../Inda outra vez o solo enchia-se de mortos\  

Em 1901, o jornalista Lé!is Piedade coordenou e publicou o "Histórico e Relatório do Comitê Patriótico 

da Bahia". Lélis Piedade, que não esteve em Canudos, mas permaneceu nas imediações, julgou assim os 

canudenses: 

'"inimigo feroz"(p. 47);"ferozes transviados"(p. 76); "indivíduos inconscientes, que julgam, peta 

sua ignorância, deles, que o único bem que podem fazer a sua pátria é praticando o crime"(p-

77) 'fanatismo sem nome"(p. 78).  

Mas Lélis Piedade não pode omitir-se em relação á repressão militar: 

"São cruéis, tem as feições da mais completa ferocidade as que os jagunços cometem contra os nossos 

soldados, cujas vidas eles arrancam à traição e em cujos cadáveres cevam, num requinte selvagem, 

lodo o seu ódio. Queria, no entanto, que nós não imitássemos essas perversidades. Alguns soldados, 

não obstante a recomendação de chefes, cometeram horrores contra jagunças e contra menores de 

ambos os sexos, matando-os cruelmente". (p. 193) ;"Na porta de um outro telheiro fomos ver, então, 

três jagunços, amarrados, de caras repelentes, (criminosos), principalmente a de um caboclo em cujos 

olhos parecia ler-se o quanto de ódios iam naquela alma ignorante e fanática. A hora em que partimos 

vimo-los seguir para a caatinga, a fim de receberem a gravata vermelha. O leitor sabe o que significa 

esta gravata vermelha? A morte."(p. 198)  

O tenente Henrique Duque-Estrada de Macedo Soares, que lutou em Canudos, publicou o livro "A 

guerra de Canudos", em 1902. Duque-Estrada assinalou militarmente que,  

(...) a fama dos milagres do Conselheiro, sempre crescente, a vida patriarcal e preguiçosa que levavam 

seus asseclas e a segurança em que repousavam, fora da ação das leis, atraíram para Canudos 

inúmeras famílias de pontos mois ou menos remotos. Em Sergipe e Alagoas, ocorreram sublevações 

nos respectivos corpos de polícia, e não pequeno número de soldados a Canudos foi ter desertado,  
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com as armas e munições. Outros desertores e bandidos para lá seguiram, unindo-se aos fanáticos, 

engrossando as fileiras do Bom Jesus, que a todos recebia amável, aconselhando o crescite et 

muttiplicamini (ps. 44/45). 

Para sua completa destruição foram dadas as respectivas ordens e, no amanhecer de 6, centenas de 

soldados começaram a afanosa tarefa, amontoando paus, caibros, vigas, ateando-lhes fogo, reforçado 

com os milhares de corpos perdidos entre as ruínas.  

Sobre a destruição de Canudos, o tenente Duque-Estrada observou espartanamente, laconicamente, 

apenas o lado material, sem fazer uma observação sequer sobre os excessos praticados contra os canudenses, 

como um militar cumpridor de ordens superiores: 

(...) Foi decidido que nem uma parede se conservasse de pé, nem uma estaca sequei, lembrando ter 

existido o formidável reduto. para sua completa destruição foram dadas as respectivas ordens e, ao 

amanhecer de 6, centenas de soldados começaram a afanosa tarefa, amontoando paus, caibros, vigas, 

ateando-lhes fogo, reforçado com os milhares de corpos perdidos entre as ruinas. Tudo foi demolido, 

arrancado e queimado : o arrasamento foi completo. Sob os alicerces das igrejas foram estabelecidas 

minas, que, explodindo com reboante estrondo, fizeram voar massas enormes de granito, terra e 

areia. (...) No dia 10 tudo mais havia desaparecido. Fora terrível o castigo imposto aos perturbadores 

da ordem e dificilmente os próprios fanáticos sobreviventes reconheceriam os lugares das antigas 

habitações."(p. 229).  

 

O sergipano Manuel Pedro das Dores Bombinho, que acompanhou a quarta expedição a Canudos como 

fornecedor. Escreveu o longo poema "Canudos; história em versos", num total de 5.984 versos, divididos em 

quatro partes, em 1898. Sobre os canudenses, Bombinho fez os seguintes juízos: 

Eram "sequiosos de mui sangue"(p. 16),'"São feras e não homens os jagunços\ São cruéis, traiçoeiros 

tiranos/Não combatem no campo da honra\ Nada tem de cristãos ou humanos//"(p. 17),'"feras 

bravias"(p. 105)."são hienas e não homens os jagunços/Pra eles não existia perdão/Eram ordens 

recebidas do chefe/ que se dizia general no Sertão"//(p. JIJ), Alarma sem nome e nunca visto\ Foi 

aquele que ali se viu então/Grande grupo de jagunços atrevidos\ Aniquilando as fazendas do 

sertão//(p.129)  

Bombinho, apesar de ser contra Antônio Conselheiro, os jagunços e Canudos, indignou-se e não se 

conteve sobre a repressão militar, denunciada em seus versos:  

“ Pacheco comandante do piquete/Assaltou a posição do inimigo/Cercou com coragem e muito tino\ 

E consultou ao Teles seu amigo/ O que devo fazer de uns jagunços/que os prendi e se acham 

encurralados? /Degola degola em continente (sic!) Em continente foram todos executados (p. 255)\  
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(...) a luta era forte e mais que forte\ Os jagunços eram duros de acabar// (p. 278) Na passagem do 

rio, ou mais adiante/Eram logo chamados um por um/Degola tal canalha já e já/que não fique da 

canalha aqui nenhum./ (p. 331), Crueldade inaudita e monstruosa/Foi aquela que ali se viu então/Os 

jagunços eram todos degolados/Não faziam parte da Nação// Ignorantes e de baixa classe eram eles\ 

Na força predominou a crueldade\ Que vergonha meu Deus para o pais!/Foi tais cenas para nós 

fatalidade.!/ (p. 333)  

Euclides da Cunha procurou explicar a origem dos canudenses identificando-a com a formação histórica 

do país, quando a miscigenação entre os três grupos humanos (branco, índio e negro) deu origem às subrraças: 

os mamelucos e cafuzos ficaram ligados à pecuária do interior nordestino, principalmente ; os mulatos ficaram 

ligados aos engenhos de açúcar do litoral, enquanto que os brancos descendentes de portugueses fixados no 

sul preservaram-se racialmente pela limitada miscigenação que tiveram com as outras raças.  

Na fase colonial, "abriu-se separação entre o Sul e o Norte", com "duas histórias distintas" e duas 

sociedades diferentes. O rio São Francisco uniu as sociedades do norte e do sul. A pecuária estabeleceu-se nos 

vastos campos gerais do Piauí, Goiás, Minas Gerais, Ceará e Bahia onde existiam pastagens e barreiros de sal. 

Os criadores ricos que vinham do sul eram originários das bandeiras paulistas. Essa população sertaneja ficou 

inteiramente divorciada do resto do Brasil e do mundo, "incompreendida e olvidada", mas" era o cerne vigoroso 

da nossa nacionalidade", constituída por curibocas" sem mescla de sangue africano", aventureiros como os 

portugueses, impulsivos como os indígenas, tradicionais e religiosos até o fanatismo. Essa raça mestiça "se 

desenvolveu fora do influxo de outros elementos" ,"evolveram adquirindo uma fisionomia original", e neles o 

sangue tapuia preponderou. Os povoados, vilas e cidades do sertão surgiram de antigas fazendas de gado 

dispersas e guardaram quase sempre os nomes indígenas. Canudos era formado por mestiços e ficava na região 

da pecuária sertaneja.  

Euclides da Cunha abre então um parêntese para afirmar que,  

"a mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante os conclusões do  

evolucionismo. Ainda quando reaja sobre o produto o influxoo de uma raça superiot, despontam  

vivíssimos estigmas da interior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro 

e o brasílio-guarani ou o tapuia, exprimem estádios evolutivos que se fronteiam, e o cruzamento, 

sobre obtiterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à revivescência dos 

atributos primitivos dos últimos. De sorte que o mestiço-traço de uniao entre as raças, breve 

existência individual em que se comprimem esforços seculares - é, quase sempre, um desequilibrado 

(...) E o mestiço - mulato, mamaluco ou cafuz - menos que um intermediário, é um decaído, sem a 

energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores (...) todo 

o homem é antes de tudo uma integração de esforços da raça a que pertence e o seu cérebro uma 

herança (...) a raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-a pela civilização.  
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Ora. os nossos rudes patrícios dos sertões do Norte formaram-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 descambasse para a aberrações e vícios dos meios adiantados. A fusão 

entre eles operou-se em circunstâncias mais compatíveis com os elementos inferiores. O fator étnico 

preeminente transmitindo-lhes as tendências civilizadoras não lhes impôs a civilização (...) O 

sertanejo tomando em larga escala, do selvagem, a intimidade com o meio físico, que ao invés de 

deprimir enrija o seu organismo potente, reflete, na índole e nos costumes, das outras raças 

formadoras apenas aqueles atributos mais ajustáveis à sua fase social incipiente. Ê um retrógrado; não 

é degenerado (...) 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.” 

Com base nessas afirmações, Euclides afirmou que "o sertanejo é, antes de tudo, um forte". Se a sua 

aparência é enganosa, feia, desgraciosa. Desengonça, torta, abatida, preguiçosa, cansada, fraca, de Hércules-

Quasimodo, de ''guerreiro antigo exausto da refrega'', de "campeador medieval desgarrado em nosso tempo”, 

ele difere do "raquitismo neurastênico dos mestiços do litoral", pois sofre mutações completas, aprumando-se. 

Erguendo a cabeça, olhando com firmeza, demonstrando força e habilidade, tomando-se um "titã acobreado 

e potente".  

Euclides, no decorrer do livro "Os serlões", Euclides revelou admiração pelos sertanejos, deixando 

escapar expressões simpáticas à sua bravura e estoicismo: logo na Nota lntrodutória considera-os 

"extraordinários patrícios", depois chama-os de "nossos admiráveis patrícios dos sertões", "aqueles rudes 

patrícios indomáveis...", revela-se impressionado pela sua "resistência incomparável”, pelo seu “extraordinário 

vigor de pronto patenteado pelo adversário”, que era “índomável", testemunhando que "o sertanejo defendia 

o lar invadido, nada mais, que apresentava uma resistência inconcebível" que eram “valentes incorrigíveis” que 

revelavam um "vigor incrível", que "recuava, mas não fugia", assinalando que "os sertanejos invertiam toda a 

psicologia da guerra : enrijavam-nos os reveses, robustecia-os a fome, empedernia-os a derrota", etc.  

Em suas cartas aos amigos, anteriores e posteriores à publicação do livro Qs sertões, Euclides consignou 

elogios a Antônio Conselheiro e os canudenses:  

(...) pobres jagunços (...) (serei) seu advogado diante da História. E este papel satisfaz inteiramente a 

minha vaidade."(carta 86, 25/1 2/190J, p. 129) ; (...) atenta-me a antiga convicção de que o futuro o 

lerá ("Os Sertões"). Nem outra coisa quero. Serei o vingador e terei desempenhado um grande papel 

na vida - o de advogado dos pobres sertanejos assassinados por uma sociedade pulha, covarde e 

sanguinária." (carta 90V21-04-1902/p. J33) ;"A significação histórica do grande agitador sertanejo 

(Antônio Conselheiro) que delineei apenas, ajustando-se à escola antropológica, aparece mais nítida  
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explicada pelos circunstâncias especiais do meio que não tive tempo de conhecer e pelo caráter 

essencial do indivíduo que não apreendi com segurança, dadas as causas perturbadoras que 

radicavam a minha observação."(carta 111, 09/03/1903, p. 153) ; (...) a minha simpatia pelos nossos 

extraordinários patrícios sertanejos."(carta 116, 30/03/1903, p. 159) :"Em que pese a sua feição 

combatente, tracei-o (Os sertões) com unia enorme piedade pelos nossos infelizes patrícios 

sertanejos. É um livro destinado aos corações. Devem compreende-lo admiravelmente os poetas e os 

bons, se não vai nesta conjunção dispensável redundância."(carta 119, 28/04/1903, p. 162)  

No livro Os sertões, Euclides da Cunha descrevera cruamente a repressão militar e a degola de 

prisioneiros canudenses pelos soldados:  

"Chegando à primeira canhada encoberta, realizava-se uma cena vulgar. Os soldados impunham 

invariavelmente à vítima um Viva à República, que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo invariável 

de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça, esgargalando-lhe o pescoço 

e, francamente exposta a garganta, degolavam-na. Não raro a sofreguidão do assassino repulsava 

esses preparativos lúgubres. O processo era, então, mais expedito: varavam-na, prestes, a facão. Um 

golpe único, entrando pelo baixo ventre. Um destripamento rápido... Tínhamos valentes que 

ansiavam por essas covardias repugnantes'. Tácita e explicitamente sancionadas pelos chefes 

militares. Apesar de três séculos de atraso - os sertanejos não lhes levavam a palma no estadear 

idênticas barbaridades. Desvendemo-las rudemente. Deponhamos. O fato era vulgar. Fizera-se 

pormenor insignificante. Preso o jagunço válido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia 

malbaratar-se um segundo em consulta inútil. Degolava-se; estripava-se. Um ou outro comandante 

se dava o trabalho de um gesto expressivo. Era uma redundância capaz de surpreender (...) Fizera-se 

uma concessão ao gênero humano: não se trucidavam mulheres e crianças (...) Aquilo não era uma 

campanha. Era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente (...) 

A repressão tinha dois polos - o incêndio e a faca (...) Não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. 

A História não iria até ali (...) E lá não chegaria, a correção dos poderes constituídos (...) Canudos tinha 

muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. Era um parêntese; era um hiato; era 

um vácuo. Não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava (...) A animalidade 

primitiva, lentamente ressurgiu, inteiriça. Desforrava-se afinal. Encontrou nas mãos ao invés do 

machado de diorito e do arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca relembrava-lhe melhor o 

antigo punhal de sílex lascado. Vibrou-a. Nada tinha a temer. Nem mesmo o juízo remoto do 

futuro"(p. 378 e 379). "  

 

Nas últimas páginas d`Os sertões, Euclides descreveu a única trégua entre os militares e os 

conselheiristas, quando estes ergueram uma bandeira branca. O general Artur Oscar concordou em receber os  
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velhos, mulheres e crianças, e prometeu preservar a vida dos jagunços que lutavam caso se rendessem em uma 

hora. Antônio Beatinho voltou aos escombros e retirou cerca de 300 canudenses que foram entregues aos 

soldados, voltou para os companheiros, mas nenhum deles se rendeu e os tiroteios recomeçaram. A descrição 

desse episódio assim foi feita por Euclides: 

“A entrada dos prisioneiros foi comovedora. Vinha solene, na frente, o Beatinho, teso o torso 

desfibrado, olhos presos no chão, e com o passo cadente e tardo exercitado desde muito nas lentas 

procissões que compartira. O longo cajado oscilava-lhe à mão direita, isocronamente, feito enorme 

batuta, compassando a marcha verdadeiramente fúnebre. A um de fundo, a fila extensa, tracejando 

ondulada curva pelo pendor da colina, seguia na direção do acampamento, passando ao lado do 

quartel da primeira coluna e acumulando-se, cem metros adiante em repugnante congérie de corpos 

repulsivos em andrajos. 

Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, in 

extremis, punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, 

faminta e claudicante, num assalto mais duro do que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir 

que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante 

três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos 

em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros - a vitória tão longamente apetecida decaía de 

súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, contraproducente compensação a 

tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento daquela 

caqueirada humana - do mesmo passo angulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes 

pelos olhos, num longo enxurro de carcaças e molambos... 

Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de 

campeador domado: muIheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, 

velhas e mocas indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris 

desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados 

pelos braços, passando; crianças, sem-número de crianças; velhos, sem-número de velhos; raros 

homens, enfermos opilados, faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. 

Pormenorizava-se. Um velho absolutamente alquebrado, soerguido por alguns companheiros, 

perturbava o cortejo. Vinha contrafeito. Forçava por se livrar e volver atrás os passos. Voltava-se, 

braços trêmulos e agitados, para o arraial onde deixara certos os filhos robustos, na última refrega. E 

chorava. Era o único que chorava. Os demais prosseguiam impassíveis. Rígidos anciãos, aquele 

desfecho cruento, culminando-lhes a velhice, era um episódio somenos entre os transes da vida nos 

sertões. Alguns respeitosamente se desbarretavam ao passarem pelos grupos de curiosos. Destacou-

se, por momentos, um. Octogenário, não se lhe dobrava o tronco. Marchava devagar e de quando em  
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quando parava. Considerava por instantes a igreja e reatava a marcha; para estacar outra vez, dados 

alguns passos, voltar-se lançando novo olhar ao templo em ruínas e prosseguir, intermitentemente, à 

medida que se escoavam pelos seus dedos as contas de um rosário. Rezava. Era um crente. Aguardava 

talvez ainda o grande milagre prometido... 

Alguns enfermos graves vinham carregados. Caídos logo primeiros passos, passavam, suspensos pelas 

pernas e braços, entre quatro praças. Não gemiam, não estortegavam; lá se iam imóveis e mudos, 

olhos muito abertos e muito fixos, feito mortos. Aos lados, desorientadamente, procurando os pais 

que ali estavam entre os bandos ou lá embaixo mortos, adolescentes franzinos, chorando, clamando, 

correndo. Os menores vinham às costas dos soldados agarrados às grenhas despenteadas há três 

meses daqueles valentes que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras e ali estavam, 

agora, resolvendo desastradamente, canhestras amas-secas, o problema difícil de carregar uma 

criança. Uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra - a velha mais hedionda talvez destes 

sertões - a única que alevantava a cabeça espalhando sobre os espectadores, como faúlhas, olhares 

ameaçadores; e nervosa e agitante, ágil, apesar da idade, tendo sobre as espáduas de todo despidas, 

emaranhados, os cabelos brancos e cheios de terra, - rompia, em andar sacudido, pelos grupos 

miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta 

talvez. E essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço 

de granada; de sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos 

da ferida já cicatrizada... A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo 

aformoseando uma face e extinguindo-se repentinamente na outra, no vácuo de um gilvaz. 

Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com o seu andar agitante, 

de atáxica, seguindo a extensa fila de infelizes... 

Esta parara adiante, a um lado das tendas do esquadrão de cavalaria, represando entre as quatro 

linhas de um quadrado. Via-se, então, pela primeira vez, em globo, a população de Canudos; e, à 

parte as variantes impressas pelo sofrer diversamente suportado, sobressaía um traço de 

uniformidade rara nas linhas fisionômicas mais características. Raro um branco ou um negro puro. Um 

ar de família em todos delatando, iniludível, a fusão perfeita de três raças. 

Predominava o pardo lídimo, misto de cafre, português e tapuia, - faces brônzeas, cabelos corredios 

e duros ou anelados, troncos deselegantes; e aqui, e ali, um perfil corretíssimo recordando o elemento 

superior da mestiçagem. Em roda, vitoriosos, díspares e desunidos, o branco, o negro, o cafuz e o 

mulato proteiformes com todas as gradações da cor... Um contraste: a raça forte e íntegra abatida 

dentro de um quadrado de mestiços indefinidos e pusilânimes. Quebrara-a de todo a luta. Humilhava-

se. Do ajuntamento miserando partiam pedidos flébeis e lamurientos, de esmola... Devoravam-na a 

fome e a sede de muitos dias." (ps. 637-640) 
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Foram tantos os impropérios assacados contra os canudenses pelos autores acima citados que seria 

impossível reduzi-los a alguns exemplos. Todos revelavam uma visão social elitista impregnada de desprezo 

pelos humildes sertanejos, como no caso do poeta Bombinho, negando até sua humanidade e rebaixando-os 

na escala zoo1ógica ao afirmar que eram "feras e não homens os jagunços" e que "nada tem de cristãos ou 

humanos". Esse argumento servia para abonar os excessos praticados pelos militares durante e após a guerra 

ao não deixar sobreviventes que pudessem testemunhar as barbaridades cometidas. Essa era a ideologia 

republicana que proclamava o lema "Ordem e Progresso'', de inspiração positivista levada pelos soldados ao 

sertão baiano, e que justificou todos os crimes em nome da "civilização" contra aqueles que representavam 

segundo ele a "desordem", o "atraso" e a barbárie. 

 

EUCLIDES, UMA VIDA DE ESTUDOS E APRENDIZAGENS 

 

Durante a sua breve vida, Euclides da Cunha estudou ininterruptamente. Das primeiras letras às últimas 

cartas que escreveu, revelou sempre uma aplicação aos estudos em geral como poucos Mm. Quase sempre, 

Euclides foi autodidata, estudando num ritmo frenético. Seu pai, Manuel Rodrigues da Cunha, em guarda livros 

e escreveu poesias, tendo, com certe estimulado a alfabetização do pequeno Euclides e o habituado à leitura.  

Após a morte da mãe, quando Euclides tinha três anos, foi criado por tios e tias frequentando escolas 

de diferentes cidades do interior fluminense, de Salvador na Bahia e da cidade do Rio de Janeiro. Iniciava assim 

uma vida errante, com poucos momentos de estabilidade, a ponto de identificar-se no futuro com Judas 

Ashverus, o judeu errante da lenda.  

Como aluno, Euclides da Cunha foi exemplar, com exceção de sua expulsão da Escola Militar da Praia 

Vermelha por ato de indisciplina, diante do Ministro da Guerra do Império, e não por comportamento 

indesejável em sala de aula. passou então a publicar artigos em jornais, criticando a monarquia e defendendo 

apaixonadamente a República. Também repudiava a escravidão. Proclamada a República, Euclides foi 

reintegrado ao exército onde concluiu o curso de Engenharia Militar, sendo também diplomado como Bacharel 

em Matemática-Ciências Físicas e Naturais. Decepcionado, contudo, com os rumos que a República tomar 

provocando guerras civis e truculências. Euclides deixou a carreira das armas, voltando à vida civil, vivendo de 

pequenos expedientes e sem nenhuma estabilidade profissional.  

Euclides cogitou ser professor várias vezes, como alternativa à "engenharia fatigada e errante" que 

praticava e para conseguir estabilidade financeira suficiente para sustentar a família. Em 1892, aspirou a 

cadeira de Astronomia na Escola de Engenharia de São Paulo (idem, p. 31); em 1893, pretendeu inscrever-se  
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em concurso para "lente substituto de Sociologia na Escola do Sul"; em 1895, e nos anos seguintes, visou uma 

cadeira na Escola Politécnica de São Paulo, mas foi preterido nas vezes que tentou ingressar; em 1908, sonhou 

em lecionar História Sul Americana em Paris... Quando conseguiu ser aprovado como professor em 1909, para 

lecionar Lógica no Ginásio Nacional, exerceu a função apenas durante um mês, quando a morte interrompeu 

seu sonho antigo.  

Euclides era leitor voraz, tinha saúde precária, já que era tuberculoso e fumante inveterado, e vivia 

sempre preocupado com a mulher e os filhos para sustentar. No final de 1897 foi mandado ao sertão da Bahia 

para fazer reportagens sobre a guerra de Canudos pelo jornal "O Estado de São Paulo", e a partir delas redigiu 

o livro "Os Sertões", publicado em 1902, alcançando notoriedade nacional. O velho hábito de estudo não o 

abandonara:  - Felizmente me habituei a estudar nos trens de ferro, nos troles, e até a cavalo!"(idem 12\06\103, 

p.166)  

Na última entrevista que concedeu em vida, à revista "Ilustração Brasileira", publicada no mesmo dia 

de sua morte, 15 de agosto de 1909, declarou ao jornalista Viriato Correia: -Continuo a ser o estudante que 

era. Tudo à revelia. (in Obra completa, Editora Nova Aguilar, RJ, 1995, p. 519).  

 

LIVROS, UMA DAS PAIXÕES DE EUCLIDES 

 

Euclides era leitor insaciável e exigente. Para compreender a sua visito de mundo, inclusive suas ideias 

educativas, é fundamental lembrar que nas quase 400 cartas escritas por ele entre os 24 e os 43 anos. a 

familiares e amigos, de 1890 e 1909, e reunidas em livro por Walnice Nogueira Galvão e Oswaldo Galotti, ele 

citava autores e livros, revelando interesses diversificados que demonstravam a sua erudição. Também o livro 

"Os Sertões" continha referências a autores e obras nacionais e estrangeiras. Eram obras sobre vários assuntos, 

como biologia, geografia, geologia, relatos naturalistas, ideias raciais, ideias evolucionistas, história, filosofia, 

engenharia, crítica literária, artes, ciências, romances, poesias, teatro, viagens, etc. Podemos afirmar com 

segurança que, embora fosse engenheiro dotado de profunda base científica, filosófica e histórica. Euclides 

tinha irresistível atração pela literatura, já que a quantidade de romancistas, contistas, poetas e teatrólogos 

formavam maioria de suas leituras preferenciais. Era um homem atualizado em relação aos autores clássicos e 

aos principais autores nacionais e europeus e às obras de seu tempo, que foi a segunda metade do século XIX. 

 

EUCLIDES E A EDUCAÇÃO (SENTIMENTAL) DE SEUS FILHOS 
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Euclides, que havia sido aluno aplicado, estudioso e leitor voraz, foi muito exigente com a educação dos 

filhos Solon e Euclides ("Quidinho"), com certeza esperando o mesmo dos filhos, pois dera-lhes exemplos de 

perseverança, honestidade e aprimoramento intelectual constante. Outra obsessão euclidiana era a de seguir 

de uma "linha reta” de conduta, que dizia ter sido ensinada por seu pai, “a boa linha reta que o sr. me ensinou 

desde pequeno" (carta 144, 22/09/1903, p.181). Evocou constantemente essa determinação em diversos 

momentos de sua vida e com certeza projetou-a no que esperava dos filhos como estudantes e homens. 

Por isso, em 1904, escrevendo de Santos ao filho Solon, que estava em Lorena, estudando no Colégio 

São Joaquim, Euclides da Cunha aconselhava-o: "Estuda sempre, meu filhinho! Quero te ver breve bem 

adiantado. Cultiva também o teu coração, porque ele vale mais do que a cabeça. Sede sempre bom, digno e 

forte." (carta 171, p.201). 

Em 19 de março de 1908, escrevia a Quidinho: 

"Recebemos a tua carta e ficamos contentes com o teu propósito de seres bom, obediente e 

estudioso(...) Também estou ansioso para saber o resultado de teus exames. Achei a tua letra pior do 

que no ano (sic). Vê, por aí, o que são dois meses de vadiação. Eu espero, porém, que doravante terás 

mais juízo, para a tua e nossa felicidade. Já deves estar convencido que nenhum lucro há em ser-se 

mau ou descuidado nos deveres. E como és inteligente, trata de ser bom, aplicado e limpo para seres 

verdadeiramente feliz. Confiamos todos no teu coração certo de que não nos fará sofrer – e que 

cumprirás a tua promessa de um ano mais bem aproveitado. Assim também terás férias melhores e 

mais alegres." (carta 333, p.354) 

Em 20 de março 1908, escrevia satisfeito ao filho Quidinho, então internado no Colégio Anchieta, em 

Nova Friburgo: 

"A tua cartinha noticiando o resultado dos teus exames foi, como previste, verdadeira felicidade para 

nós. Agora não deves parar mais. Prossegue com abnegação. Para isto não precisas sacrificar-te. Basta 

que tenhas consciência e método, e que estudes nas horas de estudo e prestes toda a atenção nas 

aulas. Assim, ainda terás muito tempo para brincares; e chegarás ao fim do ano com toda matéria 

sabida. Mas não te desvies nunca deste programa nem um dia sem estudar! Um pouco por dia quer 

dizer muitíssimo por ano. A par disto não te esqueças nunca do respeito que deves aos mestres e da 

lealdade que deves aos teus companheiros. Assim serás um homem, e terás sempre ao teu lado como 

o teu maior amigo o teu pai. " (carta 335, p.355) 

Em 12 de junho de 1908, escreve novamente a Quidinho: 

"Desejo-te felicidades; e, sobretudo, que continues bem disposto a andar direitinho nos teus atos 

Infelizmente ainda não tenho boas informações a teu respeito. Mas confio na tua nobreza de sentir,  
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convencido de que fará tudo quanto puderes para não me dares desgostos. Notei que não estás na 

lista dos que obtiveram o banco de honra. Não importa! Continua a estudar com vontade e constância 

que obterás o prêmio merecido. Arma-te de boa vontade para atravessares corretamente este ano; 

para saíres aprovado em dezembro, de modo que possas divertir-te bem durante as férias. Diz-me se 

recebeste dois livros de Júlio Verne (que só deves ler no recreio)." (carta 344, pgs. 364 e 365) 

Em 26 de junho de 1908, volta a escrever a Quidinho: "Recebi a tua cartinha, ficando satisfeito (sic) com 

as boas resoluções, que revelas, de fazer os maiores esforços para conseguir situação vantajosa nos estudos. 

Que a isto se alie o respeito e a veneração aos mestres."(carta 345, p. 365) O tom é outro em 13 de agosto de 

1908, ao escrever em tom de reprimenda ao mesmo filho, que é tratado formalmente por “Euclides”, e não pelo 

carinhoso "Quidinho" de sempre, apelando para valores morais elevados ao invés de ameaças:  

“Quero que respeites mais aos teus mestres-porque eles, aí, me representam de sorte que não tens 

de envergonhar-te dos repreensões que eles [e dirijam (...) Estuda, pois; esquece ressentimentos sem 

base; respeita aos teus mestres; estima aos teus companheiros-de modo que sejas verdadeiramente 

digno do amor de tua mãe e de um abraço do teu pai" (carta 348, p. 368)  

Dez dias depois, em 23 de agosto, Euclides escreve a Solon: "peço-te que faças um esforço maior no 

estudo de modo que possas atravessar o teu 3° ano"(carta 351, p. 370)  

Mas, apesar de seu empenho, os filhos de Euclides não foram bem sucedidos como estudantes, como 

ele esperava.  

 

A CARTA DE LUDGERO E A RESPOSTA DE EUCLIDES   

 

Ainda durante o conflito no sertão baiano Euclides escrevera que, ao invés de mandar soldados e armas 

contra Canudos, o governo deveria ter mandado professores:  

"Os que governam reconhecerão os inconvenientes graves que resultam, de um lado dessa insciência 

deplorável em que vivemos acerca das regiões do interior, de todo desconhecidas muitas e, de outro, 

o abatimento intelectual em que jazem os que as habitam. Sobretudo este último é um inimigo 

permanente. Quando voltarem vitoriosas as forças que ora convergem aqui - completemos a vitória. 

Que pelas estradas, ora abertas à passagem dos batalhões gloriosos, que por essas estradas amanhã 

silenciosas e desertas siga depois da luta, modestamente, um herói anônimo sem triunfos ruidosos. 

mas que será, no caso vertente, o verdadeiro vencedor o mestre-escola"(idem, 15\08\1897, p-45).  
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Duas semanas depois, Euclides reafirmou seu propósito com outras palavras: "Depois da nossa vitória, 

inevitável e próxima, resta-nos o dever de incorporar à civilização estes rudes patrícios que - digamos com 

segurança - constituem o cerne da nossa nacionalidade"(idem, 1º\09\1897, p. 74). No último dia que 

permaneceu em Canudos, Euclides anotou generosamente: "Sejamos justos - há alguma coisa de grande e 

solene nessa coragem estoica e incoercível, no heroísmo soberano e forte dos nossos rudes patrícios transviados 

e cada vez mais acredito que a nossa bela vitória, a conquista real consistirá no incorporá-los, amanhã, em 

breve, definitivamente, à nossa existência política.” (idem, 01\10\1897).  

O professor José Calasans, em seu livro "Quase biografias de jagunços", nos esclarece sobre a expressão 

“jaguncinho", anotando que ela  

'"aparece, frequentemente, nos últimos dias da campanha de Canudos, em 1897. Jaguncinho é o 

menino-jagunço, quase sempre sem pai nem mãe, que os soldados iam encontrando, em grande 

número, à proporção que os casebres do arraial caiam em poder das forças sitiantes. As crianças 

estavam em péssima situação, feridas, esqueléticas, nuas, morrendo de fome. Era doloroso vê-las. 

Causava pena o estado de tantos inocentes, cujos pais, não raro, continuavam combatendo, certos de 

que os salvaria, no momento oportuno, o poder miraculoso de Antônio Conselheiro (...) o jaguncinho 

era o único ser humano a despertar sentimentos mais nobres no coração dos lutadores. Era preciso 

salvá-los de qualquer forma, inclusive, pensando no meio de fazê-los retornar ao convívio da 

sociedade. Generalizou-se, então, no meio dos combatentes republicanos, a ideia de amparar aquelas 

inocentes, vítimas da luta fratricida. A princípio, ficaram os oficiais e soldados das cercanias de 

Canudos com a humana tarefa do necessário amparo. Depois, aos civis das localidades próximas 

também foi cometida a mesma missão humanitária. Nem todos estiveram à altura da nobre 

incumbência. Muitas das meninas jagumças foram defloradas por seus supostos protetores; muitas 

crianças passaram a viver como se fossem escravas nas casas que as abrigavam. Espíritos generosos e 

revoltados denunciaram, publicamente, as misérias de tais procedimentos. Bem que se devia escrever 

um ensaio ou um romance, fixando o drama de tantos jaguncinhos.  

Entre as inúmeras pessoas que receberam seu jaguncinho, estava Euclides da Cunha, correspondente 

especial d' O Estado de São Paulo junto às forças que combatiam o arraial do Beto Monte (...)  

Euclides da Cunha deixou anotado como conhecera em Canudos o menino-jagunço que traria para São 

Paulo. A primeira nota está na "Caderneta de Campo" do escritor datada de 21 de setembro de 1897, quando 

a guerra sertaneja chegava aos seus momentos derradeiros: 

'"À 1 hora, o general Artur mandou-me chamar para a prosa, lá estava o cap. Salvador. Conversamos 

até a hora do jantar, jantei com ele e continuamos a palestra fora, sentados à porta da barraca em  
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grupo a que se ligavam o Dr. Curió, Tupy, Guabiru e outros. Interrogamos um Jaguncinho quase 

inanimado, vindo de Cocorobó".  

Na nota seguinte, Euclides anotou com pessimismo: "Noto com tristeza que o jaguncinho que me foi 

dado pelo general (Artur Oscar) continua doente e talvez não resista à viagem para Monte Santo.” Dando razão 

ao próprio Euclides, que escrevera numa de suas reportagens e depois em Os sertões que "o sertanejo é, antes 

de tudo, um forte", o menino sobreviveu à doença e à viagem para Monte Santo, Salvador e São Paulo 

acompanhado por Euclides, onde chegou a 21 de outubro de 1897, em boas condições. É o que nos diz a Gazeta 

de Notícias do Rio de Janeiro, em sua edição do dia seguinte:  

"Na Estação do Norte, o dr, Euclides era esperado pela redação d'O Estado e por muitos amigos. Em 

companhia do dr, Euclides veio um jaguncinho de sete anos, que ficará sob a proteção do dr. Gabriel 

Prestes, diretor da Escola Normal. O jaguncinho não tem pai nem mãe, é muito vivo e narra com 

precisão admirável todos os episódios sangrentos dos últimos combates nos quais ele perdeu os pais".  

Adotado pelo dr. Gabriel Prestes, de tradicional família paulistana, o menino jagunço recebeu o nome 

de Ludgero Prestes, e uma data de nascimento, o dia 15 de novembro, dia da proclamação da República..., mas 

nunca esqueceu do protetor que o trouxera do sertão baiano. Ao formar-se professor a Escola Normal de São 

Paulo (depois Colégio Caetano de Campos), fez questão de comunicá-lo e agradece-lo enviando-lhe uma carta 

em 3 de outubro de 1908, o que comoveu Euclides da Cunha, que respondeu-lhe assim, cinco dias depois: 

Rio, 7 de outubro de 1908  

Ludgero Prestes: 

Recebi a sua prezada carta de 3 do corrente: li-a com surpresa indescritível, verdadeiramente 

encantado e não poderei traduzir-te a minha comoção ao ver aparecer-me quase homem - e homem 

na mais digna significação da palavra - o pobre jaguncinho que me apareceu pela primeira vez há 

onze anos no final de uma batalha. Mas na mesma ocasião associei-te à recordação de um amigo a 

quem deves muito mais do que a mim. O que fiz foi, na verdade, muito pouco: - O trabalho material 

de livrar-te das mãos dos bárbaros e conduzir-te a São Paulo, A minha ação verdadeiramente única 

foi confiar-te a Gabriel Prestes. À ele, sim, deves a tua maior e incalculável gratidão. Quero que me 

estendas sempre a tua mão de amigo - mas a Gabriel Prestes deves devotar, incondicionalmente, todo 

o teu coração. Ao lado da tua fotografia veio a tua carta e nesta vi repetir um espírito capaz de grande 

desenvolvimento. O modesto professor complementar de agora-iniciado, como foi, na vida, por um 

mestre daquele porte, há de subir mais alto. Mas ainda que isto não aconteça, a tua posição atual já 

é um triunfo. Continua, portanto, na trilha que te aponta um dos mais belos caracteres que conheço 

e sempre que puderes manda notícias tuas a quem também se preza de ser teu amigo muito afetuoso.  
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Euclides da Cunha 

PS Moro na Rua Humaitá, 61, e não preciso dizer-te que ali tens, francamente aberta, uma casa, tão 

hospitaleira quanto a minha rude barraca de Canudos. 

Muitas saudades a Gabriel Prestes".  

(ps. 380/381, Correspondência...) 

 

Foi num momento em que Euclides se defrontava com problemas educacionais sérios dos filhos que 

recebeu uma carta de Ludgero Prestes, o "jaguncinho" órfão de Canudos que onze anos antes trouxera do 

sertão em 1897 e entregara para adoção à família paulistana do Dr. Gabriel Prestes, Diretor da Escola Normal 

de São Paulo, comunicando-lhe sua formatura como professor. Convém lembrar que Euclides ficara órfão de 

mãe aos 3 anos e entendia o significado emocional que representava para uma criança a ausência materna, 

agravada no caso do menino-jagunço também pela perda do pai e, provavelmente, dos irmãos. Com certeza, 

Euclides se identificara com aquela criança sertaneja que ajudou a ter uma chance de superar suas dificuldades 

pessoais, e que agora manifestava-lhe gratidão, como ele próprio tentara superar seus problemas desde a 

infância. Por isso, a resposta de Euclides ao jovem professor foi incontida, jubilosa, comovida, vendo e 

projetando nele aquilo que desejava para os seus filhos e também a realização de seu ideal de que a educação 

e não as armas é que incorporaria os sertanejos à “civilização” e “ à nossa existência política”. Não esqueçamos 

a importância social e o prestígio que a carreira de professor tinha na época, tendo o próprio Euclides pensado, 

tentado, e exercido por breve tempo o magistério no decorrer de sua vida, o que Ludgero conseguia realizar 

agora. 

A carta de Ludgero coincidiu com o fato de que os filhos de Euclides estavam fracassando nos estudos, 

enquanto que Ludgero causara-lhe grande alegria, transparente nas palavras da carta acima. Comprovação 

disso é que um mês após receber a carta de Ludgero, o decepcionado Euclides escreveu sobre os filhos em 3 

de novembro de 1908, que (...) o Quidinho saiu do colégio porque os padres não podiam contê-lo; está agora 

aqui, em casa, e é um problema sério que tenho de resolver sem demora. O Solon vive a lamentar-se de 

moléstias - tornando-se cada vez mais difícil conservá-lo no colégio." (carta 365, p. 386) 

 

O PERFIL INFANTIL DE LUDGERO PRESTES 
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No artigo "Um menino de Cocorobó", da obra Cartografia de Canudos, o professor José Calasans, 

continuou esclarecendo o caminho trilhado pelo menino que Euclides trouxera de Canudos para São Paulo: 

"A memorialista Laura Oliveira Rodrigo Otávio, paulista, viúva do acadêmico Rodrigo Otávio Filho 

completou, em maio, um século de existência. Está muito lúcida, elegante, disposta, contente de 

viver. Comemorou o evento pessoal reeditando seu livro de memórias - Elos de uma corrente. Na 

parte anteriormente editada, a senhora Laura Rodrigo Otávio registrava impressões de menina a 

respeito de Euclides da Cunha, amigo de seu pai, Numa de Oliveira, figura da alta finança paulistana. 

Agora, a escritora fala de um menino jagunço, Ludgero Prestes, educado pelo professor Gabriel 

Prestes, durante muitos anos diretor da Escola Normal de São Paulo. Uma reportagem do jornalista 

baiano Isidro Duarte, publicada no Jornal do Brasil de 15 de março de 1974, reviveu na memória da 

ilustre anciã, a presença, em sua casa, de um menino trazido de Canudos pelo repórter Euclides da 

Cunha e por ele entregue aos cuidados carinhosos do educador Gabriel Prestes. São bem sugestivas 

as informações constantes na obra de boas reminiscências de Dona Laura: "Ludgero era vesgo, um 

tanto desengonçado". A família de Numa Oliveira não queria que as outras crianças o chamassem de 

jagunço. A grande amizade que unia Numa de Oliveira a Gabriel Prestes proporcionara ao jaguncinho 

de Cocorobó uma acolhida afetuosa. Não tendo filhos, o Gabriel Prestes deu a Ludgero um lar e muita 

ternura. Em 1908, o protegido do autor de Os Sertões concluiu o curso de professor primário, 

enviando, então, a Euclides da Cunha seu retrato de formatura. Reconhecimento sertanejo (...) Teria 

sido o primeiro filho de Cocorobó a receber o diploma de mestre primário." (*) Publicado 

originalmente em A Tarde, Salvador, 2 jul. 1994). 

 

NA TRILHA DE LUDGERO 

 

Graças às pesquisas da historiadora Vanessa Sattamini Varão Monteiro, da PUC-RJ, parte da infância e 

da vida adulta de Ludgero Prestes em São Paulo passou a ser conhecida. Procurando material para a sua tese 

de mestrado sobre os órfãos de Canudos, visitara Canudos e Salvador. Incomodava-a a questão deixada pelo 

professor José Calasans em 2005, no final de um de seus artigos perguntando o que teria acontecido com os 

jaguncinhos sobreviventes de Canudos e querendo receber informações sobre eles. 

Euclides da Cunha, como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo, permanecera na região de 

Canudos por quase três semanas em setembro e outubro de1897. Deixou Canudos doente em 3 de outubro, 

dois dias antes do final da guerra. Levava o menino-jagunço que recebeu do general Artur Oscar de Andrade 

Guimaraes, comandante da última expedição militar, para livrá-lo "das mãos dos bárbaros" e conduzi-lo a São  
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Paulo. Por "bárbaros" entenda-se aqueles que roubavam ou vendiam as crianças sobreviventes, como 

fazendeiros e moradores da região, ou prostituíam as mulheres, como soldados inescrupulosos. Euclides 

continuava a acusar, como já o fizera em 1902 no livro Os sertões, a barbárie praticada pelos militares da 

República que arrasaram Canudos em nome de uma falsa "civilização" levada do litoral para o sertão 

considerado “bárbaro”. 

A historiadora Vanessa Monteiro persistiu em suas pesquisas e descobriu que Ludgero Prestes foi o 

primeiro diretor do Grupo Escolar de Bebedouro, atual Escola Estadual Abílio Manoel, no interior de São Paulo, 

o que comprovou manuseando livros administrativos anotados e assinados por Ludgero Prestes. Localizou 

também o ato de sua nomeação para o cargo: 

"O Presidente (como era chamado o governador na época) do Estado resolve nomear o prof. Ludgero 

Prestes adjunto do Grupo Escolar de Serra Negra para exercer o cargo de diretor interino do Grupo 

Escolar de Bebedouro. Palácio do Governo de São Paulo aos 7 de abril de mil novecentos e treze (...) 

Por decreto de 7 de abril de 1913 registrado a fls 19 [sic] do livro competente n° 3. Secretaria do 

Interior." 

Visitou em seguida a Escola Caetano de Campos, em São Paulo, onde Ludgero estudara e se formara 

professor. Seu tutor, Gabriel Prestes, tinha sido diretor da escola na época em que recebeu o menino das mãos 

de Euclides. Vanessa Monteiro verificou as notas que ele teve em várias disciplinas, o registro de seu diploma, 

mas notou que no curso primário constava como filiação o nome de seu tutor e a Bahia como seu lugar de 

nascimento, sem mencionar o local exato. Na segunda matrícula, sua filiação era considerada "ignorada". Nas 

outras matrículas, o nome de seu tutor Gabriel Prestes constava no tópico filiação. Pesquisando nos exemplares 

da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, encontrou um pedido de transferência de Serra Negra para 

Bebedouro de uma professora chamada Beatriz da Cunha Lima Prestes. Persistindo, descobriu que em janeiro 

de 1910 a professora Beatriz pedira transferência para Bebedouro porque havia se casado com Ludgero Prestes 

em Serra Negra, pois encontrara a certidão de casamento nesta cidade. No documento, declarava-se que 

Ludgero Prestes nascera em Canudos, na Bahia, e tinha 21 anos, sendo filho de João Luiz e Maria Luiz, com 

certeza os nomes parciais de seus pais verdadeiros que sua memória retivera. 

Assim, após formar-se em 1908, Ludgero foi professor em Serra Negra, depois diretor interino do Grupo 

Escolar de Bebedouro (1913) e professor em Amparo (1914 a 1921). De 1921 a 1927 foi Diretor do Grupo 

Escolar de Olímpia, atual Escola Estadual Anita Costa. Faleceu em Amparo, a 13 de outubro de 1934, com 43 

anos, de câncer de fígado. Deixou quatro filhos: três meninos, um deles chamado Gabriel, como homenagem 

ao seu tutor, sendo dois gêmeos e uma menina, com idades entre 21 e 18 anos por ocasião de sua morte. 

Ludgero Prestes, por coincidência, morreu com a mesma idade de seu benfeitor Euclides da Cunha, aos 43 anos. 
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O SIGNIFICADO DE LUDGERO PARA EUCLIDES 

 

Observando a foto de Ludgero e lendo a resposta de Euclides a ele, compreende-se melhor as razões 

do argumento até certo ponto profético (e ainda atual) de Euclides quando escreveu que a República deveria 

ter mandado professores e não soldados, metralhadoras e canhões para o sertão. Com toda certeza, se isso 

tivesse acontecido, muitos dos milhares de sertanejos mortos e assassinados teriam sido outros Ludgeros cheios 

de dignidade como o que aparece na foto vista por Euclides, sendo a prova viva de que os seres humanos se 

desenvolvem quando têm oportunidade e que transparece no rosto daquele sertanejo que representa todos os 

seus irmãos canudenses que desapareceram tão tragicamente.  

Não podemos deixar de notar que o gesto de Euclides ao trazer o menino para São Paulo estava de 

acordo com seus ideais e atitudes humanitárias, manifestada em várias oportunidades, já que muitas crianças, 

órfãos e órfãs, sofreram abusos, sendo moças estupradas ou prostituídas pelos soldados, conforme consta de 

relatórios oficiais e nas denúncias de testemunhas que escreveram livros depois. A coerência de Euclides com 

essa atitude protetora de um menino órfão coincidia com suas atitudes anteriores, como aquela, em fevereiro 

de 1894, durante o governo ilegítimo de Floriano Peixoto, em que protestou num artigo de jornal contra o 

apelo do político cearense João Cordeiro sugerindo a Floriano o fuzilamento de alguns presos políticos. 

Euclides considerou o argumento como "singular e bárbaro", uma "selvatiqueza", a "revivescência do 

barbarismo antigo" (carta 25, ps.62/63). Pela coragem e as críticas que fez, Euclides foi punido, sendo mandado 

para a cidade de Campanha, em Minas Gerais, onde permaneceu durante um ano, ali decidindo deixar o 

Exército e voltar à vida civil. 

José Calasans escreveu que Ludgero Prestes talvez tenha sido o primeiro professor diplomado de 

Canudos. Sem dúvida, lá no sertão de Canudos, existiam e existem grandes mestres analfabetos ou 

semialfabetizados, sem diplomas. Conheci pessoalmente um deles no município de Euclides da Cunha (antigo 

Cumbe), Seu Ioiô da Professora, um sábio e um prodígio de lembranças sobre a guerra de Canudos, e sobre os 

valentes do sertão. Euclides cita n`Os sertões um prisioneiro anônimo que ajudou os soldados a ajustar a corda 

em seu próprio pescoço antes de ser degolado, mulheres que se atiravam nas chamas com seus filhos no colo, 

ou prisioneiros sertanejos que se recusavam a gritar "Viva a República!", como queriam os soldados, para gritar 

"Viva Antônio Conselheiro!", antes de serem degolados. A resistência canudense foi uma lição de dignidade e 

destemor de homens e mulheres que deveriam ser respeitados, mas que não foram, mas merecem o respeito 

da História e se tornaram exemplos de dignidade humana para as novas gerações. 

Cremos que a convivência entre o menino Ludgero e Euclides durante um mês, entre 21 de setembro e 

21 de outubro de 1897, na viagem entre Canudos, Monte Santo, Salvador e São Paulo, e que a impressão que  
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o menino canudense teve da personalidade daquele homem deve ter sido das maiores, decisivas para o seu 

futuro, conforme a sua carta comprova. O grande romancista russo Dostoiévski (1821-1881) deixou uma 

reflexão em seu romance O Idiota que serve para avaliar o provável impacto benéfico que a presença do 

“jaguncinho” de 7 anos teve sobre Euclides que voltava amargurado da trágica zona de guerra no sertão baiano: 

“Por intermédio das crianças cura-se a alma.”  O contrário também pode ter sido verdadeiro, pois até onde a 

figura daquele escritor que ficou famoso anos depois com a publicação do livro Os sertões, e que ficaria famoso 

nacionalmente, ajudou a influenciar a personalidade de Ludgero Prestes no sentido do estudo e na escolha da 

carreira de professor, já que seu pai adotivo era Diretor da Escola Normal de São Paulo, o que facilitou a sua 

formação pedagógica? Ludgero foi um caso individual daquilo que poderia ser feito com milhares de crianças 

e jovens quando têm oportunidade para se desenvolverem.  

Por paternalista que tenha sido a atitude de Euclides ao trazer o menino canudense para São Paulo e 

entregá-lo à família de Gabriel Prestes, há um aspecto desta atitude que revela as ideais e atitudes humanitárias 

de Euclides, e que confirma a sua tese que seria melhor ter mandado professores e não fuzis, metralhadoras e 

canhões para o sertão canudense: ele sabia que o professor é fundamental no desenvolvimento e na elevação 

da pessoa humana pela educação, enquanto que as armas quase sempre despertam a animalidade e a 

desumanidade naquele que a usa contra suas vítimas. Euclides constatara isso ao participar da Revolta da 

Armada (1893-94) e em Canudos (1897) com seus próprios olhos. O resultado de sua crença na educação foi 

saber que Ludgero Prestes formara-se professor onze anos depois e iria fazer o bem para os seus semelhantes, 

como ele acreditava. E Ludgero deve ter levado até o fim de seus dias a lembrança de sua terra em chamas, 

ensanguentada, de seus entes desaparecidos, mas também das mãos de um homem decidido, que escrevia 

muito, que deu-lhe uma nova chance na vida colocando-o numa família, enquanto outras crianças órfãs de 

Canudos morreram à mingua, foram semiescravizadas ou prostituídas. 

Ludgero Prestes foi mais, foi a realização dos ideais de Euclides da Cunha, pois, como ele, seguiu, ou 

tentou seguir, uma “linha reta” de conduta na vida; foi também, até certo ponto, a mistura do celta, do tapuia 

e do grego, como Euclides definira a si mesmo certa vez, na medida que passou do estágio de criatura primitiva 

para alcançar um desenvolvimento intelectual e uma identidade consciente; foi a confirmação de sua frase 

mais conhecida, de que "o sertanejo é, antes de tudo, um forte”, ao superar dificuldades humanas e materiais 

trágicas, como a perda dos pais, o trauma da guerra, a destruição de Canudos e a mudança cultural de uma 

área para outra do país; foi a comprovação da crença euclidiana na educação como regeneradora do ser 

humano, formando-se professor e exercendo a direção de escola; foi um exemplo de desenvolvimento 

intelectual que se opôs ao abatimento intelectual do sertanejo observado por Euclides. Esses ideais euclidianos 

poderiam ter sido o de muitos outros brasileiros se a sugestão de Euclides da Cunha tivesse sido seguida e 

praticada pelos governantes republicanos após a guerra de Canudos. Para Euclides, com toda a certeza, tendo  
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sido órfão de mãe e sendo pai de três meninos (Solon, Quidinho e Manuel Afonso), a visão daquelas crianças 

feridas, mortas, famintas, abandonadas, entregues a si mesmas, à mercê da cupidez de pessoas inescrupulosas 

e de soldados lascivos e “bárbaros”, afetou a sua sensibilidade e o predispôs a trazer aquele órfão “jaguncinho" 

para São Paulo na incerteza de que ele sobreviveria, como sobreviveu, e seria, em muitos aspectos, a 

confirmação viva de muitos de seus ideais humanitários e a encarnação deles.  

Talvez Euclides não soubesse que o nome dado por seu amigo Gabriel Prestes ao menino que salvara 

continha uma sutileza que respeitava a sua origem e as circunstâncias em que foi encontrado, pois o nome 

Ludgero significa etimologicamente "guerreiro "... 
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RESUMO: Realizado a partir de criteriosa revisão bibliográfica, este artigo tem como objetivo principal 
discorrer sobre a influência da imigração italiana no município de São José do Rio Pardo, contribuindo 
efetivamente no processo de formação da sociedade rio-pardense. Os italianos começaram a imigrar em 
número significativo para o Brasil a partir da década de 70 do século XIX. Foram impulsionados pelas 
transformações socioeconômicas em curso no Norte da península italiana, que afetaram, sobretudo, a 
propriedade da terra. Na esperança de conseguirem terra e dinheiro no Brasil, muitos imigrantes italianos 
ficaram decepcionados diante da difícil realidade que aqui encontraram nas fazendas de lavoura de café, em 
substituição aos escravos. Diante disso, seguiram, então, para o centro das cidades para trabalharem no 
comércio e na indústria. Nesse processo, os imigrantes italianos favoreceram, em muito, o desenvolvimento 
urbano em suas mais diversas áreas,  influenciando ricamente a cultura brasileira com seus hábitos, incluindo a 
culinária, vestuário, língua, religião, esportes, lazer e músicas. Especificamente em São José do Rio Pardo, os 
imigrantes italianos permanecem hoje, juntamente com seus inúmeros descentes, que, sem dúvida alguma, 
participaram para o crescimento econômico, cultural e social da cidade e região.  
 
Palavras-chave: Imigração; Influência; Italianos; São José do Rio Pardo. 
 

ABSTRACT: Based on a thorough bibliographic review, this article has as main objective to discuss the influence 
of italian immigration in the municipality of São José do Rio Pardo, effectively contributing to the formation 
process of rio-pardense society. Italians began to immigrate in significant numbers to Brazil from the 70's of 
the 19th century. They were driven by the socioeconomic changes taking place in the north of the italian 
peninsula, which mainly affected land ownership. In the hope of obtaining land and money in Brazil, many 
italian immigrants were disappointed by the difficult reality they found here on coffee plantations, in place of 
slaves. Therefore, they went to the city center to work in commerce and industry. In this process, italian 
immigrants greatly favored urban development in its most diverse areas, richly influencing brazilian culture 
with its habits, including cuisine, clothing, language, religion, sports, leisure and music. Specifically in São José 
do Rio Pardo, italian immigrants remain today, together with their countless descendants, who undoubtedly 
participated in the economic, cultural and social growth of the city and region. 
 
Keywords: Immigration; Influence; Italians; São José do Rio Pardo. 
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O Brasil é um país de muitas raças, dotado de uma cultura mesclada e de elevado valor histórico, 

marcado, em especial, pela influência dos imigrantes italianos que aqui começaram a chegar a partir da década 

de 70 do século XIX. 

Historicamente, consta que as famílias italianas vieram para o Brasil incentivadas pelo governo 

brasileiro, após a abolição da escravatura (1888), para substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café no 

Estado de São Paulo. Contudo, frente à situação desfavorável a esses imigrantes, tidos como “escravos brancos”, 

muitos deles decidiram retornar à Itália. Outros que aqui ficaram, e criaram raízes, optaram por fixar residência 

nas cidades do interior paulista, atuando, decisivamente, no desenvolvimento do Brasil após o regime de 

escravidão, visto que, como ensina Fausto (2002), eram livres e sabedores de técnicas voltadas à agricultura, 

enriquecendo a cultura brasileira representada pelo comportamento, tradições, hábitos, trabalhos, 

participando ativamente no comércio e na economia. 

O estado de São Paulo foi, em conformidade com informações de Fausto (2002), a região que mais atraiu 

os imigrantes italianos. A partir da vinda dos primeiros grupos, ocorreu a imigração em cadeia com a atração 

exercida por pessoas estabelecidas nas novas terras, chamando familiares ou amigos. Tanto, que em torno de 

4,5 milhões de pessoas imigraram para o Brasil entre os anos de 1882 e 1934. Desse total, 2,3 milhões entraram 

no estado de São Paulo como passageiros de terceira classe, pelo porto de Santos, não contabilizadas nesse 

número as entradas sob outra condição.  

Conforme apontamentos de Seyferth (2004), no período 1884-1972, cerca de, aproximadamente, 70% 

dos italianos ingressaram no país pelo estado de São Paulo, atraídos, inicialmente, pelo trabalho nas fazendas 

de café, no esquema da imigração subsidiada.  

Gomes (2000) conta que, como a imigração subvencionada estimulava a vinda de famílias, e não de 

indivíduos isolados, nesse período chegavam famílias numerosas, de cerca de uma dúzia de pessoas, e 

integradas por homens, mulheres e crianças de mais de uma geração. 

Assim, na segunda metade do século XIX, a Itália tinha dezenas de centenas de trabalhadores propensos 

a deixar a sua terra natal e se aventurarem em países longínquos como o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos. 

Esse fato ocorreu porque as elevadas taxas e impostos sobre a posse da terra fizeram com que inúmeros 

pequenos proprietários contraíssem empréstimos e dívidas, tornando inviável a competição com os grandes 

proprietários.  

Com os altos impostos, os grandes agricultores ofereciam os produtos a preços inferiores aos de 

mercado. Empobrecidos, endividados e sem alternativa, os pequenos proprietários abandonavam suas terras e 

seguiam para as cidades, passando a conviver com novos problemas: desemprego, marginalidade e fome 

(GOMES, 2000). 
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Nesse cenário, a decisiva propaganda do governo brasileiro encontrou um público extremamente 

vulnerável, necessitado de possibilidades de uma sobrevivência digna em sua terra natal (TRENTO, 1989). 

Em sua ação, o governo brasileiro formulou diversas facilidades que, por meio da propaganda vigorosa 

na Itália, país agrícola bem limitado, vendeu uma imagem do país como uma "Terra Prometida".  

De acordo com Toledo (2005), na Itália, os cartazes com propaganda eram colocados nos mais 

diferentes locais como praças, barbearias, repartições públicas, convidando a emigrar para o Brasil, 

apresentando o nosso país como um lugar deslumbrante, no qual se vivia muito bem e enriquecia-se facilmente. 

Os italianos que optaram por emigrar vendiam o pouco que tinham, despediam-se dos parentes e amigos e 

iam, de trem ou até mesmo a pé, até o porto mais próximo, que era em Gênova, para os italianos do norte e 

Nápoles, para os italianos do sul. Toledo (2005) discorre que a despedida era um momento de tristeza e, ao 

mesmo tempo, de muita esperança.  

A viagem no mar de vinda ao Brasil era longa, podendo demorar de 21 a 30 dias e permeados, para os 

que a faziam na terceira classe do navio, de intensos sofrimentos como fome, sede e doenças. Momento este 

em que muitos não suportaram e morreram (TOLEDO, 2005). 

Foi assim que, procurando escapar da guerra e também da fome, crendo nas promessas e no sonho de 

sobreviver como produtores rurais, os italianos pobres não supunham o que viria pela frente. 

Trento (1989) relata que os imigrantes vinham da Europa bancados pelo fazendeiro, mas eram forçados 

a aceitar um contrato de um período de cinco anos e a restituir o valor do transporte. 

A cada família imigrante era responsabilizado determinado número de pés de café a serem cultivados, 

contra um salário fixo; outra parte salarial era composta pelo pagamento, anual, de uma compensação 

proporcional à quantidade de café colhido e limpo. Ou seja, os colonos tinham direito a um pequeno pasto e a 

cultivar gêneros de subsistência entre as fileiras de café ou num terreno específico, cujos excedentes podiam 

vender no mercado. As obrigações iam de carpa periódica do cafezal à prestação de alguns serviços não 

retribuídos na fazenda (TRENTO, 1989). 

Hutter  (1972)  confirma  que  o trabalho nas fazendas não era nada fácil. A família  

imigrante ficava responsável por uma gleba do cafezal, que exigia, além da colheita, cinco ou seis limpezas 

anuais. Com o salário recebido, os imigrantes realizavam suas compras na venda do patrão, o que, não raro, 

gerava uma relação de dependência. Muitos deles, desencantados, retornavam à Itália. Outros, seguiam de 

fazenda em fazenda na expectativa de um futuro melhor, que foi alcançado por alguns comprando pequenas 

propriedades. Outros, ainda, ex-operários e artesãos na Itália, fixavam-se na cidade. Todavia, conservando a 

mentalidade de donos de escravos, alguns patrões chamavam seus colonos de "escravos brancos".  
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Segundo relatos de Toledo (2005), os italianos eram considerados os melhores imigrantes por serem 

brancos e por serem muito pobres; traziam apenas sua força de trabalho para as fazendas e sem capital para se 

tornarem pequenos proprietários. 

As casas destinadas aos colonos imigrantes eram, geralmente, bem ruins, confeccionadas de madeira, 

pedra ou pau a pique, tendo o chão de terra batida e com poucas condições de higiene. 

Foram raros os imigrantes que, à base de muito trabalho, conseguiram economizar e comprar um 

pedaço de terra, possibilidade esta que foi se minguando com o decorrer do tempo (TOLEDO, 2005). 

Mas, certamente, os imigrantes italianos exerceram importante papel em instituições como igrejas, 

escolas, associações beneficentes, profissionais e recreativas, bem como na imprensa, de acordo com Gomes 

(2000). 

A esse respeito, Toledo (2005) salienta que, com o propósito de melhor viver, os imigrantes italianos 

organizaram nos centros urbanos alguns tipos de associações, estando, dentre elas: 

- sociedades de socorro mútuo, que procuravam ajudar seus sócios e suas famílias em caso de doença ou morte;  

- grupos políticos socialistas e anarquistas, que difundiam suas ideias sobre a construção de uma vida melhor 

através de jornais e conferências;  

- sindicatos, denominados ligas, onde os trabalhadores se organizavam para reivindicar menos horas de 

trabalho, melhores salários, entre outros pedidos. 

Dentre as cidades que foram o destino dos imigrantes italianos destaca-se São Paulo que, conforme 

Gomes (2000), recebendo o maior número de italianos, chegou a ser identificada como uma “cidade italiana” 

no começo do século XX. Ali os imigrantes trabalharam, sobretudo, na indústria e nos serviços urbanos, 

representando, no ano de 1901, 90% dos 50.000 trabalhadores ocupados nas fábricas paulistas. 

Pelo  fato  de  ser  muito custoso aos imigrantes, enquanto operários, terem as suas  

vidas melhoradas no aspecto financeiro e social, eles procuraram exercer suas atividades laborais por conta 

própria, desempenhando serviços e trabalhos caracteristicamente urbanos nos grandes centros brasileiros 

(GOMES, 2000). 

Após os primeiros anos de intensas dificuldades, que não se diferenciaram em muito das que foram 

enfrentadas em outros países, os imigrantes italianos integraram-se à sociedade brasileira, observa Fausto 

(2002). 

Especificamente sobre a chegada dos italianos a São José do Rio Pardo, o professor, escritor e historiador 

Rodolpho José Del Guerra deixou valiosas obras para o enriquecimento da cultura e da história do município. 

Segundo Del Guerra (1999), não existem dados reais com relação à chegada dos imigrantes italianos à 

nossa região. Consta que, em São José do Rio Pardo, eles já estavam, seguramente, no final dos anos 70 do  
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século XIX, visto que o livro de batismo da Matriz de São José registra, em 8 de outubro de 1881, o primeiro 

nascimento de um filho de imigrantes italianos: Giacomo, filho de Leonardo Define e Antonia Damasco. 

É mencionado que o primeiro casamento de italianos ocorrido em São José do Rio Pardo datou-se de 16 

de abril de 1887, onde:  

Casou-se  Thomaz  Maria  Potenço  com  Domingas Labasca, "ambos súditos  italianos, naturais 
de Monte Murro". Ele, filho de Domingos Potenço  e  Camilla  Mangini;  ela,  de  Vicente  Labasca  
e  Hortença Rinaldi.  Os  padrinhos  foram  Vicente Define e Antônio Cândido Ribeiro (DEL 
GUERRA, 1999, p. 11). 

 

Posteriormente, cerca de quatro meses, no dia 6 de agosto de 1887, um italiano de Massa Carrara 

casava-se com uma brasileira de Lorena, Anna Maria da Conceição, sendo testemunhas do sacramento o Dr. 

Antônio Cândido Rodrigues e Atílio Colli. Além desse ocorrido, também consta como sendo da família Define 

o primeiro óbito de italiano, que aconteceu no dia 23 de  agosto de 1887: Domingos Define, casado com Maria 

Rosa. 

Na época, a mortalidade infantil era descomedida, envolvendo dezenas de filhos de imigrantes italianos 

e também de brasileiros. 

São raras e sucintas as notícias da chegada e dos acontecimentos relativos aos imigrantes italianos em 

São José do Rio Pardo, no findar do século XIX. Mas, há, segundo Del Guerra (1999, p. 13), algum comentário 

como o realizado pelo jornalzinho “O Mosquito”, nº 2, de 28 de novembro de 1887: “Imigrantes. Chegaram dia 

23 do corrente, com destino à fazenda  do  nosso  amigo Tenente Coronel Antônio Marçal Nogueira de Barros, 

28 imigrantes italianos.” 

Sobre isso, tem-se, também, o registro do “Almanaque de São José do Rio Pardo”, de 1887: 

Sociedade Italiana. Os imigrantes italianos continuam a chegar; a maior parte das famílias 
destina-se à lavoura, mas muitos italianos estabeleceram-se na Vila com artesanato, oficinas e 
pequenos negócios e já se integram à comunidade rio-pardense. / A Sociedade de Mútuo 
Socorro XX de Setembro, fundada por 50 sócios, tem por finalidade proteger os interesses dos 
colonos residentes e incentivar, na Itália, a vinda de mais imigrantes; mantém uma programação 
social e cultural, aceitando, também, associados brasileiros. / A sua diretoria está assim 
constituída: presidente: Francisco Antônio Paolielo; 1º secretário: João Del Guerra; 2º 
secretário: Rodolfo Del Guerra; secretário para a língua portuguesa: Adolfo Paolielo (DEL 
GUERRA, 1999, p. 13). 

 

Del Guerra (1999) conta que, acerca do propósito de impulsionar, na Itália, a vinda de mais imigrantes 

para o município, o italiano Augusto Tiezzi que, após vender seu armazém da Fazenda Serra, adquiriu um lote 

de terra (Sítio da Laje), comprando, em seguida, terras de café e o pontilhão da Mojiana. 
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Mostrando-se empolgado com o Brasil, Augusto Tiezzi retornou à Itália para, então, trazer para o Brasil 

cinco famílias de amigos que, juntamente com ele, trabalharam na lavoura. 

Em suas atividades, Tiezzi fundou o Alambique da Laje que forneceu aguardente para toda a região, 

sendo que era entregue, inclusive, com carro de boi. Nos anos 20 o Sítio da Laje foi vendido e parte do capital 

aplicado em imóveis. 

Em seu livro “Merica! Merica”, de 1979, o italiano Emílio Franzina reproduz uma carta de 11 de março 

de 1889, do colono italiano Giuseppe Manzoni, que residiu numa fazenda em São José do Rio Pardo. Nela, 

Manzoni descreve sua chegada a São Paulo, os exaltados movimentos republicanos, a rebelião na Hospedaria 

dos Imigrantes pelo tratamento desumano, as belezas da cidade de São José do Rio Pardo em suas paisagens 

do campo e das manifestações culturais (DEL GUERRA, 1999). 

Ainda de acordo com a explanação de Del Guerra (2000), no final do século XIX, São José do Rio Pardo, 

com mais de 15.000 habitantes, tinha quase o mesmo número de brasileiros e italianos. E entre os estrangeiros, 

muitos artesãos, negociantes, artistas, construtores, intelectuais, doutores, que deram um sopro de vida nova à 

cidadezinha, com belas lojas, construções arrojadas, escolas, espetáculos teatrais e musicais. 

Sobre  o  trabalho  artístico  dos  imigrantes  italianos,  Del Guerra (1999) aponta a construção da gótica 

primeira Matriz, quase totalmente edificada por italianos, no final do século XIX, com uma única torre, 

projetada por Ramos de Azevedo, que também projetou o teatro municipal de São Paulo.  

Em suas palavras: 

 

A construção esteve a cargo de Felicio Maria Calvitti, dirigindo operários, quase todos italianos; 
o altar de madeira foi esculpido por Marino de Favero; os entalhes do púlpito, dos 
confessionários, balaústres e colunas foram de Salvador Artese; os belíssimos afrescos nas 
paredes e no forro, reproduzindo cenas bíblicas, anjos e santos, foram dos artistas Bruno 
Scarcelli, Domingos De Rocco, Giacomo Mommo... (DEL GUERRA, 1999, p. 21). 

 

Como início da Società, no ano de 1886, 50 italianos formaram uma sociedade para cuidar dos interesses 

dos colonos, seus conterrâneos e, assim, protegê-los dos excessos e impiedades dos fazendeiros, ofertando-lhes 

assistência médica, alimentação quando necessário, remédios, assistindo as viúvas, realizando enterros, 

mantendo uma escola noturna com aulas de italiano e música e incentivando, na Itália, a vinda de mais 

imigrantes. Foi assim que surgiu, no mês de agosto de 1886, a Società di Mutuo Soccorso 20 Settembre. 

Aqui Del Guerra (1999) assim escreve: 

 

No primeiro livro de atas da sociedade (1887 – 1895), 400 italianos estão registrados como 
sócios, quase todos residentes na cidade. Os colonos das fazendas não eram sócios, mas tinham  
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a proteção da sociedade. Outros, que moravam na cidade, anarquistas e socialistas, divergindo 
do ideário monarquista e conservador da 20 Settembre, não participaram da Società (DEL 
GUERRA, 1999, p. 21-22). 

 

São José do Rio Pardo tem também, como influência dos imigrantes italianos, o tradicional piquenique, 

a tradição da alvorada do dia 1º de Maio, com foguetório e a banda tocando o Hino do Trabalho. É próprio dos 

rio-pardenses relacionarem o dia 1º de maio com piquenique, dia em que “famílias inteiras, com matula, saem 

para o campo, para a montanha, ou para a beira do rio para passar um dia diferente, em contato com a natureza, 

longe da televisão e das preocupações corriqueiras” (DEL GUERRA, 1999, p. 38). 

Muito embora, nos dias atuais, a tradição esteja mais fraca, porém preservada, surgiu com os imigrantes 

italianos, fundadores e membros do Club Democrático Internacional Filhos do Trabalho que, com alvoradas, 

passeatas, palestras, conferências, reuniram seus familiares  e confraternizaram-se num piquenique, no 1º de 

maio de 1905, fazendo com que se  

tornasse uma tradição (DEL GUERRA, 1999). 

No ano de 1906, apesar de desagregando-se, o “Filhos do Trabalho” promoveu a festa com alvorada e 

piquenique no Bom Sucesso. No ano seguinte, o piquenique ocorrido na Vila Mariana contou com poucas 

pessoas, em razão da chuva que também impediu a realização da conferência no Teatro. 

Em 1909 o Club Democrático Internacional Filhos do Trabalho foi extinto, deixando profundo traço 

cultural, surgido com os imigrantes italianos, que é o piquenique do 1º de maio.  

Além de atletas descendentes de italianos, São José do Rio Pardo contou com músicos italianos, bem 

como seus descendentes, que formavam as bandas. Com seu trabalho, os italianos estabeleceram na cidade 

fábricas de bebidas, sapatos, laticínios, meias, sabão, objetos de bambu, armazéns, padarias, confeitarias, 

restaurantes, entre outros (DEL GUERRA, 1999). 

Do exposto, evidencia-se que, em sua expressiva maioria, os imigrantes italianos destinaram-se às 

fazendas de cultivo de café no interior do estado de São Paulo, locais estes em que substituíram os escravos nas 

lavouras. 

Inicialmente, ávidos por obterem terra e recursos financeiros, os imigrantes italianos mostraram-se, 

logo, desesperançados frente à árdua realidade com que se defrontaram. E, frente a esse cenário, muitos deles 

seguiram rumo ao centro das cidades para, então, desenvolverem atividades laborativas no ramo do comércio 

e das indústrias. 

Foi assim que, favorecendo o desenvolvimento urbano em suas mais diversas áreas, os imigrantes 

italianos marcaram definitivamente nosso país, influenciando ricamente a cultura brasileira com seus hábitos, 

incluindo a culinária, vestuário, língua, religião, esportes, lazer e músicas. 
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Notadamente em São José do Rio Pardo, os imigrantes italianos permanecem hoje, juntamente com 

seus inúmeros descentes, que, sem dúvida alguma, participaram para o crescimento econômico, cultural e 

social da cidade e região. 
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RESUMO: este artigo acompanha Euclides da Cunha de Canudos a São José do Rio Pardo e a permanência do 

escritor nessa cidade. Dá especial destaque às cartas escritas por Euclides em São José do Rio Pardo. Elas 

fornecem pistas interessantes sobre a escritura de Os sertões.  

PALAVRAS-CHAVE: livro; ponte; cartas; amigos; Renan. 

ABSTRACT: this article follows Euclides da Cunha from Canudos to São José do Rio Pardo and the writer’s stay 

in that city. It gives special emphasis to the letters written by Euclides in São José do Rio Pardo. They provide 

interesting clues about the writing of Os sertões. 

KEYWORDS: book; bridge; letters; friends; Renan.    

 

Euclides da Cunha permanece por 18 dias na frente de batalha, na guerra de Canudos. Com acessos de 

febre, ataques de hemoptise, enfim, sem condições de continuar com a cobertura, parte de Canudos na manhã 

de 3 de outubro. Dois dias depois, o povoado tombou. 

Regressando a Salvador no dia 13, alquebrado, a cabeça revirada, já que  “o espetáculo da luta, o 

incêndio do arraial, a morte dos amigos, a bravura dos jagunços, a crueldade das degolas, a fadiga das longas 

caminhadas e o desconforto dos dias de acampamento”( RABELLO , 1966, p. 38) não lhe saíam da lembrança, 

Euclides ainda encontra forças – já que inspiração o momento lhe dava – para escrever no álbum da Dra. 

Francisca Praguer Fróes (1872-1931) , uma senhora da sociedade baiana, voltada para causas de resistência 

feminina, um soneto à moda do início da carreira de poeta. Chama-se “Uma página vazia”, datado de 14 de 

outubro de 1897: 
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           Quem volta da região assustadora 

                         De onde eu venho, revendo inda na mente 

                          Muitas cenas do drama comovente 

                          Da Guerra despiedada e aterradora, 

                            

                          Certo não pode ter uma sonora 

                          Estrofe, ou canto ou ditirambo ardente,  

                          Que possa figurar dignamente 

                          Em vosso Álbum, minha Senhora. 

 

                          E quando, com fidalga gentileza,  

                          Cedestes-me esta página, a nobreza 

                          Da vossa alma iludiu-vos, não previstes 

 

                          Que quem mais tarde nesta folha lesse 

                          Perguntaria: Que autor é esse 

                          De uns versos tão mal feitos e tão tristes? (CUNHA (b), 2009, p.176) 

  

Em 16, do mesmo outubro, parte, de navio (o vapor “Brasil”), para o Rio de Janeiro, levando consigo um 

menino jagunço, que irá viver, em São Paulo, sob os cuidados de Gabriel Prestes, um amigo de Euclides. O 

jaguncinho recebe o nome de Ludgero Prestes e se tornará professor. 

Pouco tempo Euclides estaciona no Rio, pois, logo em 21, viaja de trem para São Paulo. O jornal O 

Estado de S. Paulo, do dia 22 de outubro, sexta-feira, noticia, na secção “Notas e Informações”, coluna II, a 

chegada do jornalista:                       “Pelo trem nocturno chegou hontem a esta capital, de volta de Canudos, o 

Dr. Euclydes da Cunha, que, como se sabe, fez parte do estado-maior do sr. marechal Carlos Machado 

Bittencourt, ministro da guerra”3. 

Euclides é recebido, na estação do Norte, por representantes do jornal a cujo serviço estava, por oficiais 

da força pública, por engenheiros da Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo e grande  

 

 

                                                           
3 Cf. https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18971022-6915-nac-0001-999-1-not/tela/fullscreen. Acessado em 15 
de junho de 2020. 



 

148 
 

 

                                              

 

número de amigos. Conforme a própria secção do jornal menciona, Euclides ainda estava “em convalescência 

de uma febre, felizmente sem gravidade alguma, adquirida na sua viagem de Canudos para a Bahia”4. 

Nos poucos dias de permanência na capital paulista, Euclides impõe-se silêncio: nada comenta sobre 

os acontecimentos de que fora testemunha. Escreve tão somente um artigo de “cortesia” (“O Batalhão de São 

Paulo”), em homenagem aos leitores paulistas e aos soldados que serviram em Canudos. Lembram alguns seus 

biógrafos que nem mesmo comentou ‒ quando ainda estava em Belém do Descalvado ‒ o incidente, de 5 de 

novembro de 1897, em que o marechal Carlos Machado de Bittencourt perdeu a vida, com um golpe a punhal 

certeiro, ao interpor-se entre o presidente Prudente de Morais e o soldado do exército Marcelino Bispo de 

Melo5, no Arsenal de Guerra, onde aguardavam os primeiros contingentes de tropas que regressavam de 

Canudos. Se não comentou, não quer dizer não houvesse tomado conhecimento da trágica morte de seu 

comandante, ele, Euclides, que foi para Canudos justamente como adido do estado-maior do ministro da 

guerra, o marechal Bittencourt6.   

Ao chegar a São Paulo, Euclides não reassumiu as funções na Superintendência de Obras Públicas; ao 

contrário, pediu licença até 4 de janeiro de 1898, e seguiu para a fazenda do pai, em Belém do Descalvado, 

onde estava a família, desde que partira para a Bahia, em agosto.  Ali vai descansar e começar a organizar todo 

o material produzido antes, durante e depois de Canudos. 

Voltara da Bahia abalado e doente, conforme testemunham suas cartas de então, escritas da casa de 

seu pai. Essas missivas, espécie de prólogo às rio-pardenses, falam também de um sonhado livro, inspirado pela 

campanha que ele cobrira como repórter de campo. 

                                                           
4 Cf. https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18971022-6915-nac-0001-999-1-not/tela/fullscreen. Acessado em 15 
de junho de 2020. 
5 O jornal “O Estado de S.  Paulo”, na edição de 07 de setembro de 2018, p. A9, ao relatar e comentar o atentado sofrido 
por Jair Bolsonaro, na tarde do dia anterior, 6, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em que também um “Bispo” (Adélio Bispo 
de Oliveira) tentara tirar a vida do então candidato, relembra outro episódio da história do Brasil: “A República brasileira 
ainda não havia completado dez anos quando um atentado político abalou o País. Em 5 de novembro de 1897, um praça 
do Exército tentou matar o presidente Prudente de Moraes a tiros e acabou assassinando com um punhal o ministro da 
Guerra, marechal Carlos Machado Bittencourt no Rio de Janeiro, então capital federal. [...] O atentado contra Prudente 
de Moraes e o assassinato de Bittencourt foram cometidos pelo soldado Marcelino Bispo [aqui, também, um “Bispo”] de 
Melo quando o presidente da República e o general que venceu a Guerra de Canudos chegavam ao Arsenal de Guerra, 
no centro do Rio, para recepcionar tropas vitoriosas que voltavam do conflito na Bahia. O soldado disparou a arma de 
fogo contra o presidente, mas não acertou. O marechal Bittencourt então partiu para cima do soldado, que o estocou 
duas vezes no peito com um punhal. Marcelino foi preso imediatamente, mas as investigações sobre as causas do 
atentado acabaram comprometidas com sua morte, dois meses depois, quando foi encontrado enforcado em um lençol 
na cela onde estava preso” (https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20180907-45615-nac-9-pol-a9-not. Acessado em 
26 de junho de 2020). 

6 Veja-se o que diz Frederic Amory: “...mas não foi o que aconteceu [que Euclides não houvesse tido notícia da  morte do 
marechal Bittencourt], pois dez dias depois contribuiu com 200 mil-réis para um fundo em favor da família Bittencourt”, 
“conforme diz Roberto Ventura, ‘Memória Seletiva’”, p. 26. (AMORY, 2009, p. 148). 

 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20180907-45615-nac-9-pol-a9-not


 

149 
 

 

 

 

A primeira delas, na coleção GALVÃO e GALOTTI, é de 27 de outubro de 1897, endereçada a Reinaldo 

Porchat7. Euclides desculpa-se por ter deixado São Paulo sem vê-lo, devido a sua doença: “Saí doente – e ainda 

estou; ainda tenho restos da maldita febre” (GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 110). 

Reitera a Porchat em 19 de dezembro8: “Volto logo para a roça porque me sinto outra vez doente”. E 

pede ao amigo que lhe envie um livro sobre mania religiosa, de autoria de Franco da Rocha, o qual lhe fora 

recomendado por Júlio Mesquita. Serviria, certamente, como subsídio para o livro que ele pretendia escrever. 

Fala desse projetado livro a Domingos Jaguaribe9, em carta datada de 23 de dezembro, remetida, como 

está no texto, de “Descalvado” (Estação da Aurora). Queixa-se ainda de seu “estado de saúde”, lamentando não 

poder levar à frente seu propósito: “Ando verdadeiramente acabrunhado e sem disposição para o trabalho – e 

olho para as páginas em branco do livro que pretendo escrever e parece-me às vezes que não realizaria (sic) o 

intento”( GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 113). 

 Esse “livro que pretendo escrever” estava ‒ sabemos ‒ projetado havia tempo. O convite feito por 

Mesquita para a viagem a Canudos previa, para a volta, a construção de algo maior que as simples reportagens. 

Antes de embarcar, valeu-se de rico material oferecido por Teodoro Sampaio, que viajara pelo sertão 

nordestino em 1878. Frequentava sem muita constância a casa do engenheiro-geógrafo Teodoro Fernandes 

Sampaio, mas, a partir do momento da confirmação da viagem a Canudos, ampliou o número de visitas  ‒ as 

quais, às vezes, eram causa de certa angústia para a esposa de Teodoro, quando ele ficava para comer, em razão 

de seus hábitos alimentares diferenciados da maioria ‒ ampliou o número de  visitas, dizíamos, solicitando a 

Teodoro Sampaio material sobre a região nordestina em que se instalara o conflito, como, por exemplo, cópia 

de um mapa ainda inédito de um trecho do sertão ainda pouco conhecido, a região correspondente a Canudos 

e vale superior do Vaza- Barris10. 

Nos dois meses e pouco de “férias” na casa do pai, começa a organizar todo o material recolhido antes, 

durante e depois de Canudos , e talvez tenha  esboçado a terceira parte de Os sertões, “A Luta”, utilizando-se  

                                                           
7 Reinaldo Porchat (1868-1953), advogado e político paulista, colega de redação de O Estado de São Paulo. Cf. GALVÃO; 
GALOTTI,1997, p. 24. 
 
8 Essa carta, de 19 de dezembro, endereçada a Porchat, e outra, de 18, enviada ao amigo João Luís, são escritas de São 
Paulo, porque Euclides, que estava passando temporada em Belém do Descalvado, deu um pulo a São Paulo, a fim de 
encontrar-se com o amigo mineiro João Luís. Só que houve um desencontro e os dois não se viram. 
9 Domingos Jaguaribe (1847-1926), médico, literato e parlamentar; escreveu sobre demografia e geografia. Cf. 
GALVÃO; GALOTTI,1997, p. 21. 
10 Cf. SAMPAIO, Teodoro. À memória de Euclides da Cunha, no dia do aniversário da sua morte. Revista do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, nº 45, 1919. Disponível em 
https://www.yumpu.com/pt/document/view/12638780/revista-do-instituto-geografico-e-historico-da-bahia-ighb. 
Acessado em 20 de junho de 2020. 
 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12638780/revista-do-instituto-geografico-e-historico-da-bahia-ighb
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da documentação que colhera pessoalmente na zona de conflito, como elementos do folclore regional, 

conversas com vaqueiros, proprietários de terras, jagunços, homens do povo, em geral, sem contar que já tinha 

em mente o roteiro de Os sertões, quando escreveu os artigos “A nossa Vendeia I” e “A nossa Vendeia II”, 

respectivamente, em  14 de março e 17 de julho de 1897,   no jornal  O Estado de S. Paulo.  

Euclides da Cunha também não economizou consultas sobre o assunto em bibliotecas e arquivos 

públicos  e valeu-se de informações de testemunhas presentes no campo de batalha, como a do general 

Siqueira de Meneses11, “o jagunço louro de Os sertões”, “a fisionomia nazarena”, “o pensador contemplativo”, 

cujas publicações, sob o pseudônimo de Hoche, no jornal “O País”, foram muito compulsadas por Euclides, 

naquele momento. José Calasans, no início do artigo “Euclides da Cunha e Siqueira Menezes”, dá a dimensão 

do estatuto dessa personagem: “Siqueira Menezes é um dos heróis de Os Sertões. Seu nome aparece 

destacadamente no grande livro que Euclides da Cunha dedicou à Campanha de Canudos. Nenhum outro 

militar saiu mais engrandecido das páginas eloquentes da obra famosa do que o “jagunço alourado”, a quem 

Euclides chamou o “olhar da expedição”12. 

Euclides da Cunha deveria, naturalmente, ao chegar de Canudos, correr para não esquecer a sequência 

dos acontecimentos. Seria a primeira fase, de preparação, para a escrita do livro projetado. Os comentários, as 

reflexões, a erudição ficariam para depois, quando a leitura de autores brasileiros, do período colonial e 

nacional, de especialistas portugueses e de outras nacionalidades pudesse trazer-lhe mais luzes sobre aquilo 

que queria escrever. Participaram da lista de seus interesses, entre outros, Gabriel Soares de Sousa, Fernão 

Cardim, André João Antonio Andreoni, mais conhecido como  Antonil, Aires do Casal, Frei Vicente do Salvador, 

Francisco Adolfo de  Varnhagen, Joaquim Monteiro Caminhoá, Irineu Joffily, Joaquim Pedro de  Oliveira 

Martins, Saint Hilaire, Frei André Thévet  Jean de Léry,  Von Martius, Charles Frederick Hartt, Friedrich Wilhelm 

Heinrich Alexander von Humboldt, o barão de Humboldt, mais conhecido como Alexander von  Humboldt, 

Ludwig Gumplowicz, Henry Thomas Buckle, Thomas Henry Huxley. 

                                                           
 11 Antônio José de Siqueira Meneses, filho de Manuel Tavares de Meneses Andrade e de Ana Maria de Siqueira, nasceu 
no dia 7 de dezembro de 1852, em São Cristóvão, antiga capital da província de Sergipe. Relatam Sérgio 
Montalvão/Gabriel Machado: “Em 1897, tornou-se chefe da comissão de engenharia que serviu na Guerra de Canudos. 
Sua participação no confronto armado entre o Exército e os seguidores de Antônio Conselheiro valeu-lhe uma citação 
no livro Os sertões, de Euclides da Cunha, na parte 6 (O assalto) do capítulo Quarta Expedição, em que o escritor narra os 
episódios da ação comandada pelo general Savaget. Em 1898, Siqueira Meneses alcançou o posto de coronel” (MENESES, 
Siqueira *militar; junta gov. SE 1889; pres. SE 1911-1914; sen. SE 1915-1923. Disponível em 
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/MENESES,%20Siqueira.pdf. Acessado em 21 de 
junho de 2020). 

12 Disponível em http://josecalasans.com/downloads/artigos/03.pdf. Acessado em 21 de junho de 2020. 
Para melhor compreender a importância de Siqueira de Meneses, indicamos a leitura, entre outros, desse artigo e de uma 
participação de José Calasans na mesa redonda reproduzida em livro, com organização de Walnice Nogueira Galvão, 
sob o título Euclidianos e conselheiristas: um quarteto de notáveis. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2009, p.22-26. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/MENESES,%20Siqueira.pdf
http://josecalasans.com/downloads/artigos/03.pdf
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                                 Em 5 de janeiro de 1898, vencida a licença, Euclides reassume seu cargo na Superintendência de Obras 

Públicas de São Paulo. Em 19 de janeiro, O Estado de S. Paulo, ano XXIV, publica, na primeira página, colunas 

1, 2, 3 e início da 4, o artigo "Excerpto de um livro inecdito", que representa, por assim dizer, a primeira amostra 

pública de Os sertões. Confronte-se o primeiro parágrafo com o que estará registrado, depois, na obra-prima 

do autor: “...Assim o sertanejo é um forte, cuja energia contrasta o rachitismo exhaustivo dos mestiços 

enervados do littoral. Surge naquellas páragens (sic) com a feição firmemente accentuada de um lidador 

enérgico”13. 

  Ainda nesse janeiro de 1898, um incidente em São José do Rio Pardo  ‒ cidade que visitara pela primeira 

vez em 28 de agosto de 1896 ‒ faz que Euclides, ao modo do que ocorrera com sua estada na cidade da 

Campanha, anos antes, desloque-se com a família para o interior, onde encontrará grandes amigos e ambiente 

muito favorável a seu plano de construção de uma grande obra literária. Uma ponte de ferro cuja fase de 

construção esteve sob a responsabilidade do engenheiro Arthur Pio Deschamps de Montmorency, mas, em 

parte, sob fiscalização de Euclides da Cunha, é destruída por uma enchente, pouco mais de um mês após a 

inauguração.14  

 Euclides, embora não tivesse responsabilidade nenhuma no que ocorrera, sente-se moralmente 

envolvido, uma vez que a cidade de São José do Rio Pardo estava situada na região do estado em que ele era 

engenheiro-fiscal de obras públicas. Daí não delegar a outrem a tarefa de reconstrução da ponte, embora 

soubesse que grande trabalho e cansaço o esperassem. Após vistoria preliminar, muda-se para São José com a 

família, em 14 de março. Ali permanece até o término e inauguração da obra, em maio de 1901 (Cf. ANDRADE, 

1960, p. 141-147). O endereço residencial da família é o atual sobrado da “Casa Euclides da Cunha”, na Rua 

Floriano Peixoto. 

 

                                                           
13 https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18980119-7003-nac-0001-999-1-not/tela/fullscreen. Acessado 
em 22 de junho de 2020. 
 
14 Veja-se o que relata Carmem Cecília Trovatto Maschietto, em “A Ponte de Euclides”: “Este [Montmorency], enquanto 
administrava os trabalhos de construção da ponte, assumiu também todas as iniciativas necessárias para a construção de 
uma usina hidrelétrica na cidade, financiada por um grupo de empresários do lugar, do qual o engenheiro era 
participante majoritário. A ponte de Montmorency e a luz elétrica foram inauguradas solenemente na tarde de 19 de 
dezembro de 1897, com muita festa, conforme ata da Câmara Municipal. Cinquenta dias depois a ponte tombou” (in 

Cultura Euclidiana. Ano do centenário, 1909-2009. 97ª Semana Euclidiana ‒ São José do Rio Pardo – SP - outubro 2009 
– Edição 1, p.12. O centenário da morte de Euclides da Cunha.  

 

https://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/18980119-7003-nac-0001-999-1-not/tela/fullscreen
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 A epistolografia é fonte muito rica para entender um homem e sua obra. No caso de Euclides da Cunha, 

é fundamental, ele que escreveu mais de quatrocentas cartas15, endereçadas ao pai, amigos, familiares, 

confrades das comunidades literária e científica, colegas de redação de jornal, superiores hierárquicos, 

instituições. Cada cidade ou localidade por onde passou, no périplo incansável de sua vida, foi um difusor de 

cartas, bilhetes, cartões, telegramas. Lida em sequência, a correspondência ativa de Euclides esboça uma 

autobiografia e um autorretrato do escritor. Tem alguns centros de difusão, que formam ciclos na vida dele. 

São José do Rio Pardo é um deles.  

Em razão do que dissemos no parágrafo anterior, para falar da passagem de Euclides por São José do 

Rio Pardo, preferimos fazê-lo por meio das cartas16 remetidas dessa cidade, que são apenas quatorze17. Não há 

nenhuma endereçada ao pai. As alusões familiares restringem-se a saudades e lembranças que a esposa 

Saninha, algumas vezes, mandou a Dona Maria Júlia, esposa de Reinaldo Porchat, e a Dona Francisca, esposa 

de Escobar. 

A primeira carta enviada de São José do Rio Pardo é ao amigo Porchat18, datada de 24 de março de 

1898. O assunto agora é a ponte. Euclides chegara à cidade havia dez dias e desabafa: 

Tenho a existência aspérrima de um condenado a trabalhos forçados, à margem de um rio 

odiento, diante do espantalho de uma ponte desmantelada, ouvindo a orquestra selvagem e arrepiadora 

das marretas e dos malhos – testemunha contrafeita de um duelo formidando entre o ferro e o aço! 

(GALVÃO; GALLOTI, 1997, p. 113-114). 

 

                                                           

15 “O epistolário ativo de Euclides da Cunha, graças ao trabalho meritório dos euclidianistas, não para de crescer. Estão 
sempre a surgir cartas inéditas reveladoras de um homem de múltiplos correspondentes. A maioria delas, encontradas 
nas últimas décadas, apesar de pouco acrescentar ao que já se conhecia de sua vida, ajuda a acompanhar as angústias e 
inquietações existenciais do escritor, cuidadoso com as leituras e o processo de escrita. Na edição Afrânio Coutinho, o 
epistolário reunia 191 cartas; na de Walnice Nogueira Galvão e Oswaldo Galotti, de 1997, 397 cartas. Para esta edição 
do centenário, ampliamos esse material com mais 22 cartas, inéditas em livro, totalizando agora a sua correspondência 
em 419 cartas” (CUNHA, 2009, v. I, p. XIX). 

16 Muitas das informações apresentadas, daqui em diante, neste artigo, podem ser encontradas, com variantes, em 
FRANCHI, Célia Mariana; TOLEDO, Marleine Paula Marcondes e Ferreira de; FACIOLI, Valentim. Euclides da Cunha em 
três dimensões. São Paulo: Nankin,2012, p. 26-35. Também em Cultura Euclidiana. Ano do centenário, 1909-2009. 97ª 

Semana Euclidiana ‒ São José do Rio Pardo – SP - outubro 2009 – Edição 1, p. 8-11. O centenário da morte de Euclides 
da Cunha. 

17 nº 68 a nº 81 da coleção GALVÃO e GALOTTI.  
 
18 Reinaldo Porchat (1868-1953), advogado e político paulista, colega de redação de O Estado de São Paulo (Cf. GALVÃO; 
GALOTTI, 1997, p. 24). 
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Mal sabia Euclides que o “rio odiento”, a “ponte desmantelada” seriam testemunhos de sua glória 

futura. Nesse espaço, levantou uma barraca de zinco para abrigá-lo durante o trabalho da reconstrução da 

ponte e, nos intervalos, de escrita de Os sertões. E é nesse espaço centralizado pela cabana que, ritualmente, 

ano após ano, reúnem-se convidados, o pessoal da Casa Euclidiana, professores, alunos, autoridades, o povo ‒ 

o grande figurante ‒, a fim de homenagear o ilustre engenheiro-escritor. 

Passa-se longo tempo entre a primeira carta e a seguinte, que é de 5 de dezembro (GALVÃO; GALLOTI, 

1997, p. 114), para Afonso Arinos19. Nela, Euclides cita Francisco de Escobar (ou só Francisco Escobar), 

“intendente municipal”, “ex-republicano vermelho”, já considerado “um amigo”. 

Francisco de Escobar foi seu grande e inesquecível amigo de São José do Rio Pardo. Conhecido como 

Chico Escobar, nascido em Jaguari, atualmente Camanducaia, Minas Gerais, em 8 de dezembro de 1865, 

chegou a São José por meio de convite do Dr. José da Costa Machado e Souza, ex-presidente da Província de 

Minas Gerais, que comprara a fazenda Água Fria, depois, Vila Costina. Ocupou o cargo de vereador e 

intendente em São José do Rio Pardo Não cursou Direito, mas tinha grande conhecimento da matéria. Era o 

que se chamava, à época, um rábula, ou seja, “pessoa que advoga sem ser formado em Direito”. Rodolfo José 

Del Guerra, lembra que “Rui Barbosa a ele se referiu como ‘doutíssimo’ e ‘eruditíssimo’, pelos seus discursos 

forenses” (2009, p. 7). Além do mais, era um artista ‒ pianista e flautista ‒, com participação em recitais, 

concertos beneficentes na cidade; um bibliófilo; um administrador; e, acima de tudo, um ser humano afável, 

desprendido, simples e bom. Ao lado de outros nomes relevantes, incluindo Euclides, no período em que lá 

viveu, participou dos movimentos sociais da cidade. Ainda é Rodolfo José Del Guerra quem salienta a 

importância de Escobar num momento especial da vida de Euclides: “Foi o conselheiro, animador e o maior 

colaborador de Euclides. Profundo conhecedor do Latim, Grego, Inglês e Francês, traduziu, ao amigo escritor, 

o livro [diríamos: não “livro’, mas alguns tópicos, considerada a extensão da obra] Flora Brasiliensis, de Martius” 

(2009, p. 7). Escobar mudou-se de São José do Rio Pardo, provavelmente, em meados de 1905. Morreu aos 59 

anos, em 30 de dezembro de 1924, em Poços de Caldas, Minas Gerais. 

             Ao lado de Francisco de Escobar, Euclides se acercou de  outros poucos  amigos, alguns dos quais serão 

referidos em cartas posteriores a São José, destinadas ao mesmo Escobar: José de Oliveira Leite, baiano, 

advogado ; José Honório de Sylos, secretário da Câmara;  Jovino de Sylos, advogado, poeta, vereador; Álvaro 

de Oliveira Ribeiro, médico e diretor do jornal O Rio Pardo; João Modesto de Castro; Pascoal Artese, fervoroso  

                                                           

19 Afonso Arinos de Melo Franco (1868-1918), escritor mineiro, membro da Academia Brasileira de Letras, autor de Pelo 
sertão e de Os jagunços, romance sobre a guerra de Canudos publicado com o pseudônimo de Olívio de Barros. (Cf. 
GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 19). 

 



 

154 
 

 

                                                                                         

 

amante do socialismo; João Novo; Adalgiso Pereira, professor de português; João Batista de Souza Moreira, juiz 

de paz,  intendente municipal; Emílio Lafite; Bráulio de Menezes, médico, vereador e prefeito; José Rodolpho 

Nunes, advogado e vereador; Ignácio Loyola Gomes da Silva, advogado, socialista; Mauro Pacheco, advogado, 

promotor de Justiça, primeiro diretor do jornal O Rio Pardo; Humberto de Queiroz, da vizinha cidade de 

Mococa; Lafayette de Toledo, de Casa Branca; Valdomiro Silveira, contista, nascido em Cachoeira Paulista, em 

1873, indo, com 8 anos, para Casa Branca. 

           O prof. Rodolfo José Del Guerra registra, muito oportunamente, estes outros amigos citados por Euclides: 

             “José Augusto Pereira Pimenta, comerciante e copista das tiras de Os Sertões, e  Mateus Volata, o guarda 

da ponte, italiano calabrês, com argola de ouro na orelha furada, que morreu na epidemia de febre amarela, 

em 1903”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                Dr. Pedro Agapio de Aquino recebeu um bilhete do escritor, em 23 de março de 1899, pedindo-lhe 

emprestados números do Jornal do Comércio. Paschoal Artese, marceneiro e desenhista, tinha 18 anos em 

1899. Socialista, no ano seguinte, foi um dos fundadores do ‘Clube Socialista dos Operários’ e do ‘Clube 

Internacional Filhos do Trabalho’. Muitos anos mais tarde, afirmou que Euclides participara dos movimentos 

socialistas rio-pardenses, o que foi contestado pelo promotor público e pesquisador, José Aleixo Irmão20, no 

seu livro ‘Euclides e o Socialismo’”2122. 

Ausentando-se de São José por algum tempo, talvez para tratar da saúde, Euclides escreve a Escobar, 

em 17 de fevereiro de 1899 (GALVÃO; GALLOTI, 1997, p. 115)23, da fazenda do pai, em Belém do Descalvado, 

dizendo-se quase bom, depois de ter resvalado “pelo túmulo” (como sempre, Euclides  hiperbólico!). 

                                                           
20 Observa Foot Hardman: “A obra de Irmão, promotor que atuou na cidade, foi escrita com o intuito de contestar a 
apregoada militância socialista de Euclides em São José do Rio Pardo, durante sua estadia ali, entre 1898 e 1901” 
(HARDMAN, Francisco Foot. A vingança da Hileia – Euclides da Cunha, a Amazônia e a literatura moderna. São Paulo: 
Editora UNESP, 2009. [ISBN: 978-85-7139-970-9 (Capítulo 9: “O 1900 de Euclides e Escobar: afinidades socialistas”, 
p.151) Citação disponibilizada também em 
https://books.google.com.br/books?id=826aY1ProxYC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Jos%C3%A9+Aleixo+Irm%C3%A3
o,+livro+%E2%80%98Euclides+e+o+Socialismo%E2%80%99&source=bl&ots=4tK8BBpP4j&sig=ACfU3U07YPqkRy4Enp
wRI-YzioqLzz85ew&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwiy5p_R7J_qAhW2H7kGHatIA34Q6AEwD3oECAsQAQ#v=onepage&q=Jos%C3%A9%20Aleixo
%20Irm%C3%A3o%2C%20livro%20%E2%80%98Euclides%20e%20o%20Socialismo%E2%80%99&f=false. Acessado e 
26 de junho de 2020. 
21 DEL GUERRA, Rodolfo José, Op. cit., p.8. 
 
22 Para mais informações sobre o assunto “Euclides e os amigos conquistados em São José do Rio Pardo”, consultar, entre 
outros, ANDRADE, Olímpio de Sousa, História e interpretação de “Os Sertões”, p. 159-175. 
 
23 Cf. GALVÃO e GALOTTI, Op. cit., p. 115. 

https://books.google.com.br/books?id=826aY1ProxYC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Jos%C3%A9+Aleixo+Irm%C3%A3o,+livro+%E2%80%98Euclides+e+o+Socialismo%E2%80%99&source=bl&ots=4tK8BBpP4j&sig=ACfU3U07YPqkRy4EnpwRI-YzioqLzz85ew&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiy5p_R7J_qAhW2H7kGHatIA34Q6AEwD3oECAsQAQ#v=onepage&q=Jos%C3%A9%20Aleixo%20Irm%C3%A3o%2C%20livro%20%E2%80%98Euclides%20e%20o%20Socialismo%E2%80%99&f=false
https://books.google.com.br/books?id=826aY1ProxYC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Jos%C3%A9+Aleixo+Irm%C3%A3o,+livro+%E2%80%98Euclides+e+o+Socialismo%E2%80%99&source=bl&ots=4tK8BBpP4j&sig=ACfU3U07YPqkRy4EnpwRI-YzioqLzz85ew&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiy5p_R7J_qAhW2H7kGHatIA34Q6AEwD3oECAsQAQ#v=onepage&q=Jos%C3%A9%20Aleixo%20Irm%C3%A3o%2C%20livro%20%E2%80%98Euclides%20e%20o%20Socialismo%E2%80%99&f=false
https://books.google.com.br/books?id=826aY1ProxYC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Jos%C3%A9+Aleixo+Irm%C3%A3o,+livro+%E2%80%98Euclides+e+o+Socialismo%E2%80%99&source=bl&ots=4tK8BBpP4j&sig=ACfU3U07YPqkRy4EnpwRI-YzioqLzz85ew&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiy5p_R7J_qAhW2H7kGHatIA34Q6AEwD3oECAsQAQ#v=onepage&q=Jos%C3%A9%20Aleixo%20Irm%C3%A3o%2C%20livro%20%E2%80%98Euclides%20e%20o%20Socialismo%E2%80%99&f=false
https://books.google.com.br/books?id=826aY1ProxYC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Jos%C3%A9+Aleixo+Irm%C3%A3o,+livro+%E2%80%98Euclides+e+o+Socialismo%E2%80%99&source=bl&ots=4tK8BBpP4j&sig=ACfU3U07YPqkRy4EnpwRI-YzioqLzz85ew&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiy5p_R7J_qAhW2H7kGHatIA34Q6AEwD3oECAsQAQ#v=onepage&q=Jos%C3%A9%20Aleixo%20Irm%C3%A3o%2C%20livro%20%E2%80%98Euclides%20e%20o%20Socialismo%E2%80%99&f=false
https://books.google.com.br/books?id=826aY1ProxYC&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Jos%C3%A9+Aleixo+Irm%C3%A3o,+livro+%E2%80%98Euclides+e+o+Socialismo%E2%80%99&source=bl&ots=4tK8BBpP4j&sig=ACfU3U07YPqkRy4EnpwRI-YzioqLzz85ew&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiy5p_R7J_qAhW2H7kGHatIA34Q6AEwD3oECAsQAQ#v=onepage&q=Jos%C3%A9%20Aleixo%20Irm%C3%A3o%2C%20livro%20%E2%80%98Euclides%20e%20o%20Socialismo%E2%80%99&f=false
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Volta a São José. Em 23 de março (GALVÃO; GALLOTI, 1997, p. 116), escreve ao amigo Dr. Aquino24, 

pedindo-lhe emprestados alguns números do Jornal do Comércio, que lhe tinham sido recomendados por 

Orville Derby25, quando este o visitara em São José. Tais artigos referiam-se a “assunto pátrio” e lhe 

interessavam - com certeza para a feitura de seu planejado livro, de assunto eminentemente pátrio. Livro que 

estava caminhando junto com a ponte. 

A carta seguinte, escrita a Porchat, muito tempo depois, 9 de setembro (GALVÃO; GALLOTI, 1997, p. 

116-117), revela  mudança de sentimentos com relação ao trabalho de reconstrução da ponte: Euclides 

fadigava-se, mas recebia a compensação de uma “existência tranquila”, entre “rudes italianos manejadores de 

marretas”, em companhia dos quais se sentia “verdadeiramente feliz adstrito a uma missão exígua e fatigante 

de operário”. Em pós-escrito dá notícias de seu “decantado livro”, dando-o por “pronto” (!!!), necessitado, 

porém, de uma revisão “para lhe dar alguma continuidade”. 

Em 13 de outubro (GALVÃO; GALLOTI, 1997, p. 117-118), em outra carta a Porchat, comunica-lhe o 

recebimento “do belo livro de Renan”, valorizado por “delicada dedicatória”. Queixa-se dos trabalhos 

cansativos na reconstrução da ponte, então agravados “por súbita enchente do rio Pardo”.  

Revelador o recebimento desse presente: Renan vem associar-se ao livro e à ponte. Na carta anterior, 

Euclides, num rompante, declarara pronto Os sertões. Mas recebe posteriormente a obra de Renan26 

(certamente o Marc Aurèle), que lhe serviria como base para considerações de natureza diacrônica sobre a 

religiosidade sertaneja. Se Os sertões já estava realmente pronto, essas considerações ou foram feitas de 

memória e assim ficaram, ou foram acrescentadas depois, ou tinham sido feitas de memória e, depois do 

recebimento do Marc Aurèle, foram revistas, acrescidas e ganharam documentação.  

As incidências renanianas aparecem pela primeira vez em Os sertões no capítulo IV de “O homem”, 

quando Euclides nomeia vários heréticos do segundo século, aleatoriamente, sem citar a fonte, conforme 

parecem ter remontado a sua memória:  

 

                                                           
 
24 Pedro de Aquino, médico, do grupo de amigos de São José do Rio Pardo. Cf. GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 24. 

25 Orville Derby (1851-1915), geólogo e geógrafo estadunidense, que por muitos anos esteve a serviço do Brasil e no 
Brasil. Escreveu mais de 150 trabalhos históricos e geográficos sobre o Brasil. Cf. “Dicionário euclidiano”, in CUNHA, 
1995, v. II, p. 778.  

 
26 Ernest Renan (1823-1892), acadêmico, sábio, filólogo e historiador francês, exegeta erudito e audacioso, norteado por 
ideal científico e racionalista. Escreveu Origens do Cristianismo. Cf. Dicionário Prático Ilustrado, tomo III, História e 
Geografia. Porto: Lello e Irmão Editores, 1962, verbete “Renan”. 
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...os montanistas da Frígia, os adamitas infames, os ofiólatras, os maniqueus bifrontes entre o 

ideal cristão emergente e o budismo antigo, os discípulos de Marcos, os encratitas abstinentes e 

macerados de flagícios, [...] as extravagâncias de Alexandre Abnótico... (CUNHA, 1978, p. 121). 

 As mesmas heresias aparecem em Renan, mas em ordem diferente e não no mesmo lugar: Alexandre 

de Abonótico, adamitas, ofiólatras, maniqueus, encratitas, montanistas e discípulos de Marcos27. Quanto às 

“extravagâncias”, em Renan pertencem a Alexandre de Abonótico, e não Alexandre Abnótico, como escreveu 

Euclides e só foi corrigido em 2002, na edição de Leopoldo Bernucci. As divergências na ordem, bem como o 

erro de grafia em Abnótico (que persistiu a despeito da revisão de Euclides), permitem supor uma evocação de 

memória, já feita em setembro, quando Euclides, pela primeira vez, declarara pronto o livro, e não confrontada 

posteriormente com o Marc Aurèle.  

Entretanto, quando trata especificamente da semelhança entre a doutrina do Conselheiro e a de 

Montano28, algumas páginas além, Euclides faz referência a uma releitura de Renan e cita o Marc Aurèle em 

rodapé:  

Relendo as páginas memoráveis [em rodapé: Marc Aurèle] em que Renan faz ressurgir, pelo 

galvanismo do seu belo estilo, os adoudados chefes de seita dos primeiros séculos, nota-se a 

revivescência integral de suas aberrações extintas (CUNHA, 1978, p. 132).  

A partir daí, Euclides faz uma aproximação entre a heresia do Conselheiro e a de Montano, com base 

em dados colhidos em Renan. A correspondência entre os dados de Renan e os de Euclides, algumas citações 

literais ou quase literais, bem como a referência a uma releitura, permitem presumir que as páginas de Euclides, 

se já escritas antes do recebimento do Marc Aurèle, foram revistas e sofreram, talvez, acréscimos depois da 

confessada releitura. 

 Euclides trabalhou muito entre o “pronto” da carta de 9 de setembro e “o recebimento do belo livro de 

Renan” daquela de 13 de outubro. Comparem-se os dados a seguir: 

 

                                                           
27 Respectivamente, p. 805, 837, 842, 842, 855, 873, 912. Alexandre de Abonótico era um vidente charlatão. Com exceção 
dos montanistas, os demais grupos citados são sectários de heresias gnósticas, isto é, sincréticas, mistéricas e iniciáticas, 
dos séculos II e III. Os adamitas iam para o culto nus, os ofiólatras eram adoradores de serpentes, os maniqueus eram 
dualistas, os encratitas condenavam o casamento, os discípulos de Marcos corrompiam mulheres em cópulas iniciáticas, 
a pretexto de dar-lhes o dom da profecia. Em RENAN, Ernest. Histoire des Origines Du Christianisme, qui comprend le 
règne de Marc- Auréle (161-180). Livre septième: Marc Aurèle et la Fin du Monde Antique.  Édition établie et  presentée 
par Laudice Rétat .Paris:Calmann Lévy, Éditeur, 1882. [ Disponível também em: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61281833/f678.image.texteImage. Acessado em 19 de junho de 2020].  
 
28Montano, na Frígia do século II, inaugurou uma heresia que privilegiava o profetismo espontâneo em detrimento da 
hierarquia; seus seguidores chegaram a identificá-lo com o Paráclito prometido por Cristo. Sua doutrina era rigorista e 
milenarista. Cf. RENAN, 1882, p. 873 e segs. 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61281833/f678.image.texteImage
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Em Os sertões, o Conselheiro é um dissidente do molde de Themison29, o qual, como este, insurge-se 

contra a Igreja católica, afirmando que “ela perdeu a sua glória e obedece a Satanás” (CUNHA, 1978, p. 132). 

Euclides está fazendo citação literal de Renan: “Themison declarava que a Igreja católica tinha perdido sua 

glória e obedecia a Satã” 30.  

O Conselheiro e Montano mostram horror pela mulher e castidade ao extremo de quase abolir o 

casamento, contrastando com a licença para o amor livre, em vista da proximidade do final dos tempos e do 

millennium  (CUNHA, 1978, p. 132-133; cf. RENAN,1882, p. 879. 

 

Diz Euclides: 

Ambos proíbem que as moças se ataviem; bramam contra as vestes realçadoras; insistem do 

mesmo modo, especialmente, sobre o luxo dos toucados; e – o que é singularíssimo – cominam, ambos, 

o mesmo castigo a este pecado: o demônio dos cabelos, punindo as vaidosas com dilaceradores pentes 

de espinho (1978, p. 132-133).  

Diz Renan praticamente a mesma coisa: 

Este medo exagerado da beleza, [...] estas interdições quanto à toilete das mulheres e sobretudo 

contra os artifícios de seus cabelos [...] o demônio dos cabelos se encarrega de puni-las 31. 

 

O Conselheiro, em Euclides, e Montano, em Renan, atingiram a terra pela vontade divina (CUNHA, 

1978, p. 133. Cf. RENAN, 1882, p. 876).  

O profetismo do Conselheiro, como o de Montano, “anunciava, idêntico, o juízo de Deus, a desgraça 

dos poderosos, o esmagamento do mundo profano, o reino de mil anos e suas delícias” (CUNHA, 1978, 134) – 

citação quase literal de Renan: “[...] o próximo julgamento de Deus, a punição dos perseguidores, a destruição 

do mundo profano, o reino de mil anos e suas delícias”32.  

O senso moral do Conselheiro compreendia a posse do reino do céu na proporção das agruras 

suportadas na terra (Cf. CUNHA, 19787 p. 145) – assim como entre os montanistas “cada um calculava as  

                                                           
29 Bispo dissidente que se converteu a Montano. Cf. RENAN, Ernest, 1882, p. 878-879.  
  
 30 “Thémison déclarait que l’Église catholique avait perdu toute sa gloire et obéissait à Satan” (RENAN, 1882, p. 879). 
 
31 1882, p. 889: cette crainte exagérée de la beauté, [...] ces interdictions contre la toilette des femmes et sourtout 
contre les artifices de leurs cheveux [...] Le démon des cheveux se charge de la punir. 
 
32... le prochain jugement de Dieu, la punition des persécuteurs, la destruction du monde profane, le règne de milleans 
et sés délices (RENAN, 1882, p. 876). 
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delícias de que desfrutaria nesta morada celeste, em compensação dos sacrifícios que tivesse feito aqui 

embaixo”33.  

Para o Conselheiro era questão de somenos que os homens se desmandassem ou agissem 

virtuosamente, e Euclides cita Renan, em francês, em rodapé, para ratificar a relação entre essa perversão e a 

iminência do fim do mundo: “Montanus ne prenait même pas la peine d’interdire un acte devenu absolument 

insignifiant, du moment que l’humanité em était à son dernier soir. La porte se trouvait aussi ouverte à la 

débauche”34.   

Voltando às cartas rio-pardenses: a seguinte, de 15 de maio de 1900 (GALVÃO; GALLOTAI, 1997, p.118-

119), dirigida a Pethion de Villar35, antepõe ao “pronto”, de 9 de setembro, um “agora finalmente”, que, de 

certa forma, corrobora a suposição de aditamentos: “[...] o meu livro sobre a interessantíssima luta nos sertões 

da tua terra ainda não apareceu. Está, porém, agora – finalmente pronto...”. Renan cumprira seu papel. 

Na mesma carta, talvez perdido entre as numerosíssimas páginas, impossíveis de ler de um fôlego só 

para se ter uma ideia de conjunto, Euclides lamenta-se ao amigo de “certa falta de unidade oriunda das 

condições em que foi escrito” o livro. Já delatara esse defeito em carta anterior...  As condições de escrita do 

livro são recorrentes:  as mesmas que impedem Euclides de escrever cartas aos amigos. Confessa, em 2 de junho 

de 1900, a Reinaldo Porchat: 

 

Não te escrevi há mais tempo porque não o tem permitido a minha vida fatigante de trabalhador 

– meio engenheiro meio operário – totalmente entregue à missão de transmudar uma ferragem velha e 

torcida em ponte resistente e elegante (GALVÃO; GALOTTI, 1997, p.119). 

 

Um fato inédito vem perturbar essa vida fatigante de trabalhador: Júlio Mesquita36 convida-o a 

candidatar-se para “ocupar um lugar no próximo Congresso Constituinte do Estado” (carta sem data, com 

destinatário presumível). Euclides confessa-se “um tímido”. Por ser tímido permanecera engenheiro obscuro 

até então, num regime político cuja propaganda o levara até “a revolta e ao sacrifício franco”; portanto, de si  

                                                           
33Chacun supputait les dèlices qu’il goûterait dans ce  séjour céleste, en compensation des sacrifices qu’il avait faits ici-
bas (RENAN, 1882,  p. 884). 
 
34 “Montano nem mesmo se dava ao trabalho de proibir um ato que se tornara absolutamente insignificante, do momento 
em que a humanidade estava em sua última noite. A porta estava também aberta ao deboche” (CUNHA, 1978, p. 145-
146; cf. RENAN, 1882, p. 876).  Euclides indica a p. 215 na citação que faz do Marc-Aurèle, no rodapé. 
 
35Pethion de Villar (1870-1924), pseudônimo literário de Egas Moniz Barreto de Aragão, médico e escritor baiano que 
Euclides conheceu em Salvador, a caminho de Canudos. (Cf. GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 24). 
 
36 Júlio Mesquita (1862-1916), diretor do jornal O Estado de S. Paulo. Cf. GALVÃO; GALOTTI, 1997, p. 22. 
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mesmo, não sairia do “modesto programa” de sua vida, “reduzido à convivência tranquila de alguns livros”. 

Quem lhe apontara “destino mais alto” deveria agora sustentá-lo. Promete, porém, não iludir a expectativa do 

amigo, afirmando-lhe: “Serei no Congresso o que sou aqui – um trabalhador”. 

Essa candidatura abortou, conforme desabafa com o amigo Porchat, em 2 de dezembro de 1900 

(GALVÃO; GALLOTI, 1997, 121-122):  

Escrevo-te propositalmente hoje – porque sei que quando esta aí chegar terás lido a 

ansiosamente esperada chapa da Comissão Central – e a par da satisfação que terás, vendo nela o teu 

nome, sentirás tristeza real notando a ausência do meu. 

Em vista dessa flutuação da sorte, refugia-se em algo que sabe por experiência que é sólido – e a 

engenharia aparece em avaliação positiva:  

... é com amor nunca sentido que me volto para minha engenharia rude e obscura, à qual me 

abraçarei definitivamente, entregando-me doravante, de todo, às suas fórmulas áridas, positivas, 

inflexíveis. 

Mas na carta seguinte, de 22 de fevereiro de 1901 (GALVÃO; GALLOTI, p. 122-123), a Alberto 

Sarmento37, o trabalho de engenheiro volta a ser “fatigante empresa”, que só deverá terminar em fins de abril. 

Então, tendo de deixar São José do Rio Pardo, Euclides tem duas propostas para realizar sua “aspiração de uma 

vida tranquila, de todo resumida na convivência dos livros”: o convite de Sarmento para um concurso no Ginásio 

de Campinas e o de “alguns amigos” de São Paulo, “lentes da Politécnica”, que lhe manifestaram o desejo de 

que ele entrasse para aquela casa de ensino. Permanece algum tempo nessa indecisão, ainda “a braços” com 

sua tarefa de engenheiro, conforme escreve ao mesmo Sarmento em 7 de março(GALVÃO; GALLOTI , 1997, p. 

123). Em 13 de março (GALVÃO; GALLOTI , 1997, p. 123-124), está feita sua inscrição para o concurso do 

Ginásio, em que ele se considera “apenas candidato a candidato”. Está ainda preso a sua “rude missão”. 

Missão que termina em 18 de maio de 1901, com a inauguração da ponte. Em 17, escreve ao Presidente 

e demais membros da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo: “Tenho a honra de convidar-vos para a 

inauguração da ponte metálica, amanhã, 18, à uma da tarde”. O tom é merecidamente triunfal. 

A carta seguinte não é mais de São José. 

Carmem Cecília Trovatto Maschietto resume muito bem o que foi a festa de inauguração da ponte: 

           “Pesquisas publicadas por Del Guerra informam que a ponte [de Euclides] foi inaugurada no dia 18 de 

maio de 1901, com festas, presença de autoridades e de populares, fogos, bandeirinhas, banda de música,  

                                                           
37 Alberto Sarmento (1864-1927), advogado, político e jornalista paulista, professor no Ginásio de Campinas. (Cf. 
GALVÃO; GALOTTI. 1997, p. 20). 
 



 

160 
 

 

 

 

discursos de agradecimentos, oferta de presente ao engenheiro bem sucedido, manifestações públicas de 

reconhecimento pela sua dedicação e empenho no bom término daquele trabalho. Laconicamente, no dizer de 

Del Guerra, Euclides agradeceu e dividiu os méritos da vitória com os operários que o assessoraram. Em seguida, 

um grupo formado por autoridades e povo, em meio a vivas e aclamações, fogos e banda de música, atravessou 

a ponte. À noite, houve nova concentração na frente da casa de Euclides da Cunha, com mais discursos e banda 

de música”38. 

              E a manifestação do engenheiro-escritor: 

              “Retribuindo, o engenheiro e sua esposa ofereceram aos presentes uma mesa de doces. Poucos dias 

depois, Euclides, sua esposa e os três filhos, um deles [Manuel Afonso Ribeiro da Cunha] nascido na cidade [em 

31de janeiro e batizado em 18 de maio/1901, dia da inauguração da ponte metálica] deixaram o lugar, aonde 

ele retornaria mais uma única vez, em agosto daquele ano, preocupado com a possibilidade de uma rachadura 

num dos pilares da ponte, que não se confirmou”39. 

As cartas rio-pardenses fecham um ciclo na vida de Euclides. Ciclo que ele começara mal-humorado, 

contrariado com as atividades de engenheiro, “condenado a trabalhos forçados, à margem de um rio odiento, 

diante de uma ponte desmantelada”, ensurdecido pela “orquestra selvagem e arrepiadora das marretas e dos 

malhos”. Seguem,  paulatinamente, o trabalho de engenharia concomitante com a feitura do livro, ora a darem-

se as mãos, ora a digladiarem-se; alguma doença; o recebimento do livro de Renan pelo correio, para 

embasamento de um tópico importante de “seu” livro; queixas recorrentes sobre a profissão fatigante de 

engenheiro, que lhe apequenava o tempo; a  reconciliação com a ponte que, afinal,  proporcionara-lhe um 

tempo de existência tranquila; pretensões políticas abortadas; ansiedade por encontrar um trabalho que lhe 

oferecesse segurança e estabilidade depois de São José...  

 Muito cansaço e sofrimento, mas o saldo foi positivo: estavam prontos o livro e a ponte. Nada melhor, 

principalmente para Euclides, do que a sensação do dever cumprido que transuda da última carta rio-pardense, 

que o reconcilia com a engenharia. Orgulhosamente, assina-a: “Euclides da Cunha, engenheiro”. Timbre: 

Superintendência de Obras Públicas ‒ nº 46. 

Os que semeiam entre lágrimas, 

Ceifarão em meio a canções. 

Vão andando e chorando 

                                                           
38 “A Ponte de Euclides”.In: Cultura Euclidiana. Ano do centenário, 1909-2009. 97ª Semana Euclidiana - São José do Rio 
Pardo – SP - outubro 2009 – Edição 1, p. 12-13. O centenário da morte de Euclides da Cunha. 

 
39 “A Ponte de Euclides”, p.13. 
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Ao levar a semente;  

Ao voltar, voltam cantando, 

Trazendo seus feixes40. 

  

A ponte, renovada, lá está, como outros espaços da cidade que lembram Euclides, forte na inspiração 

para todos os maratonistas, professores, intelectuais em geral, visitantes, pessoas do povo, que tomam conta 

de São José do Rio Pardo, atendendo ao chamamento que faz a Casa Euclidiana para a esperada “Semana”, 

realizada, todos os anos, entre 09 e 15 de agosto. Casa Euclidiana que um dia foi ‒ já lembramos ‒ a residência 

de Euclides da Cunha e de sua família. E São José do Rio Pardo, particularmente, acabou por ser o berço de Os 

sertões.                                
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A PONTE DE AÇO DA MEMÓRIA 

 

Maria Aparecida Granado Rodrigues 

 

Um amigo aqui esteve no passado 

O rio Pardo de perto a observar 

Comandou numa cabana de zinco 

Uma aventura histórica sem par. 

 

Ele tinha sido enviado a Canudos 

Como jornalista para só registrar 

Uma guerra, uma chacina colossal 

Que fizera sua vida em tudo mudar. 

 

Vindo viver aqui na distante São José 

Teve que reconstruir uma bela ponte 

Que havia tombado com a enchente 

Mas não se esquecia do Belo Monte.  

 

Às margens silenciosas do Rio Pardo 

Em um pequeno e humilde barracão  

Supervisionava as obras da tal ponte 

E dava início à sua grandiosa missão. 

 

Euclides voltou agoniado de Canudos 

Com um livro na cabeça por escrever 

Sabia que tinha uma longa empreitada  

Delatar o que vira era seu maior dever. 
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Fazer germinar o grande livro “Os Sertões”  

Para Euclides era uma espécie de redenção 

Das tristes páginas escritas iam surgindo 

Os desmoronamentos da nossa nação. 

 

Euclides o denominou de livro vingador 

Nele, a guerra fratricida, desigual narrou 

Comparação entre os dois lados do conflito 

Euclides da Cunha com propriedade traçou. 

 

Dono de uma expressiva sensibilidade 

Entendeu o drama do povo do sertão 

Decidiu-se a descrever com palavras  

A luta, os desacertos, a sua indignação. 

 

Os Sertões – livro de ciência e de fé 

Nasceu da perplexidade, da desilusão 

Ao presenciar assustado o jornalista 

A revolta fatídica de irmão contra irmão. 

 

Ofendido em suas convicções republicanas 

Não pôde aceitar nem esquecer tal conflito 

Fez de suas palavras críticas e desafiadoras  

Seu protesto, sua incriminação, seu grito.  

 

Salientou o enorme contraste estrutural 

A cidade grande, o povo letrado, instruído 

Versus “as almas ingênuas dos rudes filhos 

 Do sertão” largado, por todos esquecido. 
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Teve muita simpatia pelos pobres sertanejos 

Viu que a solução imediata não era matá-los 

Como se perigosos criminosos significassem 

Mas com educação à civilização incorporá-los. 

 

Uma ponte portentosa foi de novo erguida 

Estabelecendo de vez o progresso municipal 

E um livro de denúncia, Os Sertões, escrito 

Com retidão e revelando um crime nacional.  

 

Obras gêmeas, majestosas, duradouras,  

São dois patrimônios desta nossa terra 

A ponte, ligação do progresso iminente  

O livro, palavras de ordem, crítica da guerra. 

 

São José ganhou por isso renome nacional 

Muitas relíquias aqui estão resguardadas  

Ponte, cabana, restos mortais, a memória 

Sinais das inúmeras travessias delineadas. 

 

São José, Euclides da Cunha, Os Sertões 

São José, a anfitriã, Euclides, o viageiro 

Os Sertões, fruto corajoso, ponte cultural 

Euclides deu de presente a nós primeiro. 
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RESUMO:  
Este ensaio investiga as contribuições científicas do engenheiro Teodoro Sampaio para a construção de Os 
sertões. Quando se dedicava à escrita do primeiro artigo “A nossa Vendeia”, Euclides teve acesso, através de 
empréstimo, a alguns apontamentos históricos que seriam utilizados na composição de um livro e a uma cópia 
do mapa Trecho da carta da Bahia, ambos de autoria do pensador baiano. Posteriormente, durante a 
elaboração de Os sertões, continuaram os diálogos, sobretudo no que tange a questões relacionadas à natureza 
física do sertão baiano, bem como a seu relevo, clima e geologia. A própria denominação Os sertões teria se 
consolidado a partir de uma conversa entre os dois amigos. Como corpus para a realização desta pesquisa são 
utilizados os seguintes textos de Teodoro Sampaio: o discurso em memória de Euclides da Cunha, no décimo 
aniversário de sua morte, pronunciado no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia; o “Esboço autobiográfico 
de um cidadão de cor”; e O rio São Francisco e a Chapada Diamantina. A fundamentação teórica se baseia em 
textos publicados na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e no Jornal de Ala, além de estudos 
de José Carlos Barreto de Santana e Arnaldo do Rosário Lima. 
 
Palavras-chave: Euclides da Cunha; Teodoro Sampaio; Os sertões; Trecho da carta da Bahia; Canudos. 
 
 
ABSTRACT: 
This essay investigates Teodoro Sampaio’s contributions, a Bahia-born engineer, to the construction of Os 
sertões. When he was writing his first article “A nossa Vendeia”, Da Cunha borrowed some historical notes that 
were used for the composition of a book and a copy of the map Trecho da carta da Bahia, both of them 
produced by the Bahian thinker. Some time later, when writing Os sertões, Da Cunha had conversations with 
Sampaio especially about issues relating to the physical nature of Bahia’s backlands, its relief, climate and 
geology. It is said that even the title Os sertões had been consolidated in a conversation between these two 
friends. The research corpus consists of the following Teodoro Sampaio’s texts: a speech in memory of the tenth 
anniversary of Euclides da Cunha’s death, made at the Geographical and Historical Institute of Bahia in 1919, 
“An autobiographical outline of a colored citizen”, and The São Francisco River and Chapada Diamantina. As a 
theoretical framework, I utilized texts on Teodoro Sampaio, published in the journal of the Geographical and 
Historical Institute of Bahia and in the Ala newspaper, as well as studies carried out by José Carlos Barreto de 
Santana and Arnaldo do Rosário Lima. 
 
Key-words: Euclides da Cunha; Teodoro Sampaio; Rebellion in the Backlands; Extract from the map of Bahia; 
Canudos. 
 

Há nomes, que não são propriedades de quem os traz, são 
verdadeiras jóias da pátria, que com eles se adornam. 
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Teodoro Sampaio 

(SAMPAIO, 1981, f. 95) 
 

A expressão “Ainda uma vez” que compõe o título deste ensaio rememora o célebre poema “Ainda uma 

vez – adeus”, de Gonçalves Dias, dedicado à amada Ana Amélia, à qual renunciou por imposição da família da 

jovem, de classe social diferente da sua. A escolha se justifica porque o poeta aparece citado em Os sertões, 

quando Euclides da Cunha acentua a vocação científica e historiográfica de sua produção discursiva, e 

evidencia sua rejeição à ficcionalidade, ao subjetivismo piegas, às fantasias e devaneios metrificados e rimados 

supostamente característicos dos versos de Gonçalves Dias. No início de “O homem”, numa reflexão a respeito 

de teorias sobre os tipos étnicos formadores do Brasil, o autor elenca e refuta teses antropológicas divergentes, 

atribuindo a seus idealizadores, sem identificá-los, a “[...] irrupção de uma meia-ciência difundida num 

extravagar de fantasias, sobre ousadas, estéreis.”  

 

Há como que um excesso de subjetivismo no ânimo dos que entre nós, nos últimos tempos, 
cogitam de coisas tão sérias com uma volubilidade algo escandalosa, atentas as proporções do 
assunto. [...]. 

[...]. E fazem repontar desta metaquímica sonhadora alguns precipitados fictícios. 

[...].  

Outros dão maiores largas aos devaneios. [...]. 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. (CUNHA, 2002, p. 155-6) 

 

Mais do que uma objeção a um poeta específico, as palavras de Euclides da Cunha denotam o 

compromisso com a exposição de verdades científicas e históricas, que por muitas vezes se evidencia ao longo 

de Os sertões, através dos diálogos firmados com intelectuais de variadas áreas do saber. Um desses 

interlocutores é o engenheiro baiano Teodoro Sampaio. 

Duas cidades brasileiras – uma no sertão da Bahia, outra no extremo oeste do estado de São Paulo – 

possuem a denominação Euclides da Cunha em homenagem ao escritor do clássico Os sertões. Os mesmos 

estados, através de prática análoga, homenageiam outro engenheiro, autor de vários trabalhos históricos e 

geográficos. O recôncavo baiano e o extremo oeste paulista possuem cidadezinhas intituladas Teodoro 

Sampaio. Na Bahia, Euclides da Cunha e Teodoro Sampaio estão localizadas em regiões diferentes do estado. 

Em São Paulo, as cidades estão localizadas na mesma região, o Pontal do Paranapanema. Euclides da Cunha 

Paulista é um desmembramento do município Teodoro Sampaio.  

Logo na sala de entrada do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – espaço, portanto, muito próximo 

daquele onde se localiza o Arquivo Teodoro Sampaio –, encontra-se a mesa utilizada por Euclides da Cunha  
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para fazer pesquisas durante o período em que esteve em Salvador hospedado na casa de José Rodrigues 

Pimenta da Cunha.41 O móvel foi adquirido pelo Instituto em 1958, quando foram leiloados alguns móveis da 

família Pimenta da Cunha, e nele se afixou uma placa com as seguintes palavras: “Nesta mesa, que pertenceu 

a JOSÉ PIMENTA DA CUNHA [sic], Euclides da Cunha escreveu, em agôsto42 de 1897, suas primeiras 

reportagens para o ‘Estado de S. Paulo’ [sic] sobre a Campanha de Canudos”.  

Essas breves aproximações entre as duas personalidades sinalizam a existência de sintonias maiores, 

mais significativas. 

Filho de mãe escrava – Domingas da Paixão – e um padre – Manuel Sampaio Fernandes, Teodoro 

Sampaio nasceu em 07 de janeiro de 1855, na capela do engenho Canabrava, Freguesia de Nossa Senhora da 

Ajuda do Bom Jardim, então município de Santo Amaro. A localidade, atualmente denominada de Teodoro 

Sampaio, abrigou o menino até 1865, quando foi levado pelo pai para o Rio de Janeiro, onde concluiu o curso 

de Engenharia Civil, em 1877. Este foi seu primeiro passo rumo ao inquestionável sucesso na vida intelectual e 

profissional, algo reconhecido por instituições científicas e literárias do país. Quanto a isso, em seu “Esboço 

autobiográfico” (1936), o engenheiro baiano faz a seguinte constatação:  

 

Sou sócio efetivo de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; sócio efetivo do 
Instituto Histórico de São Paulo; Presidente do Instituto Histórico da Bahia; sócio 
correspondente do Instituto Histórico de Minas Gerais; sócio correspondente do Instituto 
Arqueológico e Geográfico Pernambucano; sócio correspondente do Instituto Histórico do Rio 
Grande do Norte; sócio correspondente do Instituto do Ceará; sócio do Instituto Histórico de 
Sergipe; sócio do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro; sócio fundador da Sociedade 
Capistrano de Abreu; membro efetivo da Academia de Letras da Bahia; sócio efetivo do 
Instituto Politécnico da Bahia. (SAMPAIO, 1971, p. 382) 

  

A essa lista, conforme observa José Carlos Barreto de Santana (2002a, p. 26), deve ser acrescentado o 

Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, cuja ata da 11ª sessão ordinária o inclui como sócio 

correspondente.  

A morte de Teodoro Sampaio, ocorrida em 15 de outubro de 1937, foi mencionada nos jornais diários 

e nos discursos proferidos nas instituições das quais fazia parte como uma “grande perda nacional”. (SANTANA, 

2002a, p. 27) O engenheiro chegou a candidatar-se a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, conforme 

comprova sua carta de apresentação ao presidente Dr. Gustavo Barroso, datada de 04 de maio de 1933: “Venho  

                                                           
41 José Rodrigues Pimenta da Cunha era irmão de Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha, pai de Euclides da Cunha. 
42 Neste ensaio, porque textos antigos foram pesquisados, optou-se por preservar, em todas as citações diretas e referências 
elencadas ao final do texto, as normas ortográficas em vigor na época em que as obras consultadas foram escritas ou publicadas. 
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hoje apresentar-me candidato à cadeira vaga do meu conterrâneo, o inesquecível Constância Alves, nesta 

ilustre Academia de que é V. Exª, digníssimo presidente.” (apud LIMA, 1981, f. 35) Não foi eleito: perdeu para 

Ribeiro Couto, que passou a ocupar a cadeira número 26. Contudo, a instituição jamais deixou de reconhecer 

o talento do ilustre pensador baiano. A ele assim se reporta o acadêmico Pedro Calmon, na sessão da Academia 

Brasileira de Letras, realizada em 24 de outubro de 1937:43 “Homem de letras, e bellas letras, era Theodoro 

Sampaio, além disto scientista emerito, entre os maiores engenheiros do paiz, insigne tupinologo, historiador 

dos mais eminentes.” (IGHB, 1937, p. 338) 

Seu pertencimento à intelectualidade da época é algo inquestionável. Porém, há de se lembrar que 

Teodoro Sampaio era filho de mãe escrava. E, como tal, experimentou o preconceito de cor ao longo da vida. 

Um dos episódios mais marcantes a esse respeito refere-se à nomeação, em 1879, para o cargo de engenheiro 

de segunda classe da Comissão Hidráulica, dirigida pelo engenheiro americano Mr. William Milnor Roberts, 

que tinha por finalidade estudar os portos e a navegação no interior do país. Convidado pelo senador Viriato 

de Medeiros para fazer parte da Comissão, Teodoro compareceu à cerimônia em que o ministro explicou as 

razões pelas quais o governo a havia criado. No dia seguinte, todos os engenheiros presentes tiveram seus 

nomes divulgados na relação de nomeados publicada pelo Diário Oficial, exceto um – Teodoro Sampaio. 

(SANTANA, 2002a, p. 11-2) Ao fato assim se refere o engenheiro baiano, em seu “Esboço autobiográfico”: 

 

Eu não havia absolutamente solicitado emprêgo. O convite fôra de todo espontâneo, o que de 
algum modo me desvanecera. Toco aqui, entretanto, num incidente então ocorrido, porque 
êle serve para explicar um dos poucos casos de preconceito social, hoje bem raros no país. A 
Comissão, em certo dia, apresentou-se ao Ministro que então lhe dirigiu a palavra e explicou o 
ponto de vista do govêrno ao promover a sua criação. Estive presente no ato assim como todos 
os meus colegas e, no dia seguinte, publicava o Diário Oficial a relação dos engenheiros para 
ela nomeados. O meu nome, porém, por motivo que então ignorei, não apareceu na relação. 
Estava, pois, excluído da Comissão para a qual, aliás, tinha eu recebido convite. É que eu era o 
único homem de côr na luzida comitiva e ao espírito do Oficial de Gabinete do Ministro o fato 
parecera-lhe muito chocante, tanto mais quanto se tratava de pessoal a servir com técnicos 
americanos, os quais, ao que se dizia, não apreciavam a companhia dos homens de côr. Fui 
assim eliminado e experimentei então o primeiro espinho do preconceito entre nós. Mas ao 
Senador Viriato de Medeiros, a quem procurei à noite para agradecer-lhe o seu gesto 
espontâneo ao convidar-me, não lhe pareceu curial a minha eliminação, e providenciou de 
pronto para que no dia seguinte tudo voltasse aos devidos têrmos. Devo à fina delicadeza do  
 

                                                           
43 Neste texto publicado pela Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em que não há indicação de autoria, são transcritos 
pronunciamentos em homenagem a Teodoro Sampaio, elaborados por diversas instituições do país, dentre estas a Academia 
Brasileira de Letras. A revista aponta o dia 24 de outubro como a data em que a ABL prestou homenagem ao engenheiro baiano. 

(IGHB, 1937, p. 336) Contudo, citando a fonte primária, José Carlos Barreto de Santana faz referência ao dia 21 de outubro de 

1937. (SANTANA, 2002a, p. 27) A data registrada pelo historiador parece-nos, portanto, mais aceitável. Contudo, neste ensaio, 

optou-se por manter a data que aparece na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, por ter sido a fonte consultada em 

nossa pesquisa.  
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ilustre senador o ocultar-me as causas do incidente, as quais só muito mais tarde vim a conhecer 
por intermédio de um amigo comum. (SAMPAIO, 1971, p. 376-7)  

 

Assim, devido à intervenção do senador Viriato de Medeiros, Teodoro Sampaio finalmente pôde ser 

nomeado e, juntamente com a Comissão, dedicou-se aos estudos referentes ao porto de Santos a partir de 

fevereiro de 1879. No mês de julho, a Comissão seguiu para o Rio de Janeiro, de onde partiu rumo à barra do 

rio São Francisco no dia 31, chegando pela manhã de 12 de agosto. Em 25 de dezembro, Teodoro iniciou a 

viagem rumo à Chapada Diamantina. (SANTANA, 2002a, p. 12-4) Os constrangimentos que poderiam ser 

causados pela presença de um homem negro não se confirmaram. Pelo menos esta é a opinião de Teodoro 

Sampaio (1971, p. 377): “[...] a nuvem do preconceito, que se procurou insinuar à conta dos americanos, 

dissipou-se por completo e eu tive a honra de lhes conquistar a estima e amizade que me foram tão benéficas 

no correr dos anos e tanto me serviram na profissão que adotei.”  

Contudo, ainda que Teodoro Sampaio se manifeste nestes termos, o fato é que continuou recebendo 

um tratamento diferenciado em relação aos demais integrantes da Comissão. Enquanto seus colegas tiveram 

promoções garantidas após o término das atividades, ocorrido em junho de 1880, ele chegou a receber como 

proposta de trabalho o último cargo de engenheiro numa estrada de ferro em Pernambuco. Conforme se 

observa na “Nota autobiográfica”, não aceitando a proposta que o rebaixava de função, Teodoro permaneceu 

por um tempo considerável sem conseguir emprego em sua área de atuação, o que o levou a dedicar-se ao 

exercício do magistério: “São passados seis meses de lutas e dificuldades em busca de trabalho da minha 

profissão. Este tempo tenho-o empregado no ensino de Matemática, História e Filosofia [...]. Convém assinalar 

uma pequena injustiça dos homens que nos governam nestes tempos de domínio liberal.” (apud44 LIMA, 1981, 

f. 26) O fato é marcante porque, em seu “Esboço autobiográfico”, Teodoro (1971, p. 377) revela ter recebido 

provas de consideração e estima dos colegas americanos que trabalharam na Comissão Hidráulica, chegando 

a ser considerado por Rudolf Wiezer, ajudante de Milnor Roberts, como “the best brazilian engineer in Mister 

Roberts’ staff.” 

Somente no ano de 1882 é que Teodoro retornou às atividades de engenharia, assumindo o cargo de 

engenheiro de primeira classe nas obras do prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, com 

a função de calcular e projetar as pontes metálicas desta via férrea. Entre 1883 e 1886, a convite do engenheiro 

Antônio Plácido Peixoto Amarante, ocupou o cargo de primeiro engenheiro da Comissão de Desobstrução do  

                                                           
44 Arnaldo do Rosário Lima cita o texto “Nota autobiográfica”, Salvador, 1881, 1fl. (manuscrito). No Instituto Geográfico 

e Histórico da Bahia, o texto apresenta a seguinte identificação: Caixa 6, Documento 52. Porém, necessitando passar 

por um processo de restauração, o documento não está disponível para consulta. 
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Rio São Francisco. Em 1886, a convite do geólogo Orville Derby, foi nomeado primeiro engenheiro da 

Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. (SANTANA, 2002b, p. 199-200) 

Na Bahia, aconteceram fatos marcantes referentes à vida pessoal de Teodoro Sampaio. Logo que 

concluiu o curso de Engenharia Civil no Rio de Janeiro, ele retornou ao engenho em que nascera, onde pôde 

finalmente rever a mãe, “dormir na casinha de taipa que era agora dela, de chão de terra batida; e coberta, 

como a outra, aquela que deixara quando saíra de Canabrava com palha de Pindoba.” (apud LIMA, 1981, f. 50) 

Adornando o episódio com nuances típicas da linguagem literária, assim procede Jaime Junqueira Ayres, em 

crônica publicada no jornal A tarde: 

Deram-lhe um cavalo de arreios reluzentes e botas altas de montar com esporas de prata. [...]. 
Ia como se fosse um senhor, mas no íntimo sentia-se outra vez criança de antigamente, sim, era 
ele mesmo. 

Avistou, afinal, a choupana materna, dirigiu-se ao terreiro varrido que lhe ficava em frente, 
apeou-se da montaria e de chapéu na mão, caminhou para a entrada. Ao tinir das esporas, a 
negra velha que acendia o fogão se voltou, a ver que vinha, e, com os olhos abertos, e a boca 
aberta, a alma aberta sem um grito, precipitou-se para a porta. Antes que o abraçasse, o filho 
dobrou o joelho na soleira, ergueu a mão espalmada acima da cabeça curvada, e pediu 
humildemente como outrora, quando era menino, quando era moleque. 

– Bença, Mãe! (apud45 LIMA, 1981, f. 50) 

 

Uma declaração de Teodoro transcrita no Jornal de Ala também apresenta essa conotação idílica e 

saudosista em relação aos tempos de infância no engenho Canabrava: 

 

Bem pequeno ainda, deixei esse logar [...]. Lembro-me [...] lembro-me [...] tudo isso não me sai 
da memória [...]. A topographia do logar, com os acontecimentos que mais me impressionaram 
o animo ainda infantil, eu jamais os perdi. Com prazer os recordo, por vezes reconstitúo na 
imaginação a figura dos companheiros de infancia, a maneira dos nossos jogos, a compostura 
respeitavel das pessôas de mais idade [...]. (JORNAL DE ALA, 1942, p. 15-6) 

 

Em 1878, um ano após o reencontro com a mãe no engenho em que nascera, Teodoro comprou a carta 

de alforria de seu irmão Martinho. Em 1882, comprou ao Visconde de Aramaré a carta de alforria de seu irmão 

Ezequiel. Em 1884, intermediou junto ao Visconde de Aramaré a obtenção da carta de alforria de seu irmão 

Matias. (SANTANA, 2002c, p. 43-4) 

                                                           
45 Arnaldo do Rosário Lima teve acesso às palavras de Jaime Junqueira Ayres por meio de um recorte sem data.  
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Além de terem possibilitado a Teodoro o reencontro com a mãe e a libertação dos irmãos, suas 

temporadas na Bahia lhe garantiram a aquisição de importantes conhecimentos sobre a natureza desse estado, 

fundamentais para que seu trabalho fosse reconhecido pelos mais importantes geólogos que trabalhavam no 

Brasil na época. (SANTANA, 2002b, p. 200) Suas viagens de perscrutação dos sertões serviram de motivação 

para as ligações estabelecidas com o escritor Euclides da Cunha. Os dois engenheiros se conheceram em São 

Paulo, no início da década de 90 do século XIX, numa das passagens de Euclides pela cidade (SANTANA, 2002b, 

p. 200-1). Segundo depoimento do engenheiro baiano: “Foi isto ali por 1892, se bem me recordo; mas Euclides, 

nomeado engenheiro das obras publicas do Estado, na sua faina de construir pontes e estradas e a viajar pelo 

interior, raro então me aparecia.” (SAMPAIO, 1919, p. 248) A amizade entre eles se firmaria a partir de 1895, 

quando Euclides abandonou definitivamente a farda e se fixou em São Paulo, onde passou a trabalhar como 

engenheiro civil na Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo. (SANTANA, 2002b, p. 201) 

Eram amigos que se distanciavam no que concerne a questões políticas e religiosas. Criado e educado 

por padre, Teodoro Sampaio era católico praticante. Num discurso em homenagem póstuma, publicado na 

Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em 1938, assim o descreve José Wanderley de Araújo 

Pinho (1938, p. 217): “Não faltava á missa de domingo, nem faltava a seus discursos a nota deista, mas o mais 

discreta possivel.” Talvez em obediência à ordenança bíblica “toda a alma esteja sujeita às potestades 

superiores; porque não há potestade que não venha de Deus; e as potestades que há foram ordenadas por 

Deus” (ROMANOS 13:1), Teodoro entendia como legítimo o regime monárquico. Revelando-se favorável ao 

pensamento monarquista é que considerava seus militantes inocentes quanto às acusações de envolvimento na 

Guerra de Canudos e tachava de “celerados energúmenos” os que assinaram Gentil de Castro, logo após a 

derrota da terceira expedição, em que morreram dois dos maiores expoentes do Exército brasileiro – o coronel 

Moreira César e o coronel Tamarindo. (SANTANA, 2002a, p. 24) Euclides da Cunha, por sua vez, era de 

formação positivista. Republicano convicto, protagonizou o famoso episódio de 1888 pelo qual quase foi 

enforcado (VENTURA, 1996, p. 277) em razão do desacato ao ministro da Guerra, Conselheiro Tomás Coelho. 

Anos mais tarde, em 1897, ao fazer a cobertura da Campanha de Canudos, foram muitos seus brados de “Viva 

a República” e suas afirmações de que “A vitória é infalível” e “A República é imortal”, conforme evidenciam os 

telegramas (CUNHA, 2000) publicados em O Estado de S. Paulo, nos dias 07 de agosto (Salvador), 08 de agosto 

(Salvador), 15 de agosto (Salvador), 25 de setembro (Monte Santo) e 03 de outubro (Monte Santo).  

Entre os dois amigos, porém, as diferenças pareciam menores que as semelhanças. É o que insinua 

Teodoro Sampaio, em discurso à memória de Euclides da Cunha no décimo aniversário de sua morte: 

 

O seu positivismo ou materialismo, já um tanto esmaecido, não collidia com o meu 
espiritualismo, por elle positivamente respeitado. Havia tanta cousa em que conversar que não  
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fosse politica ou filosofia em que militavamos em campos oppostos! Tratavamos então dos 
livros novos, dos que faziam epoca e logravam interessar-nos, a ambos. (SAMPAIO, 1919, p. 
248) 

 

Quando se dedicava à escrita de seu primeiro texto sobre a Guerra de Canudos – o artigo “A nossa 

Vendeia” publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 14 de março de 1897 –, Euclides pediu emprestado a 

Teodoro alguns apontamentos históricos e uma cópia do mapa intitulado Trecho da carta da Bahia. No 

depoimento de 1919, é Teodoro quem torna público o incidente: 

 

Levou-me algumas notas das que eu lhe offereci sobre as terras do sertão que eu viajara antes 
delle em 1878. Pediu-me copia de um mappa ainda inedito, na parte referente a Canudos e 
valle superior do Vasa Barris, trecho de sertão ainda muito desconhecido, eu lh’a forneci como 
forneci ao governo de S. Paulo que della tirou mais de um exemplar, remettido para o Rio, ao 
Ministerio da Guerra. (SAMPAIO, 1919, p. 250) 

 

Os apontamentos, que seriam utilizados por Teodoro Sampaio na elaboração de um livro, não foram 

devolvidos. As páginas em branco foram utilizadas por Euclides da Cunha para rascunhar artigos que 

posteriormente comporiam o livro Contrastes e confrontos, publicado em 1907. (SANTANA, 2002b, p. 206) 

Quanto à cópia do mapa, também não foi devolvida. Além disso, fora emprestada com a condição de que não 

fosse divulgada, o que acabou não ocorrendo, e gerando “uma convocação de Teodoro Sampaio para uma 

conferência com o governador de São Paulo, Campos Sales”. (SANTANA, 2002b, p. 204) 

Talvez em razão da natureza do depoimento e das razões pelas quais estava sendo pronunciado, Teodoro 

Sampaio (1919, p. 250) não fornece no texto de 1919 maiores detalhes sobre o empréstimo de documentos a 

Euclides da Cunha. Todavia, fazendo referências a um diário inédito do engenheiro baiano que se encontra no 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, José Carlos Barreto de Santana destaca que Teodoro Sampaio 

chegou a ficar bastante irritado com o acontecimento, pois poderia lhe causar empecilhos quanto à futura 

impressão do mapa. (SANTANA, 2002b, p. 204) Deve-se enfatizar ainda que, por ser monarquista, 

provavelmente “não se sentia à vontade para ceder informações, através do mapa, para utilização na campanha 

militar”. (SANTANA, 2002b, p. 205) 

Desentendimentos à parte, o fato é que as relações entre os dois continuaram mantidas. Em São Paulo, 

enquanto escrevia Os sertões, Euclides da Cunha encontrou em Teodoro Sampaio “um interlocutor para as 

questões relacionadas à natureza dos sertões baianos, relevo, clima e geologia” (SANTANA, 2002b, p. 206). 

Conforme Gilberto Freyre (1987, p. 36), o autor de Os sertões encontrou em Teodoro Sampaio não apenas um  
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colaborador, “mas um orientador no estudo de campo de geografia e de história geográfica e colonial do 

Nordeste” e, possivelmente, “um tradutor de trechos mais difíceis da língua inglesa”. Sobre Euclides da Cunha, 

no discurso de homenagem póstuma, depõe o pensador baiano: 

 

A principio trazia-me aos domingos os primeiros capitulos, os referentes á natureza phisica dos 
sertões, geologia, aspecto, relevo, e m’os lia naquella sua calligraphia minuscula que era como 
a minha tambem. A leitura fazia-se pausada a meu pedido, porque tinha eu a sensação de com 
ella estar a trilhar vereda nova, cheia de novidades. Não havia, porém, no novel escriptor o 
abuso da adjectivação, tão commum aos novos. A phrase sahia-lhe perfeita, moldando-lhe com 
exactidão e nitidez as ideas. Uma propensão contudo se lhe notava e era a do emprego de 
termos desusados a que eu, a gracejar, chamava calhaus no meio de um corrente harmoniosa 
– que de resto era a sua bôa linguagem. 

– Por velho ou esquecido, contestava-me, não perdeu para mim a força de expressão que eu 
procuro no vocabulo. Que me importa, a mim, que o leitor estaque na leitura corrente, si a 
impressão que lhe dou com este termo esquecido é a mais verdadeira, a mais nitida, e, em 
verdade, a unica que eu lhe queria dar?! (SAMPAIO, 1919, p. 251, grifo do autor) 

 

Em São José do Rio Pardo, onde permaneceu no período de março de 1898 a maio de 1901 conduzindo 

os trabalhos de reconstrução da ponte que desabara e escrevendo Os sertões, Euclides encontrou um ambiente 

favorável às suas atividades intelectuais. Também lá recebeu a visita do amigo baiano, que esteve na cidade 

entre os dias 22 e 24 de maio de 1898, conforme assinala José Carlos Barreto de Santana, apoiado em consultas 

ao diário inédito, mantido no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Teodoro era perito do governo do 

estado de São Paulo para assuntos relacionados ao desabamento da ponte metálica. (SANTANA, 2002b, p. 207) 

Na capital paulista, onde desfrutou de condições propícias à escrita de Os sertões semelhantes às encontradas 

em São José do Rio Pardo, Euclides contou com a colaboração de vários amigos, dentre eles Teodoro Sampaio, 

a quem costumava visitar e com quem já vinha mantendo diálogos desde a elaboração de seu primeiro artigo 

“A nossa Vendeia”. Outro escrito que confirma essas visitações, além do próprio depoimento em homenagem 

póstuma a Euclides da Cunha (SAMPAIO, 1919, p. 251), é uma carta datilografada, datada de 1914, endereçada 

a Teodoro Sampaio, escrita por um funcionário da Companhia Mogiana de São Paulo46: 

 

Recordo-me de uma estada em sua casa em que o mallogrado Euclydes da Cunha tratou com 
Vê. [sic] do titulo e frontespico [sic] do seu livro – Os Sertões –, então em elaboração, e ahi e 
nesse dia – assim baptisado. De ambos ouvi que a esthetica de um titulo como a do  

 

                                                           
46 Há uma cópia da carta no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, doada pelo historiador José Carlos Barreto de Santana. Não 
aparece no texto o nome do autor. A assinatura, ao final do escrito, é de difícil decifração, aparentando ser uma rubrica.  
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frontespicio tem grande influência sobre os que o vão adquirir, mesmo os mais eruditos. 
(CARTA..., 1914, f. 1) 

 

Não há, na produção dos dois intelectuais, nenhum registro que negue ou confirme a informação de 

que Euclides da Cunha teria escolhido o título Os sertões para denominar seu livro sobre o conflito baiano a 

partir de uma conversa com Teodoro Sampaio. Todavia, o documento supracitado aparenta ser bastante 

confiável, pois seu autor, que exercia a função de copiador a serviço do engenheiro-chefe da Companhia 

Mogiana, demonstra, ao longo da carta, possuir certa intimidade com o engenheiro baiano, não apenas 

tecendo críticas à linguagem e ao estilo empregados no livro O tupi na geografia nacional, como também 

fazendo a indicação de páginas em que havia termos a serem submetidos à revisão ortográfica: 

 

Chegaram-me hontem as primeiras provas do seu Tupi. Antes da revisão li attenciosamente os 
originaes [...]. Não gostei do frontespicio, achei-o, sobre modo, ante’sthetico. [...]. Acho que 
deve pedir maiores margens para as paginas. Acho as que estão em desproporção ao corpo de 
typo adoptado para a impressão. É ainda uma questão de esthetica. Vou pedir á typographia 
que remetta a Vê., com as provas finaes, as que por mim foram revisadas. (CARTA..., 1914, f. 1) 

 

Por outro lado, porém, ainda que não se possa precisar em que sentido teria Teodoro influenciado 

Euclides na escolha do título de sua mais conhecida obra, não há dúvida de que os conhecimentos do 

engenheiro baiano a respeito do sertão serviram de “[...] orientação para as leituras de Euclides da Cunha, que 

não se esquivava de discutir com o amigo à medida que surgiam os originais das primeiras páginas do seu livro.” 

(SANTANA, 2002b, p. 208-9) Assim, conforme destaca José Carlos Barreto de Santana, não fosse a colaboração 

de intelectuais como Teodoro Sampaio, Euclides teria experimentado, na escrita de Os sertões, “[...] um 

obstáculo de importância igual à que ele julgou ter o Exército encontrado diante da natureza sertaneja.” 

(SANTANA, 2002b, p. 210) 

Em Os sertões, há três referências a Teodoro Sampaio. Na primeira delas – que antecede “A terra”, a 

primeira parte de Os sertões –, Euclides apresenta o engenheiro baiano como uma de suas fontes científicas, 

ao registrá-lo no topo da lista dos autores do “Esboço geológico” inserido em seu livro. Os outros intelectuais 

mencionados, em ordem de exposição, são os seguintes: Spix e Martius, Hartt, Derby, Gardner, Burton, Halfeld, 

Rathbun, Allen, Ayres do Casal, Príncipe de Newied, Wells, Bulhoes, Bailys e Lopes Mendes.  

A segunda referência é uma citação direta de Teodoro Sampaio, identificada em nota de rodapé como 

integrante do livro Da expansão da língua tupi e do seu predomínio na língua nacional: 
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Transpondo-se o S. Francisco em direção ao sul, penetra-se de novo numa região ingrata pela 
inclemência do céu, e vai-se atravessando a bacia elevada do Vaza-Barris, antes de ganhar os 
trechos esparsos e mais deprimidos das chapadas baianas que, depois do salto de Paulo Afonso, 
depois de Canudos e de Monte Santo, levam a Itiúba, ao Tombador e ao Açuruá. Aí, nesse 
trecho do pátrio território, aliás dos mais ingratos, onde outrora se refugiaram os perseguidos 
destroços dos orizes, procás e cariris, de novo aparecem, designando os lugares, os nomes 
bárbaros de procedência tapuia, que nem o português nem o tupi logrou suplantar. 

Lêem-se então no mapa da região com a mesma freqüência dos acidentes topográficos os 
nomes como Pambu, Patamuté, Uauá, Bendegó, Cumbe, Maçacará, Cocorobó, Jeremoabo, 
Tragagó, Canché, Chorrochó, Quincuncá, Conchó, Centocé, Açuruá, Xiquexique [sic], Jequié, 
Sincorá, Caculé ou Catolé, Orobó, Mocujé e outros, igualmente bárbaros e estranhos. (apud 
CUNHA, 2002, p. 198) 

 

Comentando a nota em sua edição comentada de Os sertões, Leopoldo Bernucci admite a possibilidade 

de Euclides da Cunha ter cometido um equívoco na transcrição do título, trocando o termo “geografia 

nacional” por “língua nacional”. Contudo, para o editor, se assim o for, o título não se refere a nenhuma obra 

de Teodoro Sampaio, mas ao primeiro capítulo de O tupi na geografia nacional. (CUNHA, 2002, p. 198) 

Conforme José Carlos Barreto de Santana (2001, p. 139), Euclides da Cunha teria, de fato, mencionado o livro 

O tupi na geografia nacional, publicado em 1901, e a diferença de nome seria em decorrência de uma provável 

consulta direta às anotações de Teodoro Sampaio. Nesse caso, o título citado em Os sertões possivelmente 

seria a denominação provisória da obra, substituída quando de sua finalização.  

A terceira referência, também em nota de rodapé, alude a um bilhete de vaqueiro citado por Teodoro 

Sampaio em uma das conversas com Euclides da Cunha: 

 

Subscrevendo as cartas repugna-lhes a forma vulgar: amº e criado, substitui-a ingenuamente 
por outra: seu amigo e vaqueiro F. Às vezes, noticiando um desastre, um extravio da boiada, é 
de uma concisão alarmante: “Patrão e amigo. Participo-lhe que a sua boiada está no 
despotismo. Somente quatro bois deram o couro as varas. O resto trovejou no mundo!” 
(CUNHA, 2002, p. 220, grifos do autor) 

 

Teodoro Sampaio rememora o episódio no discurso à memória de Euclides da Cunha, pronunciado aos 

consócios do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em 1919. No texto, o autor destaca o ávido interesse 

de Euclides da Cunha pelo frasear sertanejo, seu entusiasmo com as imagens e construções linguísticas, 

demonstrados nas costumeiras e reiteradas conversas de domingo sobre as cenas que ambos haviam 

contemplado nos sertões: 
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[...]. Catava termos expressivos até na giria popular; saboreava o phrasear do sertanejo, por 
achal-o mais espontaneo e verdadeiro; avido colhia-os todos, como a diamantes na cata o 
garimpeiro. 

Conversamos uma vez a proposito do estouro da boiada e dos costumes do vaqueiro na catinga, 
quando me occorreu citar-lhe um bilhete de vaqueiro cujo theor, como se vae ver, me deram 
por authentico de um vaqueiro dos Inhamuns: 

“Illustríssimo Senhor meu amo. 

Participo-lhe que a sua boiada metteu-se em despotismo. Um boi no deixar o curral entregou 
o couro às varas. O resto... o resto trovejou naquelle mundão.” 

Falar assim é que é falar com a natureza, atalhou-me encantado o Euclides. Não conheço 
diveras povo, como o nosso do sertão, que por palavras dê mais realce ao seu sentir, tenha mais 
energia no dizer. 

Uma boiada que se “metteu em despotismo”, comentavamos então, é em verdade a revolta, a 
convulsão da bovina caterva, mugindo, arremettendo, arrombando porteiras e levando tudo 
adiante de ti. “Metter-se em despotismo” quer dizer tudo isso n’uma phrase synthetica muito 
verdadeira ao sabor da gente simples do sertão. “Um boi que entrega o couro às varas” é a 
victima do incontido tropel sobre cujo cadaver passou a avalanche da manada e de que o 
provido boiadeiro tirou o couro, espichando-o por meio de varas a seccar no oitão da casa da 
fazenda. “Trovejar naquelle mundão...” exprime de modo incomparavel o que é o horizonte da 
catinga quando, como um furacão, o sacóde o arranco da boiada por entre nuvens de pó. O 
chão treme. O ruido da ramalhada partida e levada a peitos estruge como um trovão ao longe, 
numa tempestade em que aos Euros se substituem bisões furibundos como que tangidos por 
demonios invisiveis. 

Euclides repetia essas phrases como que a pezar-lhes as imagens, a aurir-lhes na onomathopéa 
significativa a sensação real que lhe produziam. 

Tinha eu viajado os sertões muito antes de que Euclides os conhecesse, e d’ahi o assumpto 
predilecto das nossas palestras domingueiras, revivendo na memoria scenas que ambos 
contemplamos e que para elle eram tão novas e tão fundamente impressionantes. (SAMPAIO, 
1919, p. 251-2) 

 

O bilhete aparece com variações no livro de Euclides da Cunha, conforme se observa num cotejo entre as 

duas versões. Olímpio de Souza Andrade (2002, p. 195) atribui o fato à própria reprodução da memória tempos 

depois. Todavia, as modificações não interferem no conteúdo apresentado. Figuram, em Os sertões, os 

vocábulos “despotismo”, “trovejar” e “entregar o couro às varas” e os sentidos que o vaqueiro autor do bilhete 

lhes atribui. O interesse e encantamento de Euclides da Cunha pelas peculiaridades da vida sertaneja 

mencionados no discurso de Teodoro Sampaio se evidenciam de forma bastante expressiva nas descrições 

vibrantes das páginas de Os sertões sobre bens culturais do sertão baiano: a vaquejada, as quadrinhas 

populares, os cordéis, a religiosidade, o sincretismo religioso, algumas experiências para chover, como Santa 

Luzia e São José, o repente, o baião, o desafio, as danças, as festas e as tradições populares. Os inúmeros 

registros de expressões do “frasear do sertanejo” na Caderneta de campo (CUNHA, 2009) são também  
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sintomáticos da incansável faina de Euclides da Cunha por inventariar informações relacionadas à vida 

sertaneja. 

O jogo de imagens presente em Os sertões na narração do estouro da boiada parece ter como intento 

reconstruir o mesmo vigor que o autor reconhece na sintética narrativa do vaqueiro, cujas palavras, no bilhete, 

foram-lhe tão impactantes: 

 

Segue a boiada vagarosamente, à cadência daquele canto triste e preguiçoso. [...]. 

E prosseguem, em ordem, lentos, ao toar merencório da cantiga, que parece acalentá-los, 
embalando-os com o refrão monótono: 

E cou mansão 

E cou...é cão... 

ecoando saudoso nos descampados mudos... 

De súbito, porém, ondula um frêmito sulcando, num estremeção repentino, aqueles 
centenares de dorsos luzidios. Há uma parada instantânea. Entrebatem-se, enredam-se, 
trançam-se e alteiam-se fisgando vivamente o espaço, e inclinam-se, e embaralham-se 
milhares ele chifres. Vibra uma trepidação no solo; e a boiada estoura... 

A boiada arranca. 

[...]. 

Destroem-se em minutos, feito montes de leivas, antigas roças penosamente cultivadas; 
extinguem-se, em lameiros revolvidos, as ipueiras rasas; abatem-se, apisoados, os pousos; ou 
esvaziam-se, deixando-os os habitantes espavoridos, fugindo para os lados, evitando o rumo 
retilíneo em que se despenha a “arribada” – milhares de corpos que são um corpo único, 
monstruoso, informe, indescritível, de animal fantástico, precipitado na carreira doida. E 
sobre este tumulto, arrodeando-o, ou arremessando-se impetuoso na esteira de destroços, 
que deixa após si aquela avalancha viva, largado numa disparada estupenda sobre barrancas, 
e valos, e cerros, e galhadas – enristado o ferrão, rédeas soltas, soltos os estribos, estirado 
sobre o lombilho, preso às crinas do cavalo – o vaqueiro! (CUNHA, 2002, p. 223-6) 

 

Conforme demonstrado ao longo deste ensaio, algo também reconhecido por diversos autores, são 

evidentes os diálogos científicos entre Euclides da Cunha e Teodoro Sampaio. Em razão disso, José Carlos 

Barreto de Santana considera muito pouco constarem em Os sertões apenas três referências ao engenheiro 

baiano (SANTANA, 2002b, p. 208). Contudo, embora em número reduzido, as referências são suficientes para 

inscrever Teodoro Sampaio como um dos interlocutores de Euclides da Cunha no processo de construção de 

Os sertões.  
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RESUMO: Neste ensaio apresento uma visão sobre Euclides da Cunha, que além das suas obras de Engenharia 

e Literatura, tem até hoje, a capacidade de construir elos humanos, e despertar nos que o conhecem, o desejo 

da transformação do mundo. 

Palavras-chave: Euclides da Cunha; elos humanos; transformação do mundo. 

ABSTRACT: In this essay I present a vision of Euclides da Cunha, who besides his works of Engineering and 

Literature, has the ability to build human links, and to awaken the desire  of  the transformation of the world  in 

those who know him. 

Keywords: Euclides da Cunha; human links; transformation of the world. 

 

Quando, há tantos anos, em 1897, Euclides da Cunha foi enviado como correspondente do jornal “O 

Estado de S. Paulo” para cobrir a Guerra de Canudos, nos sertões da Bahia, certamente não fazia ideia dos 

“efeitos colaterais” advindos desse curto, porém, fecundo período passado lá e que foi fundamental para a 

História do país, bem como para a história de vida de tantos brasileiros, até os dias de hoje. 

Ao voltar da Guerra, antes mesmo de seu término desumano, enternecedor e cruel, de posse de sua 

Caderneta de Campo, de posse da lembrança das visões e relatos, de posse dos odores e das sensações que o 

acompanhavam, o engenheiro idealiza o “Livro Vingador”. 

Em 1898, quando vai para a cidade de São José do Rio Pardo (re)construir a ponte metálica que havia 

ruído, junto de seu eficiente trabalho como engenheiro, arquiteta também sua obra escrita. Foi lá, em seu  
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“escritório de zinco e sarrafos”, como saudosamente o citou em carta a seu amigo Francisco Escobar, às margens 

do Rio Pardo, que escreveu a maior parte do seu livro.  

Meio ano decorrido do seu contato com a cidade era tempo suficiente para que fosse 
inteirando de particularidades da vida da terra e dos homens, sem dúvida, mas não suficiente 
para que fizesse amizades, sendo como era por índole, um desconfiado e um esquivo. O 
ambiente agradava-lhe; o trabalho de engenharia que ali estava executando ainda exigiria 
pelo menos três anos bem corridos. E o tempo, sempre bom conselheiro, haveria de ir 
transformando simples cordialidades em qualquer coisa de mais sólido e duradouro; em 
amizades, admirações, solicitudes, incentivos indispensáveis ao perfeito andamento da outra 
atividade a que o engenheiro se entregava, a do escritor que se impusera a realização de um 
plano de livro vasto, complexo, ambicioso. 
No remanso, entregava-se outra vez à obra, lendo, pesquisando, escrevendo e reescrevendo 
sem cessar. (ANDRADE, 1966, p.172) 

 
“Os Sertões” foi lançado em 1902, quando já não mais estava em São José do Rio Pardo. No entanto, as 

identidades de Euclides e da cidade se fundiram. Não há como pensar em um, sem pensar no outro.  

Quando, em 15 de agosto de 1912, três anos após sua trágica morte, ocorrida em 1909, seus amigos lhe 

prestaram homenagem aos pés da ponte do Rio Pardo, sem o saber, iniciavam então, um Movimento Euclidiano 

que até hoje faz história na vida de muitos. 

 

                                       Em 1918, é construída no local uma herma de granito com um                       medalhão de bronze 
incrustado. Por decreto municipal de 1925, o dia 15 de agosto é instituído Dia de Euclides, 
feriado municipal. Três anos depois, a cabana é protegida por uma redoma de vidro, 
acentuando a força mágica desse lugar de memória, transformando em ponto de visitação 
obrigatória. Quando, em 1982, é construído o Mausoléu de Euclides, o lugar, chamado de 
Recanto Euclidiano, fica completo. 

                                       Por iniciativa do médico Oswaldo Galotti, realiza-se em 1938, a primeira Semana Euclidiana, 
comemoração que desenvolve atividades culturais, esportivas e sociais. Dois anos depois, 
idealizada pelo Professor Hersílio Ângelo, tem início a Maratona Intelectual, envolvendo 
estudantes no estudo das obras de Euclides da Cunha. Esse certame é considerado o ponto alto 
da comemoração, ao lado da Conferência Oficial e da Romaria Cívica. (TROVATTO, 2002, p.27) 

 
Desde então, as Semanas Euclidianas trazem além de todo o aprendizado, riquezas escondidas e 

descobertas por aqueles que delas participam.  

Os estudantes ao chegarem à cidade, muitos desses, pela primeira vez viajando sem suas famílias, vindos 

de diversos pontos do país, são calorosamente recepcionados, recebendo gratuitamente, no decorrer de toda 

a semana, material para estudos, alojamento e alimentação. Ainda ressalta-se o respeito e carinho recebidos 

em cada gesto e ação, pensadas com esmero ímpar, durante um ano todo, pela organização do Evento. A cidade 

os abraça! 

Então, tudo começa: estudos de variadas formas, atrações culturais, encontro com personalidades, 

debates e tanto, tanto mais. Horizontes vão se abrindo para aqueles que se dispuseram a estar lá, pois para  
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fazer parte desse universo, esse estudante, ser em formação, já tem incutido em si, o desejo de ser um agente 

transformador do mundo.  

As obras de Euclides da Cunha vão revelando que ele não se calava frente às questões sociais, políticas 

e econômicas. Não se calava frente às questões humanas. Anunciava os descasos e injustiças. 

 Embora não se denominasse cristão, agia naturalmente como tal. Não se calava. Mas era humano, e 

como todos, também cometia erros.   

“Todos nós nascemos originais, mas morremos cópias.” (JUNG)         

No entanto, Euclides não era cópia, nem copiava! É original até os dias de hoje... 

Estava à frente de seu tempo. Em seus escritos, apresenta situações que nos afligem ainda atualmente, 

tal como, por exemplo, o problema das queimadas. O assunto aparece na primeira parte de “Os Sertões” - A 

Terra - subcapítulo “Como se faz um deserto” e também em “Contrastes e Confrontos”, no artigo: Fazedores de 

Desertos, onde, inclusive nos define como tal. Nesse mesmo livro, além de outras questões, trata da ocupação 

do solo pelas populações, por meio das suas observações no Peru, e do povoamento da região amazônica. 

 Euclides tinha a intenção de escrever seu segundo livro vingador: “Paraíso Perdido”. Este, deveria expor 

sobre a Amazônia, denunciando o abandono da terra e a depreciação do homem. Revelava o sofrimento do 

seringueiro que trabalhava tal qual escravo e ainda recomendava leis trabalhistas. Tal obra saiu após um mês 

da sua morte, com o título “À Margem da História”. 

Euclides é atemporal! 

Voltemos ao “Os Sertões”; a força do sentimento que impeliu Euclides a escrevê-lo, ficou estampada 

nas páginas do mesmo, seja ao discorrer sobre a Terra, cansada e empobrecida, com suas belezas escondidas, 

sobre o Homem com sua força e garra, ou sobre a Luta injusta e cruel. E embora as palavras não sejam simples 

de se entender à primeira vista, é impossível não sentir a poesia, a beleza e/ou a dor das mesmas.  

 

                                              ...Ao sobrevir das chuvas, a terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, 
contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios. Insulam-se os cômoros 
escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os, os 
grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas, e arredonda em colinas os acervos de 
blocos disjungidos — de sorte que as chapadas grandes, intermeadas de convales, se ligam em 
curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Cai a temperatura. Com o desaparecer das soalheiras 
anula-se a secura anormal dos ares. Novos tons na paisagem: a transparência do espaço salienta 
as linhas mais ligeiras, em todas as variantes da forma e da cor.  

                                      Dilatam-se os horizontes. O firmamento sem o azul carregado dos desertos alteia-se, mais 
profundo, ante o expandir revivescente da terra.  

                                          E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono. Depois tudo isto se acaba. Voltam 
os dias torturantes; a atmosfera asfixiadora; o empedramento do solo; a nudez da flora; e nas 
ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas — o espasmo assombrador 
da seca.  
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A natureza compraz-se em um jogo de antíteses. (CUNHA, 1973, p.73 

 

É notório que um livro pode ser lido e absorvido de formas diversas, de acordo com quem lê. Embora a 
mensagem seja a mesma, de acordo com o universo de cada um, a leitura se torna única. As sensações não são 
as mesmas para todos. Mas ficam as perguntas: É possível não ficar incomodado quando lemos Euclides? É 
possível ficar alheio ao que é relatado e descrito por ele? É possível ficar indiferente ao Euclides contador de 
histórias?   

 

                                    Os soldados impunham invariavelmente à vítima um viva à República, que era poucas vezes 
satisfeito. Era o próprio invariável de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos, dobrando-
lhe a cabeça, esgargalando-lhe o pescoço; e, francamente exposta a garganta, degolavam-na. 
Não raro a sofreguidão do assassino repulsava esses preparativos lúgubre. O processo era, 
então, mais expedito: varavam-na, prestes, a facão. (CUNHA, 1973, p.327) 

 

  

                A resposta única é: NÃO! 

  “Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas.” 

(QUINTANA)  

Voltamos, então, ao que move um estudante/estudioso de Euclides: o desejo de participar da 

construção de um mundo melhor! 

  “O que nós podemos fazer para mudar o mundo para melhor? Não há nada mais trágico neste mundo 

do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos?” (KING) 

E então, começa a mudança, a metamorfose, a transformação a partir do microcosmo de cada um. Assim 

como a leitura, cada um a seu modo é remexido por dentro e nunca mais é o mesmo. A chama Euclidiana lhe 

queima por dentro. 

Lhes saltam do peito os mais diversos questionamentos: 

O que eu quero ser no mundo? 

Como eu quero ver o mundo? 

Sou apenas mais um, ou posso ajudar e fazer a diferença?  

Será que é possível passar de Fazedores de Desertos a Fazedores de Jardins??? 

As pontes de Euclides permitem, ao compartilhar o passado, a construção do presente e o toque no 

futuro. 

O grito de Euclides ecoa há mais de cem anos, e deixa inquieta a alma de quem o conhece.  

    Como a de uma ex Maratonista e sempre Euclidiana: 
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Ah, Euclides, se soubesse... 

 

Ah, Euclides, se soubesse... 

Os  Sertões que minh’alma encerra! 

O martírio secular ainda se faz. 

Ora terra ignota, ora beleza pós tormenta. 

Meu eu, ainda vive antíteses... 

 

Ah, Euclides, se soubesse... 

Nosso Brasil  ainda vive Canudos, 

Mas seu grito ecoou: 

O sertanejo forte se espalhou e agora 

Somos o povo forte, em toda parte, aqui e além! 

 

              Ah, Euclides, se soubesse... 

Sua voz nos cala fundo, 

Nos acorda e nos abraça, 

E então o próprio mundo, 

Vamos planear com toda raça. 

 

               Ah, Euclides, se soubesse... 

           Olhos brilham em nossos jovens,  

              Esperando poder tanto mudar. 

              O peito chora, a alma pede... 

              Vamos! É urgente, AMAR! 

Assim sendo, os alojamentos e salas de aula da Semana Euclidiana, se possível fosse serem vistos a olho 

nu, seriam como uma floresta em noite escura, recheada de vagalumes... os olhos dos maratonistas brilham, e 

brilham, na ânsia e esperança de protagonizarem a edificação de uma sociedade mais justa, fraterna, humana. 

Embora vindos de vários lugares, cada um com sua bagagem de vida, compartilham entre si, um mote 

“único”. 

 E então, Euclides da Cunha apronta mais uma, pois além de todas as suas atribuições, é também um 

“fazedor” de novas amizades. Além das suas pontes engenhadas, constrói elos humanos! 



 

186 
 

 

 

 

 Basta imaginar quantos foram formados ao longo das mais de oitenta Semanas Euclidianas! É fato que 

muitos desses existem e resistem há anos!  

 A tecnologia mundial deu um salto com pernas longas. Euclides, como repórter na Guerra de Canudos, 

enviava as notícias ao jornal através do telégrafo. Aliás, durante sua vida, além de reportagens, artigos, textos 

e livros, escrevia muitas cartas a amigos e familiares, e delas temos um material riquíssimo. 

Há poucos anos, a comunicação dos maratonistas pós Semana Euclidiana, era também através de cartas. 

Eram escritas, seladas e enviadas, já a espera do carteiro chegar com a resposta. 

Hoje, recebemos a notícia instantaneamente, conseguimos comunicar com um clique: Celular, 

Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, entre outros... Esse também é um grande perigo. 

O Maratonista Euclidiano tem tudo nas mãos para exercer uma ação social, de forma leve, gostosa, 

prazerosa e responsável. Tem em suas mãos, o poder de agir socialmente, e ser peça fundamental na construção 

desse mundo melhor. Tem o poder de ser ético e responsável através das suas ações. Tem o poder de envolver 

as pessoas de sua rede com transparência e verdade. Há tanto a ser feito! 

“Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles.” (MATEUS) 

“Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com ações e em verdade.” (JOÃO) 

A poetisa rio-pardense Maria Aparecida Granado Rodrigues, tão doce e fielmente, expõe nessa poesia, 

esse Universo Euclidiano produzido e lapidado em São José do Rio Pardo:  

 

Que lugar é este? 
Distante... 
Presente... 
Sereno somente... 
O que há com esta gente? 
Que olha 
Que busca 
Que chega, que parte? 
Que gente é esta? 
À procura do sonho 
À procura do amor? 
Que sonho é este? 
Que milagre o move? 
Que ventos o trazem? 
Que semana é esta? 
Colorida 
Ruidosa 
Gostosa 
Sofrida? 
Que olhos são estes? 
Brilhantes 
Sozinhos 
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Famintos 
São almas gritando 
Pessoas sonhando 
Querendo mudar 
Que homem é este? 
Que revela o Brasil 
Nas histórias contadas 
Das expedições de horror? 
Vejo seu brilho 
Seu choro calado 
Seu mundo criado 
Em cima da dor 
Vejo uma luz 
Que agora reluz 
Num caminho sem volta 
Vejo sorrisos 
Abertos pro mundo 
Vejo mãos estendidas 
Que querem ficar 
Vejo algo nascendo 
São flores brotando 
Neste lugar 
Vejo-os e agora sei 
São MARATONISTAS 
Da vida, artistas 
Neste lugar 
São vocês, MARATONISTAS que vem 
E que vão 
Que levam pra sempre 
Restos deste chão 
Sim, agora o brilho é intenso 
Já sei, já percebi 
São vocês os MARATONISTAS, já os reconheci 
Mas a hora é chegada 
A semente lançada 
Deposito em vocês 
Meu sonho mais novo 
Levantem, bradem, cantem 
A mensagem não pode acabar 
Levem sempre adiante 
O que eu vou agora falar 
VOCÊS, MARATONISTAS 
Podem o Brasil mudar. 
 

A cidade de São José do Rio Pardo, nos entrega Euclides e Euclides nos entrega o mundo! Cuidemos 

dele! 
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SÃO JOSÉ DE AGOSTO: MEMÓRIAS E AFETOS DAS SEMANAS EUCLIDIANAS 

 

Família Onço*47 

 

RESUMO: Seguindo passos múltiplos dos tantos que já cruzaram a ponte de afetos que se erige das Semanas 

Euclidianas, este texto captura memórias e saudades que ligam seus autores a São José do Rio Pardo, 

reafirmando, em vozes variadas, a importância do Movimento Euclidiano como processo de edificação coletiva 

e de formação de vínculos subjetivos duradouros.  

 

Palavras-chave: Ponte de afetos; Memórias; Semana Euclidiana. 

 

ABSTRACT: By following multiple steps of many who already crossed the affection bridge of Euclidean Weeks, 

this text captures homesick memories that link its authors to São José do Rio Pardo, reaffirming, in different 

voices, the importance of Euclidean Moviment both as a collective building process and formation of lasting 

subjective bonds. 

Keywords: Affection bridge; Memories; Euclidean Week. 

 

 

Sobre rios e pontes e agostos e memórias e saudades e famílias e... sobre nós!  

 

 Nós.  

Cada uma e cada um, mesmo e a partir de suas diferenças: enosados. 

Tão únicos e, ao mesmo tempo, tão parecidos: aparentados.  

Singularidades múltiplas que, juntas, dão vida a um outro mundo possível. 

Linhas de vida que, no encontro, se misturam e se cruzam e se entrelaçam... 

Tornam-se emaranhado único e belo e forte e estridentemente feliz: Família Onço.  

Outros mundos, confusão de sentidos para significantes antes bem estabelecidos.  

                                                           
47 De autoria coletiva: Igor Ferreira dos Santos (igorferreiras13@gmail.com); Leandro Leal (leandroleal@live.com); Maria 
Laura Sourbeck Reis Barroso (mlsourbeckreis@gmail.com); Rafael André Varotte (rafavarotte@gmail.com); Renan Cesar 
Petrasso (nanpetrasso@hotmail.com) e Sérgio Luís de Castro Junior (sergio.engbio@gmail.com).    
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Éramos um, agora somos outro.  

Tantos outros, sempre no plural, porque “só sou porque somos”. 

Família Onço: nós! 

 

Não foi nada fácil escrever essas poucas palavras. Elas só se fizeram texto, não obstante à gigantesca 

carga emocional que elas provocam, após dias e dias de muito pensar e hesitar e ruminar e sentir... Esse relato 

inicial, sem muitas pretensões, tem a intenção de apenas apresentar um pouco do que se pode encontrar nas 

linhas que virão. Textos que, cada um a seu modo, dão passagem a muitos e diversos pensares e sentires 

impossíveis de serem completamente capturados seja por qual grafia for, nem mesmo pelo mais competente 

dos artistas. 

Colcha de retalhos. Foi essa imagem que nos atravessou quando pensamos em construir essas grafias. 

Os afetos e as memórias seriam as linhas a tecer e conectar as diferentes narrativas sobre nosso plano comum: 

a A-MADA São José de Agosto. Como provocadoras, duas questões inspiradas no tema geral da Semana 

Euclidiana 2020: Qual a ponte que te ligou a Sanzé e à Semana? E o que te fez continuar? 

  E foi puxando e costurando fios, dando arremates aqui e ali, colando e cortando, que nos conectamos 

através de nossas memórias e afetos. Deu-se a ver uma grande e colorida colcha de retalhos. Com pedaços tão 

diversos quanto quem os produziu: ela se fez ponte.  

 Ponte de Afetos. 

 São cinco os pedaços que conformam essa colcha de retalhos que se materializa aqui enquanto texto. 

Eles seguem acompanhados dessa pequena introdução, escrita por mim, Leandro, o Estranho. Fui incumbido 

dessa tarefa por ter sistematizado em palavras, mesmo que apenas balbuciantes, o início do que provocou esse 

intenso movimento de escrita. Disseram (na verdade, um em nome dos outros rs), que eu seria uma espécie de 

ponte que liga as pessoas e as experiências vividas na e por conta da Semana Euclidiana. Sugeriram, ideia logo 

a-mada pelos demais, que eu, falando enquanto ponte, fosse contando algumas histórias que conectasse um 

retalho ao outro. Porém, sentindo por desapontá-los, reconhecendo minha incapacidade de tal façanha 

literária, preferi pelo mais simples e, a meu ver, mais justo com as pessoas e suas escritas. Escolhi tão somente 

anunciar, sem qualquer interferência ou explicação, a pessoa que escreve o retalho. Acaba que, sem perceber, 

fiz o que era mais acertado.       

Nas linhas a seguir, você, pessoa amiga que nos lê, está convidada a sentar-se à mesa conosco, a 

partilhar de algumas de nossas histórias (pelo menos as que podem ser publicizadas! rs). Bem ao modo Família 

Onço de ser, um relato atravessa o outro, produz composições, repetições; diz sobre fatos marcantes, mas 

esconde, talvez intencionalmente, tantos outros; narra e expõe muitas piadas internas que, peço desculpas de 

antemão, são ainda impossíveis de serem explicadas.   
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A bem da verdade, sendo honestos com quem nos lê e talvez não nos conheça tão bem, o mais acertado 

seria lhe convidarmos a sentar-se, isso sim, no chão. Um ao lado do outro, juntos e misturados, em meio a 

petiscos e algumas bebidas, abraçando e cantando e gritando e gargalhando e falando ao mesmo tempo, num 

tipo de ordem que só quem vive sabe e compreende. Impossível de ser explicada, mas fácil de ser sentida. Basta 

se jogar! 

Em meio à nossa algazarra tão característica, os textos que seguem podem ser lidos na ordem que o 

leitor bem desejar. Cada um será precedido pelo nome e a insígnia, brilhante e criativamente inventadas por 

membros da nossa Família (as quais têm, é claro, explicações divertidas, tresloucadas e não tão óbvias que, por 

ora, não cabe expor).  

Antes de finalizar este retalho, quero compartilhar um pensamento que foi, antes mesmo de apalavrar 

a ideia que aqui se textualizou, o que primeiro me provocou e quem tem me acompanhado e motivado a 

continuar caminhando: "Nosso tempo é especialista em produzir ausências: do sentido de viver em sociedade, 

do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda 

é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações 

de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. [...] Minha provocação sobre adiar o fim do 

mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o 

fim." (KRENAK, 2019, p. 27)48. 

 E eis que somos nós, na prática mesma de ser-Família Onço, o adiamento do fim do mundo! 

 

Sérgio, o Berranteiro 

 

Desde criança, as pontes me despertam essa curiosidade. No meu imaginário infantil, eram elementos 

quase que mágicos. Observando pela janela do velho gol quadrado do meu pai, questionava como elas eram 

construídas. Me perguntava, por exemplo: “será que tem que tirar toda a água do rio pra colocar a 

sustentação?” ou “por que elas não balançam com o vento?”. As respostas vieram alguns anos depois, quando 

concluí o curso de engenharia e passei a dar aula de construções. Confesso que as respostas são bem mais 

desinteressantes... 

As pontes, da sua definição mais pura (e também poética), são construções que permitem interligar 

pontos anteriormente inacessíveis, separados por obstáculos naturais ou artificiais. Possuem a função de 

permitir, aproximar, possibilitar. Conectam estradas, unem as margens dos rios, se elevam sobre vales  

 

                                                           
48 KRENAK, Ailton. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Companhia das Letras. São Paulo, 2019. 
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profundos. E, desde a antiguidade, são construídas com um propósito: facilitar a busca por alimento e abrigo 

(motivações que, mais complexas e menos literais, permanecem até hoje). 

A minha definição de Semana Euclidiana, se me arrisco a esboçar, muito se aproxima das características 

das pontes. Possui esse mesmo papel primordial de permitir, aproximar, possibilitar. Ao zelar pela memória de 

Euclides da Cunha, a Semana Euclidiana honra e multiplica as tantas pontes construídas por seu ilustre 

homenageado durante sua estadia em São José do Rio Pardo. 

Convido vocês, neste humilde, sincero e breve relato, a revisitar comigo as tantas e tantas pontes que 

possibilitaram minha caminhada no universo Euclidiano. Diferentemente da ponte metálica que liga as 

margens do Rio Pardo (da qual guardo com tanto carinho e orgulho uma de suas transversinas), escrevo sobre 

aquelas intangíveis e invisíveis. Mesmo assim, tão sólidas quanto a real. 

Ouso começar falando daquelas que alcançam tantas cidades, pelo Brasil todo. São quilômetros e 

quilômetros de pontes construídas, graças aos esforços de tantos euclidianos, para aproximar São José do Rio 

Pardo a Canudos, Cantagalo, Monte Alto, Mirassol, Caxambu, tantas outras... e foi pela rota joaquinense que 

cheguei na Semana Euclidiana pela primeira vez, em 2010, traçada algumas décadas atrás pelo saudoso Ivo 

Vannuchi. Ponte esta que colocou São Joaquim da Barra como uma tradicional cidade a levar maratonistas a 

São José e que, já construída dentro de mim, me fez retornar outras nove vezes. 

Compreendi, com o tempo, a importância de colocar a mão na massa e contribuir com um pequeno 

alicerce para a ponte São Joaquim/São José, incentivando a participação de outros jovens joaquinenses. Foi aí 

que aprendi que Semana Euclidiana é mais do que uma semana, de fato. Observei que a maratona começa bem 

antes, na correria de conseguir transporte (que uma vez foi oficializado no dia anterior da viagem!) e acalmar 

os pais mais protetores e precavidos. Constatei, por fim, o quanto cada gota de suor vale a pena, quando se 

torna possível multiplicar esse sentimento que é ser Semana Euclidiana. E fazer parte do movimento euclidiano 

é isso, fazer-se ponte.    

“Mas o que tem de tão mágico do outro lado da ponte? Por que tanto retornas?”, muitos ainda me 

perguntam. E é quando a Semana Euclidiana se transforma neste universo único, quase místico, que nos permite 

esquecer, por um momento, das nossas preocupações diárias, do nosso cotidiano e dos afazeres. Com o brusco 

trepidar dos paralelepípedos da Usina Hidrelétrica Euclides da Cunha, deixamos para trás as obrigações 

casuais, as inseguranças, as silenciosas batalhas enfrentadas por cada um, que muitas vezes não são nada fáceis. 

É quando o tempo para e nos escapa a percepção de dia e hora. O que temos é uma semana. A semana das 

semanas. 

Já nas outras semanas do ano, não sejamos injustos, a ponte ainda permanece lá, acessível. Entretanto, 

ela dá passagem agora pra esse refúgio particular e especial dentro de cada um que um dia já viveu a Semana 

Euclidiana. É onde recorrentemente vamos visitar, no nosso imaginário, quando sentimos saudades, quando         
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sorrimos com alguma boa lembrança ou quando choramos e precisamos de algo para nos apoiar. Aos que já 

passaram pela Semana Euclidiana pelo menos uma vez, sabe o que é voltar com as malas mais cheias para casa, 

carregadas de boas memórias. 

Ah, falando em memória, aprendi que a Semana Euclidiana constrói pontes não só entre lugares, mas 

entre tempos também. Ali, somos convidados a visitar nosso passado, ação tão necessária nos dias atuais. 

Mergulhar na obra Euclidiana é visitar nossa história, nossas lutas, nosso povo, que muitas forças querem nos 

fazer esquecer. É compreender que sertões ainda existem: são regiões, cidades, bairros, lugares muitas vezes 

reduzidos à invisibilidade e exclusão. 

A Semana Euclidiana possui esse papel de formar pontes entre realidades colocadas à margem (da 

história). Mais do que adorar, torna-se um espaço para protestar, sim. Como Euclides da Cunha brilhantemente 

nos guia, é necessário observar nossos crimes diários contra as mulheres, a comunidade preta e LGBTQIA+, os 

povos indígenas... Deveras, é muito mais fácil ignorar a outra margem do rio, se distanciar do que é diferente e 

construir morada nas grossas paredes de uma bolha individual. Como a obra euclidiana nos apresenta, construir 

pontes, e dessa forma possibilitar diálogos e caminhos de troca, exige coragem, esforço e luta. Sem estas 

construções não há movimento.  

Sobre tais pontes com o passado... é quando visito e revisito São José do Rio Pardo que percebo que a 

Semana Euclidiana é uma ponte que me conecta comigo mesmo. É onde reencontro o maratonista de uma 

década atrás, um pouco assustado, um tanto encantado, com sua primeira Semana Euclidiana e viagem sem um 

acompanhante familiar. Me recordo também da angústia de seguir o caminho das ciências exatas (muitas vezes 

crua e lógica demais), sem querer me afastar das humanidades e das pautas euclidianas. E há professor melhor 

que Euclides da Cunha para me mostrar que ambos os caminhos não são opostos, e sim complementares? Meu 

primeiro texto acadêmico publicado nesta Revista foi justamente sobre essa temática! 

Dessa forma, atribuo à Semana Euclidiana a formação deste engenheiro, assim como reconheço a 

engenharia na formação deste euclidiano. Hoje, como professor do ciclo de estudos, continuo aprendendo, 

com novos desafios e caminhos de pesquisa a surgir e desbravar. A curiosidade e o aprendizado constante me 

aproximam daquele maratonista que sempre fui.  A diferença é que agora carrego comigo esse sentimento de 

responsabilidade, gratidão e imenso prazer em fazer parte deste ciclo: poder me inspirar nos amigos (para 

sempre) professores que tanto admiro e me inspirar nos amigos (para sempre) maratonistas que ao longo destes 

anos tem tanto me ensinado. 

Por outro lado, a Semana Euclidiana é essa ponte de conexão com o mundo externo também! É sobre 

afetos, sobre conectar pessoas, na sua essência. É sobre construir fortes laços de um dia para o outro, que 

nascem nos sorrisos constrangidos dos primeiros dias e se convertem nas algazarras e gritarias dos últimos 

momentos (antes do derradeiro choro de saudade na despedida, claro). É no alojamento que, aos poucos, vão  
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se formando essas pontes entre pessoas de diferentes lugares, personalidades, realidades e sonhos. É quando 

nos despimos das armaduras para ser quem somos. Para sermos, apenas, o que muitas vezes é difícil no nosso 

cotidiano: nós mesmos! E os melhores abraços são assim, quando colocamos de lado as nossas proteções e nos 

permitimos. E os maiores aprendizados são assim, quando colocamos de lado nossas certezas e nos permitimos. 

Já aviso, principalmente aos novos caminhantes, que algumas dessas pontes ganham mais peças com o 

passar dos anos, suas fundações se aprofundam no solo, seus metais se enrijecem, os parafusos se apertam ainda 

mais e essas ligações geram verdadeiras famílias. Uma construção tão forte e sólida que resiste a toda a espera 

para se juntar, todos, mais uma vez, na nossa tão aguardada semana de agosto. Ser família está no abraço de 

reencontro, tão forte, na tentativa de compensar os tantos não dados ao longo do ano. Ser família está no 

abraço da despedida, mais forte ainda, como se pudéssemos o estocar para os próximos tantos meses que ainda 

virão. 

Muitos, principalmente os que pouco nos conhecem, se questionam de o porquê ser família. Acredito 

que seja porque nos abdicamos de coração, durante essa semana, de sermos um, para tornarmos nós. Família é 

uma unidade: é uma gargalhada gutural que chama a atenção (e gera alguns poucos incômodos); é um orgulho 

imenso dos nossos e de suas realizações, pois todos vencem; é uma voz una e forte, que aos poucos foi 

conquistando seu espaço; é essa energia que nos aproxima do que há de melhor nas nossas individualidades, 

para então construirmos o plural; é esse espelho, que ao se enxergar família, observamos nós mesmos, com 

todas as nossas diferenças. E assim resistimos, existimos, sob tradições centenárias e inventadas, sendo uma 

ponte firme sobre águas ora calmas, ora turbulentas. 

E eu continuo aqui, resistindo e existindo, sendo pontes e criando novas. Confesso que muitas vezes o 

caminho é confuso, incerto, até assustador. A caminhada pode ser bastante solitária, também confesso. Há 

tropeços e avanços em caminhos errados, mesmo querendo chegar a lugares certos. Mas uma hora, meus caros, 

a Semana Euclidiana surge, a neblina esmaece e as pontes estão lá, como sempre estiveram. Do outro lado, há 

esperança e refúgio para estes pés cansados. E para lá seguimos... 

Uma certa vez, os ventos sopraram nos ouvidos de Euclides da Cunha, então já longe de São José, alguns 

sussurros sobre sua ponte metálica às margens do Rio Pardo. Diziam que a ponte estava ruindo, rachaduras aqui 

e ali. Euclides, preocupado, implorara ao amigo Francisco Escobar para checar a obra, que reergueu com tanto 

cuidado e empenho. A construção estava lá, bem e intacta. Resistente. Curioso é que, séculos depois, ali e acolá 

ainda surgem murmúrios sobre a saúde da ponte. E enquanto alguns temem suas trincas, outros tornam-se 

reforços, elos, conexões. São verdadeiras barras de ferro, fortes e inquebráveis. Seguimos... e a ponte ainda está 

lá, bem e intacta. Resistimos. E lá em Sanzé (e aqui, em mim) ela permanecerá, por vários tantos novos anos.   

 



 

195 
 

 

 

Renan, o Conselheiro  

Recentemente, em um evento promovido pelo Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON), o diretor-

presidente da instituição foi questionado sobre o número de pontes que existem no território brasileiro. Em 

sua resposta, ele disse que até hoje nenhum órgão possui oficialmente o número real. Desta forma, a primeira 

constatação deste texto é: se nem mesmo as pontes de concreto são contáveis, quem dirá as Pontes de Afeto. 

Semana Euclidiana é algo tão intenso para mim que tentar escrever estas palavras traz uma sensação 

ruim, pois vivê-la à distância e atrás da tela de um equipamento eletrônico faz aflorar um sentimento de 

impotência e profunda tristeza, tão próximo às lamentações cotidianas que Euclides da Cunha declarava aos 

amigos em suas correspondências. Talvez estas palavras possam ser consideradas como que uma carta 

melancólica, da inconsolável constatação de que em 2020 não respirarei o ar de agosto de São José do Rio 

Pardo. 

Em 2018, já tive o privilégio de partilhar, neste espaço, um pouco da trajetória que trilhei na Semana 

Euclidiana, porém a proposta deste novo texto é a mesma que a de uma ponte em sua definição genérica: 

vencer um obstáculo. Neste caso, o obstáculo da distância física, do olho no olho, dos abraços, cantos e passos 

que não daremos juntos neste ano. Tal ausência precisava ser demonstrada e nada mais justo que utilizar as 

linhas que nos ensinaram para registrarmos o que aprendemos. 

Muitos foram os textos publicados nesta revista que traziam informações relevantes sobre a obra 

euclidiana e suas inter-relações, mas em outros era perceptível, ainda que nas entrelinhas, a paixão além da 

vida e obra do autor, mas também pelo movimento criado pelos “amigos de Euclides”, capaz de motivar pessoas 

a se deslocarem, programarem e ansiarem que o “próximo agosto não demorasse a chegar”. Este texto é 

escancaradamente sobre este sentimento. 

Agora é como se agosto não chegasse nunca, a realidade da pandemia do novo Coronavírus nos 

despertou para uma gélida sensação, tão fria quanto as noites às margens do Rio Pardo ou aos pés do 

monumento do Cristo Redentor na colina rio-pardense. Mesmo com as incertezas de retomada das atividades, 

sobretudo no estado de São Paulo, epicentro da doença no nosso país, era como se não quiséssemos acreditar 

na possibilidade de não estarmos juntos de forma física em agosto; um fato óbvio, mas nossa sensação era a 

mesma daquele sonho que nosso inconsciente está amando, mas o despertador insiste em interrompê-lo. 

Despertamos, pois é necessário exprimir este sentimento para registrarmos este fato histórico: em 2020, não 

haverá, de forma presencial, a Semana Euclidiana. 

Talvez para o leitor que não tenha tido a chance de atravessar a ponte euclidiana no sentido místico, 

este desabafo seja exagerado, porém para quem vive, ou já viveu esta enigmática magia, reconhece a saudade 

que existe entre uma ponte e outra, saciada a cada noite de 8 de agosto na chegada exaustiva de curtas e  
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longas viagens, que geralmente acontecem recheadas de contratempos que se transformam em gargalhadas 

madrugada afora. 

Pois bem, chegou a hora de iniciarmos a história de travessia nesta ponte. Peço passagem para 

descrever minha experiência como andante, que iniciou sua caminhada há 12 anos e tenta se desdobrar para 

que em agosto uma pausa fixa e necessária no calendário comum aconteça anualmente, pois é sobre as águas 

do Rio Pardo que respiro uma semana que renderá memórias e emoções para o ano inteiro. 

Desde o primeiro contato com este universo confesso ter descoberto um cenário e personagens muito 

distantes daquela realidade do Ensino Médio no ambiente escolar local. Existia uma cidade que mantinha viva, 

durante anos, a memória de um escritor brasileiro tão singular e que agregava mestres tão sábios e envolvidos 

com a pesquisa do texto euclidiano, tudo com o objetivo de ser uma ponte de travessias culturais, tema definido 

para este ano. 

Envolvido com os ciclos de estudos, mesas-redondas e palestras, deparei-me com verdadeiros 

apaixonados pela obra, mas especialmente pelo ensino, pelo prazer em partilhar o conhecimento adquirido 

com alunos que talvez nunca houvessem tido aquela oportunidade antes. Foi inspirador conhecer mestres, que 

até hoje tenho como referência quando o assunto é educação, ensino ou Semana Euclidiana. Os debates, 

exposições e linhas de pensamento divergiam e ali estava a beleza da arte de pensar e construir uma 

miscigenação que dá vida aos brasis grafados por Euclides da Cunha. 

Em uma semana, percebi que era possível respirar cultura, principalmente quando ela acontecia ao 

mesmo tempo e em vários pontos da cidade, palcos ornamentados por belezas naturais e de paisagens 

interioranas muito características. Escolher uma delas era tarefa difícil, pois outra era sacrificada, 

principalmente se o desejo era beber de fontes tão prósperas, jorrando águas tão diferentes. Prestigiava e me 

encantava com tudo isto, fazendo parte de um público privilegiado e fazia questão de aplaudir os espetáculos 

das manhãs, tardes e noites rio-pardenses, interpretações artísticas dando vida cultural ao espetáculo 

acadêmico e tudo se transforma em um só. 

Atravessando um pouco mais desta ponte, chegamos a um ponto que envolve de forma humana e divina 

o coração de um maratonista: o alojamento. Emprestando o bordão de uma mestra euclidiana para ilustrar o 

autor, penso que o mesmo acontece com a estadia: não existe meio termo, ou se ama ou se odeia. Aprendi a 

amar, em cada detalhe e até mesmo em cada dificuldade, que nos colocam em situações de conflitos que só 

podem ser resolvidos através do diálogo, união e esforços coletivos, ações tão necessárias para os tempos 

egoístas e desumanos que vivenciamos a cada dia. 

O alojamento tem muito mais que a função de abrigar os estudantes vindos dos quatro cantos do país, 

guarda consigo a arte de formar pessoas melhores, de criar consciência a muitos jovens que pela primeira vez  
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tem o contato com realidades tão diferentes das suas, de valorização pessoal do conforto de suas casas e 

principalmente da construção de indestrutíveis pontes de afeto, mencionadas desde o primeiro parágrafo. 

Assim, terminando a ambientação desta ponte, passo a falar da passagem, dos primeiros passos dados 

em 2008, convidado por um grande amigo - cuja admiração é imensa - a conhecer o que ela escondia. E como 

o pote de ouro que, segundo a lenda, fica no fim do arco-íris, ali estava uma chama, cujo fogo era nutrido por 

sonhos, desejos e aspirações de que o movimento jamais se tornasse cinzas. Toquei nesta chama e percebi 

naquele toque a responsabilidade de ajudar a mantê-la ardente, e quem sabe um dia não ser uma pequena 

flama para que outra pessoa também conhecesse essa ponte. 

Como estudante universitário, passei a buscar Euclides em áreas paralelas e encontrei em Antônio 

Conselheiro a liderança que precisava para convencer a coordenadoria do curso de Administração que 

participar da Semana Euclidiana poderia me trazer significativas horas de atividades complementares. Prometi 

e cumpri, agucei a curiosidade até mesmo de professores da grade, fui presenteado com material e 

reconhecido pela participação e então percebi que estava plantando uma semente... queria ir adiante. 

Ser bem classificado na Maratona Intelectual Euclidiana pode significar muito para algumas pessoas 

que buscam tal reconhecimento meritocrático, mas para mim nunca esteve ali a essência.  Reconheço, sem ser 

hipócrita, a felicidade da premiação, mas ser premiado era o argumento perfeito para continuar na travessia: 

o maratonista precisa retornar para receber o prêmio. Terceiro e primeiro lugares, respectivamente. Eu voltaria 

para São José do Rio Pardo. 

No quarto ano de participação, um imprevisto no ciclo de estudos me faz sair da sala de aula para 

auxiliar outro professor. Um privilégio que poderia ser mal visto pelos colegas maratonistas se eu disputasse a 

Maratona Intelectual naquele ano, e por decisão acertada, eu não faria a prova, pois estava sendo acolhido 

como aspirante ao seleto grupo de professores da Semana Euclidiana. Sou grato, para sempre. 

A partir daí, a participação na Semana foi de grande entusiasmo e inúmeras dificuldades de liberação 

no trabalho para conseguir estar livre de 8 a 15 de agosto, por mais que tal pedido fosse feito e aprovado com 

antecedência, os imprevistos insistiam em acontecer e eu insistia em vencê-los para dar continuidade na 

caminhada. Como professor convidado ao Ciclo de Estudos, concentrei o foco em Antônio Conselheiro e uma 

questão de sensibilidade pessoal: a religiosidade no Arraial de Belo Monte. 

 Mesmo enquanto professor, inspirado por um grande e sempre exemplo de referência euclidiana a 

viver o legado de sempre-maratonista, resolvi partilhar do mesmo lar que os estudantes, ou seja, o alojamento. 

Sinto que foi ali a descoberta do rumo certo a se tomar na travessia da ponte, pois os sentimentos que nasceram 

e foram cultivados naquele espaço, cativaram-me e incrivelmente conseguem surpreender-me e cativar a cada 

agosto. 
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É um misto folclórico de tradições inventadas, cantos, danças e abraços – estes últimos, sem ser 

necessária ocasião ou motivo como em nosso dia a dia, pelo simples fato de terem prazo de validade, devendo, 

portanto, serem consumidos sem moderação em uma semana. São comportamentos não tão esperados por 

uma sociedade comedida, de uma garotada que, após assistir às aulas e palestras, descem e sobem as ladeiras 

da cidade aos berros e gargalhos, nos mais diferentes estilos e ritmos, girando e dançando com o terrível 

cronômetro ligado desde a chegada em São José, afinal, passa rápido demais e toda essa alegria precisa ser 

aproveitada como se fosse a última vez.  

Esta euforia é motivação para aqueles que já estão caminhando e também para os que surgem no início 

da ponte, contagiando-se pelas vozes e cores que vão desenhando os rumos desta história. E em um dos anos 

caminhando nesta ponte, surge uma conexão rara de pessoas de determinados lugares que resolvem, em 

assembleia, denominarem-se como família. E, por motivo que possivelmente alguém responsável pela memória 

euclidiana um dia irá descrever, nasce a Família Onço, que presumivelmente foi ou será descrita neste texto 

por alguém bem mais lírico e poético que eu. 

 A ênfase que quero colocar quando falo da família que criamos está na possibilidade de pessoas de 

personalidades tão diferentes reconhecerem sentimentos comuns, construírem vínculos de amizade e 

cumplicidade e criarem laços de afetividade. A incrível magia de esquecerem aquilo que diferencia e 

apegarem-se ao que as aproximam, ao Euclides que une, à Semana que enlaça, à cidade que recepciona, àquilo 

que está muito além da explicação humana. Tal possibilidade, aos meus olhos, é a união que sinto falta no 

mundo, a fraternidade, cuja escassez adoece a sociedade, e seguindo as convicções que acredito, a lei maior 

de amarmos uns aos outros. 

Tendo exposto um pouco deste sentimento, acredito que o leitor deve compreender melhor a tristeza 

inicial, pelo fato que o distanciamento social afetará os nossos encontros, tradições e abraços, que passarão a 

ser, como todos os outros dias de todos os outros meses do ano, de longe. O contato digital, para muitos e como 

em meu caso, é diário e abastece o estoque de saudade das aventuras vividas na ponte. Nele, em alguns minutos 

do meu dia, esqueço o real e vivo o universo paralelo criado com os personagens que encontramos por ela; são 

tiques, familiaridades e tons de vozes que atravessam a distância para materializar um sorriso do outro lado da 

tela; e quanto a isso, registro que deixam os meus dias imensamente mais felizes. 

Porém este seria o nosso mês, nossa semana, nossa incrível oportunidade de caminharmos mais alguns 

passos na travessia da ponte. Faremos de longe, da segurança de nossas casas, para que possamos nos prevenir 

e oportunizar a possibilidade de estarmos juntos em breve, vivenciando a colcha de retalhos que este texto 

trará, nas memórias e histórias vividas e enxergadas por diferentes olhos, na sintonia do mesmo sentimento. 

E assim, sobre as pontes de afeto, o latim (pons, pontis) define que elas são obras de arte construídas 

para permitirem que cheguemos a algum lugar. Na ponte euclidiana, uma das mais belas obras de arte que  
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conheci, ainda estou no caminho, e atravessando-o conheço, descubro e experimento sensações que se 

renovam, que me renovam. Afetos que busco cultivar, zelar e aproximar, pois fazem toda a diferença na 

construção da minha história, daquela que futuramente vou ou vão contar, afinal, ninguém sabe quando 

chegará ao fim da ponte. 

Sobre toda esta andança, buscando os preceitos que acredito, associo a travessia ao salmista que 

cantou: “Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao regressar, voltam cantando, trazendo seus feixes.”. 

Estou semeando para talvez nem ver a colheita, mas ainda assim, um dia terminarei de cruzar a ponte, e com 

orgulho e emoção, sorrirei e agradecerei, se no início dela existir um outro jovem dando o seu primeiro passo 

para recomeçar um ciclo que não deve ter fim. 

 

Rafa, a Memória 

 

A primeira vez que ouvi falar em Semana Euclidiana foi em 2011, quando dois amigos próximos tiveram 

a chance de participar. A princípio, eu fiquei confuso, pois não imaginava existir tal evento literário, e muito 

menos sobre Euclides da Cunha, escritor que até então eu mal conhecia. Esses dois amigos ficaram muito 

ansiosos para a experiência, tanto que sempre faziam uma contagem regressiva durante nossas conversas, me 

deixando curioso a respeito do evento. 

Eis que chega o dia da fatídica viagem, os amigos vão e eu fico aqui na minha terrinha (Monte Alto), 

pensando o que estarão aprontando, esperando o retorno para saber de tudo sobre a semana, com riqueza de 

detalhes. Ao escutar suas vozes alegres e vê-los com tanto brilho nos olhos, me senti cativado a conhecer a 

semana das semanas, porém na minha cabeça a oportunidade era apenas para estudantes do Ensino Médio, e 

eu havia terminado meus estudos em 2010.  

Em 2012, depois de conseguir um emprego e uma bolsa integral de estudos, conheci uma pessoa muito 

especial chamada Mágellan, que também havia participado da maratona euclidiana anteriormente. Ao 

conversarmos sobre a semana, ela comentou que alunos universitários também poderiam se inscrever. Além 

disso, Mágellan iria participar e isso reacendeu a minha vontade de conhecer Rio Pardo, pois teria companhia 

agradável e continuaria na minha zona de conforto. Porém meus planos deram errado: não consegui folga nem 

do trabalho e nem da faculdade. O sentimento do ano anterior se repetia, só que desta vez com uma sensação 

extra de frustração, pois meus esforços haviam sido em vão. 

Enfim chega 2013, finalmente poderia gozar das minhas férias e conhecer a Semana. Agosto sempre 

demorou a chegar, mas neste ano foi angustiosamente pior. Eu tinha a sensação de que chegaria dezembro, 

mas não agosto. Planos e mais planos, contagem regressiva, tudo certo, eis que Mágellan teve alguns problemas 

pessoais e cancelou sua ida. Poxa vida, e agora? Vou sozinho? Não conheço nada, ninguém, nem o escritor que  
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deu origem a esta tradição, o que vou fazer? Bom, se é um lugar que quero conhecer, me cativa já tem dois 

anos, por que não ir? As dúvidas foram muitas, mas no fim encontrei a resposta que manteria meu coração 

aceso posteriormente, fora da zona de conforto: eu vou! Fiz a minha inscrição com o maravilhoso professor 

Leandro, que até então eu mal conhecia, arrumei as malas e esperei pelo meu primeiro 08 de agosto, o dia da 

viagem. 

A princípio fiquei bem deslocado, no ônibus havia aproximadamente 40 pessoas, as quais eu não 

conhecia ou mal conversava, todas bem diferentes. Sempre tive problemas de criar laços, seja pela timidez ou 

pela baixa autoestima, e pensava comigo mesmo: “Será que estou fazendo o certo?”. A viagem seguia, fui 

conseguindo me soltar e conversar. Fui conhecendo o Euclides com os maratonistas que estavam retornando 

ao recanto por mais um ano, e me identificando. Nunca imaginei que Euclides era engenheiro formado, 

engenharia que eu também escolhi. Enfim, foi um bom início. 

Chegamos em Rio Pardo ao anoitecer, paramos em frente a uma estação de trem que na minha cabeça 

parecia estar abandonada, mas que ao decorrer dos dias iria chamar de casinha ou aloja, com voz terna. Assim 

que descarregamos as malas, muitas pessoas de vários lugares do Brasil começaram a chegar junto conosco: Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Roraima e até do Amapá! Esse contato criado no alojamento me fez crescer 

tanto, me fez ver o mundo com outros olhos. Cheguei na escuridão e, ao passar dos dias, a luz inundava meu 

ser de forma que nunca tinha vivenciado. Desejar bom dia para alguém aleatório e descobrir nesta pessoa um 

companheiro que partilha de ideias semelhantes é incrível! Aprender coisas novas é revigorante, indescritível. 

Enquanto frequentava as aulas do ciclo, criava ainda mais afinidade com as pessoas. Fomos criando um 

vínculo íntimo, um grupo unido que posteriormente seria chamado de Família. Mas por que Família? Família 

não é só de sangue, é também sobre um grupo de pessoas que conhece seu pior lado e decide ficar, justamente 

por amor. 

Os dias passaram, até que chegou o dia de ir embora. É o momento mais difícil, se despedir das pessoas 

que em tão pouco tempo se tornaram especiais, e não saber se haverá um reencontro. O choro toma conta, 

costumo dizer que dia 15 de agosto é o dia mais louco do ano, o humor varia da alegria para a tristeza em fração 

de segundos, a dor da partida e a esperança do reencontro são marcantes. 

Quem viveu a Semana Euclidiana sabe que não é exagero quando digo que esperamos um ano para 

viver uma semana. Logo após o retorno eu já penso em como será o próximo ano, o que vou aprender, quem 

vou conhecer e compartilhar experiências, etc. 

Claro que se eu for detalhar tudo o que vivi durante a minha trajetória Euclidiana, não caberia neste 

espaço. Afinal de contas, existe um velho ditado euclidiano que diz: “O que acontece em Rio Pardo, fica em Rio 

Pardo”. Detalhei o início porque eu vi uma transformação boa na minha pessoa. Mesmo se a situação não estiver 

a favor, permita-se viver esta experiência. Além do conhecimento, que é imprescindível para qualquer pessoa,  
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você cria laços especiais com pessoas que nunca imaginaria conhecer, com as mais diversas qualidades. Se não 

fosse o senhor Euclides, a Família não teria se unido do jeito que é. Fazer parte de algo especial te torna 

especial... é isso! 

 

Maria Laura, a Lei 

 

“Sei lá, em [Rio Pardo] a poesia feito mar se alastrou… / sei lá não sei, sei lá não sei /  Não sei se toda 

beleza de que lhes falo / Sai tão somente do meu coração”49. Entre pontes, temas e links começo falando de 

paixão, intensa como sou, e poesia, a maneira mais leve que se pode ser. Gosto muito de como, em doses nada 

homeopáticas, caio de cabeça em coisas que me apaixonam, todo mundo sabe; e faço questão de mostrar, faço 

questão de ser e de estar ali, e foi assim que tudo se deu, logo eu que fujo de todo e qualquer rótulo, me vejo 

grudada nesse há 10 anos: A Lei. 

É interessante o burburinho que começa se formar pelos meados do ano, hoje, a organização de toda 

uma agenda pra ter aquela semana completamente livre. Mas antes não era assim. Envolvia uma logística de 

estar entre os escolhidos da escola, toda a atenção nos testes para ter a melhor nota e poder conhecer aquele 

tal lugar que todos sempre falavam. A surpresa de uma longa viagem, boatos que eram 12 horas, mas sempre 

se alongam; as igrejas incontáveis no caminho; seus vilarejos, cidades das mais diferentes conformações e 

mínimas casinhas pelas quais passamos. “Sei lá não sei”, parece que tudo o que envolve essa Semana tem uma 

aura mística, coisa que nem Madame Sourbeck saberia explicar; é uma paixão que nutro como o sentimento 

mais puro de amor que tenho pelo meu Carnaval. 

Falei, falei e, entre códigos e indagações, não disse nada. É proposital, essa Semana tem disso, suas 

histórias são suas, suas memórias: embora todos os dias no coração, ficam por lá; as vivências só podem ser 

compreendidas ao subir pelo menos uma ladeira, ou descer apressados cantarolando uma música qualquer que 

nunca tenha dado tanta atenção, mas lá, te marca! E o mais intenso e mais forte desse lugar, o que extrapola 

toda a barreira dos mistérios que envolvem esse universo, são os laços que você cria com as pessoas que lá 

chegam da mesma forma que você. Aí estão as mais verdadeiras, sólidas, tangíveis e belas Pontes de Afetos. 

Ah, os sentimentos na Semana Euclidiana! Ah, a Semana Euclidiana! A impressão que tenho é de que 

amanhã ou depois começarei a planejar peça por peça de roupa a ser levada (já viraram marca, as roupas da 

Lei). “Sei lá não sei”, é o único lugar no qual me sinto completamente livre para ser o que ou quem devo ser! 

Acredito que essa liberdade habite cada um que já tenha passado por essa ponte, e quem torce o nariz e não  

                                                           
49 Adaptação da letra do samba “Sei lá Mangueira”, de autoria de Paulino da Viola e Hermínio Bello de Carvalho, originalmente 
gravado por Elizabeth Cardoso, em 1969, e interpretado por tantos outros cantores ao longo dos anos.   
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deseja mais retornar não está pronto para esse sentimento que nos é despertado. Mas, voltando à mala, é 

extremamente estranho não ter esse ritual de passagem; é um incômodo, uma sensação de ter esquecido a 

porta aberta ou a panela acesa no fogão. Como será a noite de 08/08 sem aquele encontro de malas, colchões 

e olhares? E eu vou ter que ficar andando pelo meu quintal no dia 09/08 para representar o desfile? Os degraus 

do Epidauro, as lojas que mudam de lugar, a vista do Recanto Euclidiano, estarão do jeito que deixamos na 

última vez? “Sei lá não sei”. 

E não quero me prender nesses questionamentos. Vamos às pontes, ao que nos une e mantém esse 

movimento centenário vivo: as pessoas, relações e trocas.  

Acredito que a força dessa Semana seja essa, a intensidade na qual a vivemos, e a necessidade de captar 

todo um universo com seus símbolos e signos, que mesmo habitando um século passado, estão escancarados 

feito ferida aberta no nosso dia a dia. É gritante quando lhe é tirado o véu dos mistérios na Semana Euclidiana 

e você passa a enxergar! É impressionante a diversidade de temas propostos, engrandecedor e agregador para 

o nosso saber-mensurar-o-mundo além de nossas réguinhas de 2 cm. Sou grata a todo o carinho, aprendizado 

e afetos que essa Semana, verdadeira ponte, me permitiu trilhar. 

Em tempos de distâncias, a Semana Ponte vem como uma grande ligação e luz para nós que precisamos 

passar por seus caminhos para a renovação. Reinventa-se e continua cumprindo o seu papel de unir tudo e 

todos: brasis do sertão ao litoral, pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo e Roraima, histórias, vivências, 

ensinamentos. Deixo de lado aqui as minhas indagações, pois a minha maior certeza, independente de quantas 

pontes terei de passar, é que agosto nunca demore a chegar.  

 

Igor, o Querido 

 

Abrir a arca preciosa em que guardo as minhas memórias das Semanas Euclidianas é como se 

mergulhasse no profundo das diversas versões de mim mesmo na última década. Não como se entrasse, passo 

por passo, num mar calmo, em uma tarde de brisa mansa, com bebidas refrescantes e um romance bem vendido 

na areia; mais como um salto, partindo do cânion mais alto, a muitos metros de altura, com a beleza de quase 

não sentir o impulso, mas perceber cada segundo da queda, conhecer os buracos de coruja nos barrancos que 

passam ao lado, esperar que a ponta dos pés encoste na água gelada, depois os joelhos, depois as coxas, depois 

o umbigo, o pescoço, a cabeça, e tocar o fundo, voltar à tona e subir outra vez ao pico, olhando a paisagem, 

apenas para saltar de novo.  

À margem de outro agosto, sinto por não poder completar as minhas bodas de estanho – dez anos – 

com a querida São José do Rio Pardo. Sinto tanto, ou talvez mais, quanto o pesar de não ter escrito, em 2012, 

qualquer mensagem pequena para enfiar na cápsula do tempo que desenterrarão da lateral do Recanto daqui  
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a quarenta e poucos anos; com ela, farão um mural, um livro ou um documentário curto que relembrará os que 

lá estiveram no centenário, mas eu, como nesse ano atípico – em que quase ninguém estará – não figurarei na 

cápsula, não estarei nas mensagens, nos escritos oficiais, não me lerá um jovem de dezessete anos, loiro, cheio 

de espinhas, vindo de uma cidade distante para conhecer a segunda morada do seu conterrâneo. Mas, ainda 

assim, estarei.  

Se aprendi algo com os meus dez anos com o Euclydes – que escrevo com ípsilon, como ele gostaria – 

foi que há, no mais das vezes, muito a ser contado pelas margens, fora das oficialidades, e embora não se 

anotem os protocolos desses profundos, há neles significantes e significados preciosíssimos que não imaginam 

aqueles que só passeiam pelos litorais. 

Fora das cadernetas de presença, das apresentações acadêmicas, dos eventos obrigatórios, dos 

discursos políticos lidos e relidos mais por praxe que por cuidado e vontade, para mim, particularmente, figura 

o sentido mais amplo de tudo aquilo.  

Não que se negue a relevância das assinaturas e cobranças, das falas, dos trabalhos, das aulas 

mirabolantes e intensas que fizeram brilhar os meus olhos de menino de dezessete anos ao primeiro encontro, 

e formaram com primor o meu sempre em evolução ser-euclidiano. Não que se esqueça dos méritos 

reconhecidos na Fábrica ou das discórdias intelectualizadas das mesas no Mercado, da pedagogia dos desfiles, 

das palmas espontâneas ao fim de cada tempo, da espera ansiosa, com olhos no horário, pelo próximo mestre 

e pela próxima descoberta em que se descortinaria, dia após dia, a Semana Euclidiana.  

A verdadeira descoberta, no entanto, estava na práxis em que se transpunha a teoria, quando Euclydes 

deixava de ser escrito para ser mensagem. Morava, para quem quisesse conhecer seus endereços, não mais 

apenas nas aulas e palestras; descia as ladeiras cantando, correndo, ansiosa pela hora do almoço; ia para casa, 

não a definitiva, cujo nome se coloca em formulários, mas uma única e rara, em algum canto da cidade, 

mudando ano após ano, sem auxílio de corretores.  

No alojamento, com as malas abertas, um varal no meio, roncos e cheiros tão diversos quanto suas 

origens, descobri, não sem resistência e receio, o diferente. Em cabelos coloridos, roupas inusitadas, falas 

arrastadas, rápidas, chiadas, em contrastes e confrontos, se pintavam os cantos de brasis que eu, interiorano, 

não conhecia. Litoral e sertão juntos. E o sertão virando mar, e o mar tornando-se sertão, trocando as histórias 

que lhes cruzavam, formando, em si, um novo continente, a praia em que eu voltaria sucessivas vezes para 

mergulhar.  

Lembro, enquanto escrevo, dos momentos compartilhados: as engenharias para cobrir o ar frio do Rio 

Pardo que se enfiava por debaixo das portas, os jogos noturnos na Sala de Vidro, o Boi da Meia Noite, a escolha 

das músicas na hora do banho, o conversar até que o sono chegasse. Tudo por ali é coletivo, e quem não o 

admite, não o resiste, não fica, se esquece.  
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Quem passa por São José sem lembrar o outro que esteve ao seu lado, certo que não passou como devia. 

Certo, por isso, que não me lembre tanto do primeiro ano em que, acuado, poucos amigos fiz e poucos 

momentos vivi, não por falta de convite, mas pelos rigores científicos das competições internas comigo mesmo. 

Certo também que por isso me acenda na memória a lembrança da noite fria em que, alguns colchões à 

distância, o hoje amigo para sempre, Renan Petrasso, vestido com um casaco claro, convidou-me para escrever 

em seu relicário euclidiano. 

A sensação de cativar, ali, de tal forma, o outro – que não era apenas um outro, mas o motivo de tantas 

admirações -, embora não conhecesse ainda as literárias vantagens de abandonar uma estrela para abraçar um 

amigo, deram-me a certeza da direção a seguir e da necessidade de aproveitar as marés de agosto para plantar 

as árvores do que se constituiria, um dia, uma família, a minha Família Onço. 

Um dia, carregamos uma porta, achada numa caçamba, pelas ladeiras da cidade; um dia, exibimos uma 

exposição de pisos e outros materiais de demolição; um dia, tiramos fotos com legumes, que se tornou uma das 

nossas tradições inventadas; um dia, desvendamos a lógica das lojas que são movidas de lugar na calada da 

noite por megaempresários ocultos que não podemos revelar o nome; um dia, encontramos a loja de 

milkshakes misteriosos que era nada mais do que um buraco na parede de onde saía qualquer sabor possível; 

um dia, não achamos mais os  milkshakes ou a máquina de refrigerantes, certamente movida pelas forças 

nefastas do capitalismo. Um dia, sentamos para debater questões euclidianas; um dia, pedimos uns aos outros 

esclarecimentos, apoio e compreensão; um dia, sentamos na fila da frente para aplaudir os nossos premiados; 

um dia fizemos barulho, um dia choramos em silêncio.  

Entre os anos, em Família, nós mudamos como Rangers, Ciclistas Radicais e Deuses do Olimpo, e 

enquanto íamos evoluindo, cada dia mais Família e mais amigos de Euclydes, por protesto e adoração, a Semana 

foi se modificando ao nosso redor, desde a excruciante programação de 2012 ao inusitado passeio turístico de 

anos depois. A cidade, como tal, também seguiu em frente, abrindo e fechando portas, mostrando-nos novos 

caminhos e oportunizando novas experiências. Passamos a conhecer alguns rostos comuns de Sanzé, fazer suas 

vozes, seus trejeitos, pronunciar seus nomes compridos nos eventos oficiais. Passamos, pelo amor e pelo 

respeito, a possuir uma ponte particular para nossa São José, à qual voltamos dia-a-dia para relembrar 

momentos felizes.  

Depois de cada agosto, na primeira sessão de terapia, as impressões cheiram todas a Semana Euclidiana. 

Para Freud, não há lugar, de modo que a psicóloga, sentada na sua cadeira bege e sábia, já sentenciou: é em 

São José que vou buscar o sopro de alegria, autoconhecimento e verdade que me mantém por todo o ano. Lá, 

como dizemos nós, Onços, sou o melhor de mim. “Somos”, é melhor dizer, porque somos juntos, com sinal de 

mais, no coletivo. Somos sem máscaras, sem impedimentos, sem julgamentos, sem vontade de além de apenas 

ser sempre-maratonistas (desculpe, Leandro, pela apropriação!). 
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São José do Rio Pardo, no fim das contas, tornou-se casa para este outro menino cantagalense. Não 

importa em que ponto da cidade, nem que não a conheça toda ou mesmo a metade; não importam os colchões, 

se firmes ou macios, em que dormimos; não importam as autoridades, que vêm e que passam: está lá e aqui a 

minha Sanzé, com sua fonte recém-restaurada, sua ponte, seu Cristo particular, seus paralelos avermelhados 

que guardam as lembranças da minha evolução enquanto euclidiano, amigo e humano.  

São José de Agosto é um depoimento completo, sem direito ao silêncio. Conta de si enquanto fala dos 

tantos milhares que passaram, de tantos lugares, levando bandeiras, fundindo as histórias, selando elos que 

ficarão registrados, indeléveis, para além das palavras, cápsulas e tempos.  

Está lá, cânion absoluto, guardando um imenso, revolto e profundo oceano de Semanas, aguardando 

um salto, ora assustado, ora confiante, ora saudoso dos estrangeiros prontos a virarem filhos e dizerem, num 

paragem depois, encharcados de todo o vivido, “que saudades do meu escritório de zinco e sarrafos da margem 

do Rio Pardo”.  

 

DEDICATÓRIA: Dedicamos este texto, com a força dos sentimentos que dele emanam, a toda nossa 

inominavelmente adorada Família Onço, em especial à Carlota, Gabi, Jheni, Norb, Mona e Rafa Macho, e 

também à garotada-maratonista destes e de todos os anos, que, sem dúvidas, vai A-MAR! 
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