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O LEGADO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NA CULTURA BRASILEIRA

Ana Paula de Paulo Pereira de Lacerda
Curadora da Casa de Cultura Euclides da Cunha 

casadeculturaeuclidesdacunha@gmail.com / anapaulapplacerda@gmail.com 

                                                            “Há no Brasil – coisa surpreendente – uma cidade, que todos os anos, com a pontualidade de um 
                                                                                                                                    culto, a solenidade de um voto, comemora um livro.“

                                                                                                                                                                                      Pedro Calmon, 1936.

            Considerado como o mais antigo e tradicional evento cultural do Brasil, o Movimento Euclidiano iniciou 

se em 1912, com o objetivo de discutir e difundir o pensamento do escritor Euclides da Cunha, que residiu 

na cidade, no período da reconstrução da Ponte Metálica. Durante os trabalhos na ponte, em sua cabana de 

zinco, às margens do rio Pardo, escreveu uma das maiores obras da literatura brasileira, o livro “Os sertões”. 

             O culto a Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo, uma tradição que identifica a cidade, possui 

características das formas culturais chamadas de rito, mito, saga, lenda, fé, valor, crença, ficando num espa-

ço fronteiriço entre o real e o imaginário, entre a realidade e a lenda, entre a história e o mito, entre o tempo 

histórico e o tempo transcendental. 

          Roberto Da Matta, antropólogo, autor de diversas obras relacionadas a festas, ritos e mitos, afirma 

que as coisas culturais, como as normas, as instituições, os ritos e mitos, são respostas humanas às neces-

sidades de um grupo, levando-o à invenção de uma cultura. Suas observações ainda demonstram a força e 

o poder do social, que é quem sente a necessidade e escolhe a resposta, qualifica um determinado elemento 

e transforma-o em instrumento que ajuda a dar forma aos valores e à ideologia. O social é, portanto, quem 

promove e alimenta aquilo que chamamos cultura, estilo ou forma social. 

           A invenção das comemorações euclidianas foi a forma encontrada pela sociedade para manter viva 

a memória de Euclides da Cunha. Comprometido afetivamente com a memória do escritor e com as obras 

que realizou na cidade – a “Ponte” e “Os Sertões”, o povo de São José do Rio Pardo encontrou uma forma 

de eternizá-las. Sem essa ligação afetiva e esse comprometimento da sociedade, a comemoração não se 

consolidaria e a memória teria esmaecido com o tempo.  

            O culto a Euclides da Cunha é uma forma cultural profundamente cristalizada em São José do Rio 

Pardo, fazendo parte dos ideais e valores considerados “eternos” pelos seus moradores. Não se supõe, entre 

eles, que esse culto deixe de existir um dia. Ele simplesmente existe e imagina-se que sempre existirá. Essa 

comemoração faz parte do passado e do presente de quem vive ou já viveu algum dia nesta cidade. 

             Como, então, não fará parte do futuro? Quem conhece ou já ouviu falar de São José do Rio Pardo 

sabe que a comemoração euclidiana é sua “marca registrada”, o evento cultural que a individualiza, diferen-

ciando-a das demais.
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          Cada geração de rio-pardenses criou um modelo próprio de festa, uma forma especial de comemora-

ção, com rituais cívicos e sociais, organizados de acordo com os costumes, valores e recursos do seu tempo 

e, ainda, com o que ficou retido na sua memória e na do seu grupo. Por outro lado, constata-se que todo 

indivíduo, de qualquer geração, em algum momento, teve a oportunidade de aprender algo sobre Euclides 

da Cunha, de tomá-lo como inspiração, motivação, tema de estudo, base de reflexões e de posicionamentos 

diante das coisas da vida, o que acabou por influenciar seu modo de ser como pessoa. Ou, no mínimo, teve 

a oportunidade de fazer amigos e de aprender regras de convivência social, durante a festa.       

           Inegavelmente, durante esses quase 100 anos, um imensurável número de cidadãos, participantes ou  

espectadores da festa, puderam  aprender sobre Euclides com a “literatura dos desfiles”, com os “discursos 

da romaria”, com o  teatro dos “ janeleiros”, com os professores dos “ciclos de estudos”, com as falas eruditas 

dos “conferencistas” e “euclidianos”, com as provas das “maratonas”, com os espetáculos  artísticos, e, até 

mesmo, com o jogo complicado das legitimações e com a dialética da comemoração.

           Acima de tudo, a comemoração euclidiana tem sido um momento privilegiado em que a sociedade se 

destaca e se percebe como um todo, desenvolvendo a noção de coletividade, de pertencimento a uma co-

munidade que tem passado e terá continuidade. Passado e continuidade que são percebidos de modo muito 

marcante pela repetição anual dessa festa. 

Bem-vindos à Semana Euclidiana 2021!
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EXPLICAÇÃO DO TEMA DA SEMANA EUCLIDIANA 2021

“OS RIOS E EUCLIDES DA CUNHA – UMA ODISSEIA LITERÁRIA FLUVIAL”
                                                                             
                                                                         Nicola S. Costa

                                                                                          “O processo da escritura euclidiana poderia assim ser descrito: impetuosidade,  
                                                                                           luta para ultrapassar, cegueira e depois lucidez e mansidão. Algo dessa dinâ-                                                                              

                                                                                            mica intempestiva liga os dois episódios. Por um lado, a força do rio, por outro
                                                                                             outro a do gado (“O estouro da boiada”) que se chocam contra os obstáculos      

                                                                                            com os quais se deparam, e em ambos casos o mesmo afã de transpor, 
galgar, vingar” (Leopoldo M. Bernuci)

           

          Não estaríamos exagerando ao afirmar que a obra literária euclidiana seria, simbolicamente, como 

um grande rio formado por infinitos afluentes que nele deságuam. Tal imagem tem algo de lógico, já que o 

espelho de rios se reflete na maioria dos assuntos abordados por Euclides da Cunha, daí o tema da Semana 

Euclidiana 2021 intitular-se “Os Rios e Euclides da Cunha – Uma Odisseia Literária Fluvial”. Trata-se de um 

tema amplo, abrangente, para especialistas em diferentes áreas de ensino, pois está presente em todas as 

obras escritas por Euclides da Cunha, não se limitando ao livro Os sertões, mas a todos os livros do autor.

       De certa forma, esse tema complementa e amplia o tema da Semana Euclidiana 2020, que foi 

“São José do Rio Pardo – Pontes de Travessias Culturais”. No caso dessa cidade, não há como 

separá-la do livro Os sertões na medida em que o próprio Euclides da Cunha se referia à pon-

te que reconstruiu e o livro que escreveu de “irmãos gêmeos”, por serem obras simultâneas.

         Embora tenha escrito também sobre o litoral, Euclides tinha certas restrições, já que o litoras sig-

nificava o caminho por onde chegava a “civilização de empréstimo” europeia, eivada de racismo bio-

lógico, de soberba, de materialismo, de preconceitos e pretensa superioridade cultural, que des-

caracterizava a cultura brasileira com suas ideias pejorativas sobre a forma e o caráter nacional.

    O próprio Euclides assimilou muitas influências europeias e ao aplicá-las na realidade 

brasileira, percebeu a sua inadequação e ultrapassou-as com suas próprias intuições pessoais, denunciando 

um Brasil oficial e litorâneo que se julgava “civilizado”, ao mesmo tempo que revelando o Brasil interior e 

sertanejo, “bárbaro”, nas suas mazelas e virtudes, cuja população foi considerada por ele como “o cerne da 

nacionalidade”.

           Em suas abordagens e missões oficiais que o colocaram em contato com os problemas brasileiros, 

Euclides retratou os rios que atravessaram a sua existência pessoal e profissional, seja como militar, cronista, 

engenheiro, cartógrafo, ensaísta, e que contribuíram para a sua visão de mundo e de intelectual.
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           Seus conhecimentos geográficos, por exemplo, e sua habilidade pessoal o transformaram num car-

tógrafo credenciado, a tal ponto que trabalhou ao lado do barão do Rio Branco no Ministério das Relações 

Exteriores durante anos, recebendo dele a chefia da missão diplomática que foi percorrer e demarcar o rio 

Purus até suas cabeceiras na selva, em território peruano, e que serviu de base para a definição de nossas 

fronteiras com aquele país vizinho.

               De certa forma, a linguagem literária de Euclides da Cunha é um rio verbal vasto e torrencial, caudalo-

so, profundo, largo, tortuoso, acidentado, transbordante, feito com as águas dos rios que conheceu, estudou, 

percorreu e descreveu em suas obras. Nascido na pequena Santa Rita do Rio Negro, em Cantagalo, interior 

do Rio de Janeiro, Euclides viveu na cidade do Rio de Janeiro, veio para São Paulo do rio Tietê, observou 

Canudos das margens do rio Vaza Barris, sugeriu o desvio das águas do rio São Francisco para as regiões 

áridas do Nordeste, impressionou-se com o rio Amazonas cartografou o rio Purus até as suas cabeceiras. A 

literatura euclidiana é um fluxo fluvial permanente onde ressoa a sua vida pessoal igualmente fluida, como no 

poema abaixo..

“Os rios de Euclides da Cunha – Uma Odisseia literária fluvial”

- Os rios atravessam o Tempo, modelam os povos, inspiram as artes, mapeiam as mentes

- Os rios banharam a vida e os escritos de quase todas as obras de Euclides da Cunha

- Sua vida foi como um rio feito pela presença e travessia interminável de rios brasileiros

- Entre os seus talentos, os rios o ajudaram a desenvolver um bem especial: o de cartógrafo

- O primeiro rio na vida de Euclides foi o de ser fluminense, de flumen, rio em latim

- Na terra onde nasceu, Cantagalo, o rio principal era o rio Negro, o rio de sua infância

- Euclides nasceu na fazenda da Saudade, num lugarejo chamado Santa Rita do Rio Negro

- Euclides deve ter conhecido também na região próxima o grande rio Paraíba do Sul

- Ainda criança, Euclides desceu a serra fluminense e foi para a capital, o Rio de Janeiro

- Desterrado para Campanha, em Minas Gerais, Euclides viu ali o riacho Santo Antônio

- Euclides viveu algum tempo em São Paulo, a terra do rio Tietê dos bandeirantes

- Euclides viu o rio Vaza-Barris, o Irapiranga, onde aconteceu a guerra de Canudos

- Euclides trabalhou ao lado do rio Pardo, reconstruindo a ponte e escrevendo “Os sertões”

- Euclides escreveu sobre o rio São Francisco, que podia resolver as secas do Nordeste
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-- Euclides navegou pelo rio Amazonas e viu a floresta imensa e misteriosa em gênese

- Euclides percorreu e cartografou o rio Purus vendo os seringueiros e a sua exploração

- Euclides escrevia como um rio verbal inesgotável, profundo, largo, transbordante

- As obras euclidianas formam uma hidrografia completa que permanece no Tempo

- Viajamos pelas águas dos rios descritos por Euclides e ainda nos banhamos neles

- A vida de Euclides foi uma Odisseia fluvial, um navegar constante, uma viagem sem fim
    

- Nós somos os continuadores das viagens fluviais e literárias de Euclides da Cunha

APRESENTAÇÃO DA REVISTA EUCLIDIANA 2021

             No artigo A IMPORTÂNCIA DOS RIOS NA TRAJETÓRIA INTELECTUAL DE EUCLIDES DA CUNHA, 

Rosângela Aparecida Gomes Pereira discorre sobre a importância dos rios na trajetória intelectual de Eu-

clides da Cunha já que os rios sempre fizeram parte da obra e da vida, tanto pessoal como profissional, de 

Euclides. Desde a sua infância até à vida adulta, os rios propiciaram-lhe vivência e inspiração, sendo por ele 

retratados em seus escritos, conseguindo, primorosamente, descrever com fidelidade a paisagem a ele apre-

sentada, expressando uma mistura de terror e êxtase, desilusão e deslumbramento. Indo mais além, Euclides 

da Cunha observou atentamente todos os fatos e os detalhes do ambiente que o cercava, deixando, dessa 

forma, uma preciosa contribuição à humanidade.

          No artigo “NÃO APENAS MAIS UMA PONTE SOBRE UM RIO ... O ECO DO CLAMOR DE EUCLI-

DES”, Sílvia Regina Madi Pinheiro Alves apresenta um Euclides da Cunha visionário, que enxergava além do 

seu tempo e buscava soluções para problemas claros, muitas vezes estagnados e negligenciados, existentes 

não só em nosso Brasil, que afetavam à primeira vista os menos favorecidos, por efeito do desinteresse, indi-

ferença e inércia dos que podiam resolvê-los, e os meios que apresentava para solucioná-los. Foi assim com 

a Ponte que defendeu ser construída entre a divisa do Estado de São Paulo com o Estado do Mato Grosso 

(hoje Mato Grosso do Sul), sobre o Rio Paraná, inaugurada 90 anos após o seu brado. Para chegar até ela, 

a antiga Estrada Boiadeira, é só seguir pela SP-320, a Rodovia Euclides da Cunha.

              No artigo ABAIXO O CORTA-CABEÇAS, Rachel Ap. Bueno da Silva analisa o significado da mudança 

recente de nome de uma rua de Niterói, no Rio de Janeiro, do temível coronel Moreira César, comandante 

da 3ª Expedição contra Canudos e apelidado de Corta-cabeças, e morto logo no início do combate, para o 

do ator Paulo Gustavo, natural da cidade e que morreu de Covid 19 na pandemia, após ter realizado várias 

ações culturais, beneméritas e humanitárias em prol dos mais necessitados. Rachel relembra que a mudança 

de nomes de ruas ocorreu outras vezes no Brasil, no calor da hora dos fatos, mas que conhecida a verdade 

sobre homenageados, desfeitos os mitos, as lendas e os “falsos heróis”, tiveram imediatamente seus nomes 

revogados e substituídos por outros que representavam verdadeiramente o reconhecimento daqueles que 

contribuíram para a construção da memória coletiva e popular.
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           No artigo EUCLIDES DA CUNHA COMO ESCRITOR, Nicola S. Costa descreve Euclides da Cunha 

como escritor a partir da frase em epígrafe, “Ninguém lê, ninguém escreve, ninguém pensa”, escrita nas 

últimas semanas de sua vida, em que desabafava sua decepção com a apatia e a estagnação cultural predo-

minante no país. No artigo anterior (“Euclides como leitor”) ficou demonstrado como ele, desde a sua infân-

cia, era leitor voraz, enumerando os principais autores e obras que conhecia e citava em suas obras; neste 

segundo artigo, tenta demonstrar como ele era, desde a sua adolescência, um escritor obsessivo, mencio-

nando as principais obras que escreveu e a variedade delas, em que revelava seu talento de polígrafo. Assim 

procedendo, temos como objetivo principal fundamentar a segunda parte da frase amargurada de Euclides, 

reconhecendo nele um leitor, escritor e pensador apto a diagnosticar num desabafo de seis palavras o atraso 

cultural em que vivíamos no início do século XX e que, após um século, e de certa forma, infelizmente, ainda 

continua longe de ter perdido o sentido manifestado por ele.        

           No artigo A AMAZÔNIA NA VISÃO DE EUCLIDES DA CUNHA, Willi Bolle, autor do importante livro 

“grandesertão.br”, apresenta uma visão do conjunto dos escritos de Euclides da Cunha sobre a Amazônia. O 

objetivo é esclarecer quais foram as diferentes etapas do seu projeto de livro sobre essa região, sendo que 

entre todas elas tem textos de transição. Inicialmente são comentados os seus primeiros textos sobre o tema, 

que antecedem a sua expedição pelo rio Purus, realizada em 1905 e resumida num relatório. A partir daí é 

analisado o seu projeto de livro Um paraíso perdido, anunciado por ele durante os preparativos da expedição. 

Em seguida são comentados os textos sobre a Amazônia no livro À margem da história, que ele efetivamente 

organizou, em 1908, e que foi publicado postumamente em 1909. O pressuposto teórico subjacente a estas 

análises é que se trata de esboços de um Livro Amazônico, nos quais o autor retoma estruturas de composi-

ção de sua obra prima Os Sertões (1902). Nesse sentido, é destacado o trinômio “a Terra, o Homem, a Luta”, 

e com isso também a ideia de Euclides de escrever, na sequencia daquela obra, um “segundo livro vingador”, 

desta vez sobre a Hileia.          

              No artigo TRÊS VERSÕES DA LENDA DE AHASVERUS: CASTRO ALVES, MACHADO DE ASSIS E 

EUCLIDES DA CUNHA, Maria Aparecida Granado Rodrigues aborda a peregrinação poética da figura lendá-

ria de Ahsverus em terras brasileiras. Entre alguns autores brasileiros que trataram do tema Judas Ahsverus, 

examina Castro Alves, Machado de Assis e Euclides da Cunha, que inspirados por essa lenda, deixaram seus 

textos registrados, em momentos diferentes da Literatura Brasileira. Há uma referência ao escritor alemão 

Goethe, criador do drama “Fausto”, que também deu sua versão sobre a lenda de Ahasverus.

           Devidamente autorizado pela Curadora da Casa Euclidiana, Ana Paula Lacerda, a quem agradeço, 

incluo em Apêndice da Revista Euclidiana os COMENTÁRIOS SOBRE A ENTREVISTA “EUCLIDES ALÉM 

DOS SERTÕES”, DO JORNALISTA FABIANO MAISONNNAVE COM O HISTORIADOR LUÍS CLÁUDIO 

VILLAFAÑE G. SANTOS, AUTOR DO LIVRO “EUCLIDES DA CUNHA: UMA BIOGRAFIA”, PELO JORNAL 

FOLHA DE SÃO PAULO, CADERNO ILUSTRADA ILUSTRÍSSIMA, PÁGINA C8, EM 13 DE JUNHO DE 

2001.
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A IMPORTÂNCIA DOS RIOS NA TRAJETÓRIA INTELECTUAL 
DE EUCLIDES DA CUNHA

                                                                                     Rosângela Aparecida Gomes Pereira
                                                                                            (rosangela50gomes@gmail.com)

RESUMO: Realizado a partir de criteriosa revisão bibliográfica, este artigo tem como objetivo principal discor-
rer sobre a importância dos rios na trajetória intelectual de Euclides da Cunha. Os rios sempre fizeram parte 
da obra e da vida, tanto pessoal como profissional, de Euclides. Desde a sua infância até à vida adulta, os rios 
propiciaram-lhe vivência e inspiração, sendo por ele retratados em seus escritos, conseguindo, primorosa-
mente, descrever com fidelidade a paisagem a ele apresentada, expressando uma mistura de terror e êxtase, 
desilusão e deslumbramento. Indo mais além, Euclides da Cunha observou atentamente todos os fatos e os 
detalhes do ambiente que o cercava, deixando, dessa forma, uma preciosa contribuição à humanidade.

Palavras-chave: Euclides da Cunha; Rios; Trajetória Intelectual.

ABSTRACT: Based on a careful bibliographical review, this article aims to discuss the importance of rivers in 
the intellectual trajectory of Euclides da Cunha. Rivers have always been part of Euclid’s work and life, both 
personal and professional. From childhood to adulthood, rivers provided him with experience and inspiration, 
being portrayed by him in his writings, deftly managing to faithfully describe the landscape presented to him, 
expressing a mixture of terror and ecstasy, disillusionment and wonder. Going further, Euclides da Cunha 
carefully observed all the facts and details of the environment that surrounded him, thus leaving a precious 
contribution to humanity.

Keywords: Euclides da Cunha; Rivers; Intellectual Trajectory.

              Sempre observando atentamente os fatos e o ambiente à sua volta, Euclides da Cunha deixou sua 

valiosa contribuição à humanidade, construída pelo seu pensamento e pelos caminhos que trilhou.

Nascido em Cantagalo, na Fazenda Saudade, estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866, Eucli-

des Rodrigues Pimenta da Cunha, já na infância, viveu em cenários nos quais os rios estavam presentes e, 

futuramente, influenciariam sua trajetória literária e profissional.

              A sua cidade natal, Cantagalo, localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, fixada no 

Centro-Norte Fluminense, contempla linda natureza. O município encontra-se na região hidrográfica do Rio 

Dois Rios e seus afluentes: Rio Grande, Rio Negro e Rio Paraíba do Sul. O centro do município é cortado 

pelos córregos São Pedro, originário na localidade de Batalha, e o Lavrinhas, vindo do município de Cordeiro.

Já no Rio de Janeiro, no ano de 1884, com apenas dezoito anos de idade, Euclides da Cunha escrevia seu 

primeiro artigo “Em viagem”, publicado em um pequeno jornal dos alunos do Colégio Aquino, revelando seu 

interesse e admiração pela natureza (ROSSO, 2009).

             Euclides da Cunha também conheceu o Rio Vaza-Barris, curso de água que banha os estados da 

Bahia e Sergipe. Trata-se de um rio perene, com 450 km de comprimento que, atravessando a Bahia e Ser-

gipe, desagua no litoral sergipano, próximo ao povoado Mosqueiro.

              O nome Vaza-Barris decorre do fato de que, durante a Segunda Guerra Mundial, três navios brasi-

leiros naufragaram no rio, ocasião em que nativos observaram barris afundando e vazando no rio, surgindo 

daí o nome Vaza-Barris. 

              O Rio Vaza-Barris é notável na história brasileira, pois, em suas margens, ocorreu a Guerra de Ca-

nudos, liderada por Antônio Conselheiro no século XIX, no sertão baiano. 
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           Assim escreveu Euclides da Cunha:

           Estas terras (sertão) são recortadas por alguns rios transitórios que empanzinam no tempo das chu-

vas (inverno), e perdem seu traçado nas secas (verão) transformando em esparsas poças de água. Destes, 

o mais importante é o Vaza-Barris. Em uma de suas curvas está Canudos, o arraial, “um acervo de enormes 

casebres.”

              Euclides trabalhou e escreveu às margens do Rio Pardo, que banha os estados de São Paulo e Minas 

Gerais. A nascente do Rio Pardo está localizada no sul de Minas Gerais, mais exatamente no município de 

Ipuiúna, seguindo seu curso, de 573 km, e adentrando o estado de São Paulo pelo município de Caconde, 

cortando o município de São José do Rio Pardo e avançando à noroeste. 

Em “Os Sertões”, Euclides da Cunha descreveu a região de Canudos, no vale do Rio Vaza-Barris, no nordeste 

da Bahia, numa concepção naturalista, alicerçada no historiador francês Hippolyte Taine que, de acordo com 

Ventura (1998), lhe forneceu a base científica para buscar correspondências poéticas entre os fatos narrados 

e a paisagem que o cercava.

           Euclides da Cunha, chegou a São José do Rio Pardo no ano de 1898, enviado pelo Departamento de 

Obras Públicas do Estado para superintender o difícil trabalho de reconstrução da ponte sobre o Rio Pardo, 

considerada a mais importante obra em execução em São Paulo e que, cinquenta dias depois da inaugura-

ção, à uma hora da madrugada de 23 de janeiro de 1898, havia desabado devido à escavação de um dos 

pilares, que rachou e não resistiu à correnteza do rio (DEL GUERRA, 1998).

          Frente ao trágico acontecimento do desabamento da ponte, Euclides solicitou ao diretor da Superin-

tendência, Gama Cochrane, que lhe desse o trabalho de reconstrução e, assim, em fevereiro de 1898 já se 

encontrava em São José do Rio Pardo.

           Já nos seus primeiros dias na cidade, ao elaborar um relatório sobre a queda da ponte, Euclides con-

vidou 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 que fossem testemunhas das várias irregularidades consta-

tadas, como trabalhos defeituosos de alvenaria, erros na montagem, rebites com diâmetros não proporcionais 

aos furos dilatados das chapas (DEL GUERRA, 1998).

         Com uma superestrutura metálica importada da Alemanha, medindo 100,08 metros de comprimento, 

6,60 de largura total e 3,50 entre os passeios, a ponte foi meticulosamente desmontada, com aproveitamento 

e recuperação dos materiais danificados e refazimento das partes destruídas, sob orientação direta e perma-

nente do engenheiro, que a deu como concluída em 1901, reinaugurando-se oficialmente no dia 18 de maio 

desse ano. 

O próprio Vaza-Barris, rio sem nascentes em cujo leito viçam gramíneas e pastam os rebanhos, não teria o 
traçado atual se corrente perene lhe assegurasse um perfil de equilíbrio através de esforço contínuo e longo. 
A sua função como agente geológico é revolucionária. As mais vezes cortado, fracionando-se em gânglios 
estagnados, ou seco, à maneira de larga estrada poenta e tortuosa, quando cresce, empanzinado, nas cheias, 
captando as águas selvagens que estrepitam nos pendores, volve por algumas semanas águas barrentas e 
revoltas, extinguindo-se logo em esgotamento completo, vazando, como o indica o dizer português, substituin-
do-lhe com vantagem a antiga denominação indígena. É uma onda tombando das vertentes da Itiúba, multipli-
cando a energia da corrente no apertado dos desfiladeiros, e correndo veloz entre barrancos, ou entalada em 
serras, até Jeremoabo (CUNHA, 1979, p. 25).
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             Após três meses estaria concluído o serviço de remoção da ponte sobre o Rio Pardo, com realização 

de uma passeata comemorativa, com banda, foguetes e bandeiras de várias nacionalidades, que percorreu 

as ruas da cidade (DEL GUERRA, 1998).

           Durante os trabalhos, Euclides, que tinha pressa, esbarrou na burocracia que o impedia de demolir 

os dois antigos pilares para o reaproveitamento do material. Assim, foi preciso que ele solicitasse materiais e 

utensílios existentes em outras repartições e vieram para São José sobras de material de uma ponte, cons-

truída em Guaratinguetá. 

               Em abril de 1899, os dois pilares das margens já estavam construídos e seriam iniciados os trabalhos 

para edificação do pilar central. No final deste mesmo mês e no início do próximo, Euclides e seus operários 

já trabalhavam dentro do caixão vazio, sobre a laje de pedra a quatro metros de profundidade, ouvindo o do-

minado e turbulento rio ao seu redor (DEL GUERRA, 1998).

             No dia 18 de maio de 1901, às 13:00 h, autoridades e povo estavam diante da entrada da ponte, en-

feitada com bandeiras. As festividades incluíam duas bandas, a Filarmônica Italiana e a do Circo Pinho, que 

contagiavam os presentes com seus sons.

            A ponte, reconstruída com segurança e proficiência e oferecendo todas as garantias de perfeita es-

tabilidade e longa duração, traz viva a memória de Euclides da Cunha, que aqui, às margens do Rio Pardo, 

ultimou as páginas de “Os Sertões”.  

           Foi justa a homenagem prestada pelo Governo do Estado dando o nome das usinas do seu Plano 

de Eletrificação acionada pelas águas do rio que passa sob a ponte que ele construiu, e em cujas margens 

escreveu o seu livro magno (SAVELI, 1966).

            O Rio São Francisco, chamado oficialmente “rio da integração nacional”, e um dos mais importantes 

cursos de água da América do Sul e do Brasil, cortando cinco estados (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Alagoas e Sergipe) e 521 municípios, também insere-se nos escritos de Euclides da Cunha em “Os Sertões”:

              

              

              Euclides era dos poucos brasileiros que possuíam conhecimentos dos fatos históricos que antecediam 

os acontecimentos da época, cabendo a ele revelar a Amazônia à consciência nacional, tal como fizera com 

as terras dos sertões brasileiros.

            Em suas palavras:

A volubilidade do rio contagia o homem. No Amazonas, em geral, sucede isto: o observador errante que lhe per-
corre a bacia em busca de variados aspectos, sente, ao cabo de centenas de milhas, a impressão de circular num 
itinerário fechado, onde se lhe deparam as mesmas praias ou barreiras ou ilhas, e as mesmas florestas e igapós es-
tirando-se a perder de vista pelos horizontes vazios; o observador imóvel que lhe estacione às margens, sobressal-
ta-se, intermitentemente, diante de transfigurações inopinadas. Os cenários, invariáveis no espaço, transmudam-se 
no tempo. Diante do homem errante a natureza é estável; e aos olhos do homem sedentário que planeie submetê-la 
à estabilidade das culturas, aparece espantosamente revolta e volúvel, surpreendendo-o, assaltando-o por vezes, 
quase sempre afugentando-o e espavorindo-o. A adaptação exercita-se pelo nomadismo. Daí, em grande parte, a 
paralisia completa das gentes que ali vagam, há três séculos, numa agitação tumultuária e estéril (CUNHA, 2000, 
p. 113).

Abrindo aos exploradores duas entradas únicas, à nascente e à foz, levando os homens do 
sul ao encontro dos homens do norte, o grande rio erigia-se desde o princípio com a feição 
de um unificador étnico, longo traço de união entre duas sociedades que não se conheciam 
(CUNHA apud HORTA, 2004, p. 01).
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            O Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água e o segundo em extensão, estende-se 

por nove países:  Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.

             Em “À margem da história”, Euclides da Cunha assim escreve: 

             Como bem observa Nossa (2016, p. 01): “A navegação pelos rios e as caminhadas pelos varadouros 

da floresta, entre dezembro de 1904 e novembro do ano seguinte, marcaram a alma e o físico do escritor”. 

A viagem de Euclides da Cunha ofereceu à Geografia valiosa contribuição. Em sua expedição, ele registrou 

um trecho ainda ignorado do Purus, sobre o qual ele escreveu tratar-se de um trecho novo para a “ciência ge-

ográfica”, não desconhecido, porém, para os caucheiros (indivíduos que trabalham na extração da borracha 

do caucho) que ali transitavam (NOSSA, 2016).

          Sobre a Amazônia, os textos de Euclides continham denúncias sociais das condições de vida dos 

migrantes nordestinos nos seringais.  Nesses textos, parte-se do binômio natureza e cultura para esboçar 

a forma que, na visão de Euclides, tem a vida social na floresta, principalmente a vida no seringal. E assim, 

oscilando entre os encantos que a natureza oferece e o horror das sociedades que nelas se fixam, Euclides 

acredita que o homem se animaliza, não conseguindo produzir uma cultura que se imponha ao ambiente 

(GUILLEN, 2000).

           Na opinião de Rabello (1966), Euclides transformou a sua missão técnica em missão científica, não 

apenas de estudo do perfil de um rio, mas de revelação do seu mistério como possível passagem entre duas 

das maiores bacias da Terra – a amazônica e a platina. 

           O técnico de engenharia alongava-se, deste modo, em técnico de geografia., mas ainda não estava 

satisfeito. A sua viagem à Amazônia seria mais do que uma exploração topográfica e geográfica. 

             O engenheiro que fora ao extremo norte demarcar o traçado de um rio e desvendar-lhe as cabeceiras 

desconhecidas não levara apenas os seus instrumentos de precisão, mas, principalmente, grandes e espan-

tados olhos de observador.

          Nos dizeres de Rabello (1966, p. 284):

O maior dos rios não tem delta. A Ilha de Marajó, constituída por uma flora se-
letiva, de vegetais afeitos ao meio maremático e ao 4 inconsistente da vasa, é 
uma miragem de território. Se a despissem, ficariam só as superfícies rasadas 
dos “mondongos” empantanados, apagando-se no nivelamento das águas; ou, 
salteadamente, algumas pontas de fraguedos de arenito endurecido, esparsas, 
a esmo, na amplidão de uma baía (CUNHA, 1967, p. 16).

Em toda a parte a terra é um bloco onde se exercita a molduragem dos agen-
tes externos entre os quais os grandes rios se erigem como principais fatores, 
no lhe remodelarem os acidentes naturais, suavizando-lhos. Compensando a 
degradação das vertentes com o alteamento dos vales, corroendo montanhas 
e edificando planuras, eles vão em geral entrelaçando as ações destrutivas e 
reconstrutoras, de modo que as paisagens, lento e lento transfiguradas, reflitam 
os efeitos de uma estatuária portentosa (CUNHA, 1967, p. 15).

Olhos que viam tudo como em análise espectral. Vendo na Amazônia mais do que uma natureza. A outro viajan-
te mais apressado ou mais descuidado, essa natureza parecia só como num estado de preparação para a vida: 
o homem, os animais e as plantas vivendo quase do favor das águas. Para Euclides não. Ele viu ali o drama 
do homem no seu desesperado esforço de sobrevivência. O seringueiro trabalhando para ser cada vez mais 
escravo. A organização de trabalho da região, para ele “a mais pecaminosa organização de trabalho que ainda 
engenhou o mais desaçamado egoísmo”. É que o problema humano inquietaria a Euclides muito mais do que a 
problema da terra. Daí nova ampliação do objetivo da sua viagem. A Amazônia – sentia-o bem – era como uma 
injustiça contra a humanidade que pedia havia séculos quem lhe viesse aliviar as dores mais fundas. Ele estava 
disposto a clamar pela Amazônia como outrora clamara pelo deserto.
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            Assim, o engenheiro, o geógrafo e o profeta nasceriam do homem que via sempre, em toda parte, 

os mesmos motivos de solidariedade e de simpatia.

               Nessa missão, o engenheiro que levou mais de sete meses na subida do Purus, sem barcos apro-

priados e num regime de quase penúria, cumpriu admiravelmente o seu dever, cartografando esse rio, obser-

vando os seringueiros e a sua exploração.

                Coube a Euclides da Cunha mostrar a Amazônia à consciência nacional, assim como o fez com as 

terras desconhecidas de sertões brasileiros.

                O relatório dessa missão, escrito sob responsabilidade exclusiva de Euclides da Cunha, teve como 

parte principal as “Notas Complementares” que, segundo Cunha (2000), constam de três partes, quais sejam:

1º) Observações sobre a história da geografia do Purus.

   § 1º) Da foz às cabeceiras.

   § 2º) Nas cabeceiras.

   § 3º) Os varadouros.

2º) O povoamento.

   § 1º) Da foz às cabeceiras.

   § 2º) Nas cabeceiras.

3º) Navegabilidade do Purus – Trechos que devem ser melhorados – Urgência de uma navegação regular até 

as cabeceiras.

               Como escreve Euclides:

                

                Euclides da Cunha conseguiu, primorosamente, descrever com fidelidade a paisagem a ele apre-

sentada, expressando uma mistura de terror e êxtase, desilusão e deslumbramento. Indo mais além, ele 

observou atentamente todos os fatos e os detalhes do ambiente que o cercava, deixando, dessa forma, uma 

preciosa contribuição à humanidade.

Realmente, o Purus, um dos mais tortuosos cursos d’água que se registram, é também dos que mais variam 
de leito. Divaga, consoante o dizer dos modernos geógrafos. A própria velocidade diminuta, que adquiriu e vai 
decrescendo sempre até ao quase rebalsamento, nas cercanias da foz, aliada à inconsistência dos terrenos 
aluvianos, formados por ele mesmo com os materiais conduzidos das nascentes, determina-lhe este caráter 
volúvel. Às suas águas, derivando em correntezas fracas, falta a quantidade de movimento necessária às di-
reções intorcíveis. O mínimo obstáculo desloca-as. Um tronco de samaúma que tombe de uma das margens, 
abarreirando-se ligeiramente, desvia o empuxo da massa líquida contra a outra, onde de pronto se exercita, 
menos em virtude da força viva da corrente que da incoerência das terras, intensíssima erosão de efeitos 
precipitados. A indecisa arqueadura, que logo se forma, circularmente, se acentua, e, à medida que aumenta, 
vai tornando mais violentos os ataques da componente centrífuga da correnteza que lhe solapa a concavidade 
crescente, fazendo com que em poucos anos todo o rio se afaste, lateralmente, do primitivo rumo. Mas como 
este se traçou adscrito aos pontos determinantes de um perfil de equilíbrio inviolável, aquele desvio nunca é 
uma bifurcação, ou definitiva mudança. O rio, depois de rasgar o amplo circo de erosão, procura volver ao 
antigo canal, como quem contorneou apenas um obstáculo encontrado em caminho (CUNHA, 1967, p. 34).
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RESUMO: : Neste texto, apresento um Euclides da Cunha visionário, que enxergava além do seu tempo e 
buscava soluções para problemas claros, muitas vezes estagnados e negligenciados, existentes não só em 
nosso Brasil, que afetavam à primeira vista os menos favorecidos, por efeito do desinteresse, indiferença e 
inércia dos que podiam resolvê-los, e os meios que apresentava para solucioná-los. Foi assim com a Ponte 
que defendeu ser construída entre a divisa do Estado de São Paulo com o Estado do Mato Grosso (hoje Mato 
Grosso do Sul), sobre o Rio Paraná, inaugurada 90 anos após o seu brado. Para chegar até ela, a antiga 

Estrada Boiadeira, é só seguir pela SP-320, a Rodovia Euclides da Cunha.

Palavras-chave: Euclides da Cunha; visionário; ponte; Rio Paraná; Estrada Boiadeira.

ABSTRACT: In this text, I present a visionary Euclides da Cunha, who saw beyond his time and sought so-
lutions to clear problems, often stagnant and neglected, existing not only in our Brazil, which affected, at first 
sight the least favored, due to the lack of interest, indifference and inertia of those who could solve them, and 
the means he presented to work them. It was like this with the Bridge that he defended to be built between 
the border of the State of São Paulo with the State of Mato Grosso (current Mato Grosso do Sul), over the 
Paraná River, inaugurated 90 years after its cry. To reach it, the old Estrada Boiadeira, just follow the SP-320, 
the Euclides da Cunha Highway.

Keywords: Euclides da Cunha; visionary; Bridge; Paraná River; Estrada Boiadeira.

                    No interior do Estado de São Paulo, a Noroeste, existe uma cidade onde o Sol brilha durante quase 

o ano todo. Uma cidade de povo gentil e hospitaleiro, cuja alcunha faz transparecer o que verdadeiramente 

é: Mirassol, Cidade Amiga.  

                    Fundada a 8 de setembro de 1910, a princípio denominada São Pedro da Mata Una, tem seu nome 

mudado após alguns anos, para Mirassol. A causa exata da troca do nome não se sabe, mas acredita-se que 

tenha sido devido à enorme quantidade e beleza dos girassóis amarelo-dourados encontrados, ou então pelo 

fato do centro da cidade ser um dos pontos mais altos da região, podendo se vislumbrar de lá, tanto o nascer 

quanto o pôr do sol. Quaisquer das explicações denotam a beleza e a poesia naturais encontradas.

                    Nessa cidade, cercada por belas e hoje conservadas rodovias, nasce a rodovia radial que vai até 

a divisa do Mato Grosso do Sul, com uma extensão de 186,7 km, denominada Rodovia Euclides da Cunha.

                Há que se explicar que antigamente essa rodovia era conhecida por Estrada Boiadeira, e foi a 

primeira via de trânsito do extremo Noroeste Paulista. Esta, que sempre foi precária, no início do século XX, 

ligava o Mato Grosso, pelo Porto do Tabuado, a São José do Rio Preto e Jaboticabal, no Estado de São Paulo. 

Grande parte do trânsito de boiadas se fazia por ela.

                    Euclides da Cunha, em 1901, viaja por lá, de Jaboticabal até a barranca do Rio Paraná, e em seu 

livro “Contrastes e Confrontos”, relata sua penosa viagem, no artigo “Ao longo de uma estrada”.

Margem do Turvo — Novembro de 901.

(...)É natural que nos entristeçamos hoje, contemplando este trecho medonho de estrada, 
tortuoso e estreito, invadido de matto, rolando em acclives vivos, afundando em grotões, 
enfiando, feito num tunel, pelos tabocaes que o cobrem, ou diluindo-se, impraticável, em 
tremedaes extensos: — um picadão malgradado, de dezenas de leguas, atravessando 
todo o Estado de S. Paulo até ao Matto-Grosso.
Dir-se-á que os tempos são outros, outros os nossos recursos, e que a linhas ferreas subs-
tituem com vantagem aquellas construcções monumentaes da engenharia antiga, com 
maior economia de esforços e resultados incomparavelmente maiores.
 
Mas esta estrada de Taboado que, pelo seu traçado, é a mais importante não já de S. 
Paulo, mas do Brasil inteiro, merecia trabalhos excepcionaes. Tem um carácter continental 
tão frisante que devíamos, tanto quanto possível, aproximal-a de uma estrada romana.     
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Desenvolvendo-se de Jaboticabal ao porto do Paraná, que a baptiza, o   seu prolongamento 
leval-a-ia, recortando o divortium aquarum do Amazonas e do Paraguay, a Cuyabá, quasi 
no centro geometrico da América do Sul. Teria, então, um comprimento de duzentas leguas 
escassas e se fôsse construida — não diremos com o luxo estupendo dos caminhos an-
tigos, nem mesmo como os modernos planck-roads do Canadá — mas larga e abaulada, 
declives attenuados, atoleiros para sempre desfeitos com aterros firmes e drenagem com-
pleta, faixas reforçadas por uma macadamizacão pouco espessa embora, pontes que não 
constringissem a vazão do rio nas estreitezas de uma economia extravagante, e tendo, re-
gularmente espaçados, estações e postos de segurança garantindo e policiando o trafego; 
assim constituida, aquella estrada duplicaria em poucos anos a vitalidade nacional.
Não idealisamos.
Entre os coefficientes de redução do nosso progresso, avulta uma condição geographica, 
que toda a gente conhece.
O Brasil é compacto. Falta-lhe penetrabilidade. Falta-lhe esse articulado fundo das costas, 
essa differenciação do espaço que em todos os tempos e lugares da Grecia antiga á Ingla-
terra de hoje e ao Japão, reage vigorosamente sobre as civilizações locaes.
Por outro lado, completando os inconvenientes de um apparelho litoral inteiriço, a sua es-
trutura geologica, matriz do facies topographico — antemuraes graniticas precintando pla-
naltos — impropria-o ainda mais ao dominio franco.
Dahi todo o esforço despendido para se modificar esta fatalidade geographica.
Em torno do problema da viação geral do Brasil têm-se travado discussões entre as mais 
interessantes de toda a engenharia.
Começaram em 1870. Tiveram a principo, como objectivo exclusivo, o abandono do peri-
goso desvio pelo Prata que, de 1850 a 1866, através de longa série de desastres diplomá-
ticos enfeixados afinal numa campanha feroz, tornava precárias as comunicações com o 
Matto-Grosso.
(...) De facto, percorridos os 435 kilômetros que vão de Jaboticabal á margem direita do Pa-
raná, fronteira ao Taboado, mercê de uma ponte de 880 metros sobre o grande rio, a unica 
obra de arte dispendiosa a executar, a estrada se desdobrará, a partir de Santa Anna, pelo 
valle do Aporé; e, deixando-o, irá deparar regiões ainda mais praticaveis, estendendo-se em 
cheio sobre esse divortium aquarum do Amazonas e do Paraguay, tão pouco accentuado e 
de relevos tão breves que os tributarios dos dois rios quasi se anastomosam em nascentes 
comuns. E se considerarmos que em todo este percurso lhe sobejam, nos seixos rolados de 
innumeraveis cursos de agua e nos affloramentos de quartzitos, materiaes que supplantam 
na facilidade do britamento, e na duração, o gneiss-granitico da < União e Indústria >, ve-
mos que, de feito, numerosissimas condições favoraveis rodeiam a abertura desse caminho 
admiravel, imposto por exigencias sociaes e politicas tão imprescindiveis e urgentes.
Quando isto succeder — dando-se mesmo ás diligências, numa marcha diaria de dez ho-
ras, uma velocidade média de doze kilômetros, a travessia de Jaboticabal a Cuyabá será 
feita, folgadamente, em dez dias — precisamente um terço, portanto, do que hoje se gasta 
na volta de quinhentas leguas pelo Prata.
Ademais, ficaram por uma vez removidos todos os embaraços, todos os empeços inespe-
rados da travessia num rio que, pelos attritos perigosos que tem originado, e despertará, é 
o Bosphoro alongado na America do Sul.
E se isto não acontecer — então, paraphraseando uma frase celebre, é que decididamente 
nos faltam < um grande engenheiro, um grande ministro e um grande chefe de Estado >, 
para a realização das grandes obras. (CUNHA, 1913, p.326,327,328,329,335,336)
     

                     

Desde então, foi um incansável defensor da construção da ponte sobre o Rio Paraná, ligando os dois Esta-

dos. Afirmava ser um importante eixo de integração e desenvolvimento nacional.

                    Mirassol nasceu às margens da Boiadeira, bem ao lado de São José do Rio Preto, um ano após 

a fatídica morte do notável brasileiro Euclides, que além de não a conhecer, também não viu a tão necessária 

ponte ser construída.

                    No entanto, seu grito foi fazendo eco!

                    Assim sendo, o governador Laudo Natel, reconhecendo a luta de Euclides, promulga em 1971, a 

lei que dava seu nome à antiga Estrada Boiadeira.
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ATOS LEGISLATIVOS

                   
LEI DE 27 DE OUTUBRO DE 1971
Dá denominação de – “Rodovia Euclides da Cunha” à rodovia Mirassol – Presidente Var-
gas

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Passa a denominar-se “Rodovia Euclides da Cunha” a rodovia que liga Mirassol 
a Presidente Vargas.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de outubro de 1971.

LAUDO NATEL

Paulo Salim Maluf – Secretário dos Transportes
Publicada na Acessoria Técnico-Legislativa, aos 27 de outubro de 1971
Nelson Peterson da Costa – Diretor Administrativo – Subst.º (DIÁRIO OFICIAL ESTADO 
DE SÃO PAULO, 28/10/1971, p.3)

           No Diário da Noite de 28 de outubro de 1971, sai a seguinte matéria:

A estrada pavimentada entre Mirassol e Pôrto Presidente Vargas, nas barrancas do rio 
Paraná, chama-se agora, Rodovia Euclides da Cunha. Lei nesse sentido, recentemente 
aprovada pela Assembléia Legislativa, foi ontem sancionada pelo governador Laudo Na-
tel. (DIÁRIO DA NOITE: Edição Matutina, 28/10/1971, p. 2)

              Fica registrado o primeiro reconhecimento, ecoando setenta anos após. E finalmente mais vinte 

anos, começa a construção da tão idealizada ponte.

O Rio Paraná separa, no tempo presente, o Estado de Mato Grosso do Sul do Estado de 
São Paulo. A travessia com o gado ocorria nas barrancas do rio, trecho que saía do Porto 
do Taboado, sul de Mato Grosso, e seguia para o Porto Vargas (SP), cujo traçado do rio 
era viável para travessia com o gado. O transporte dos animais ocorria de modo lento, o 
que causava desgaste físico ao animal e ao peão de boiadeiro. Ambos eram obrigados a 
atravessar o rio de um lado para o outro, a nado. Mais ao sul do rio Paraná houve vezes 
em que se perdia grande número de boiadas. No período de navegação do Rio Paraná e 
seus afluentes, de início a relação se estabelecia por meio da travessia do gado de Mato 
Grosso para São Paulo e, mais tarde, na compra de produtos da região: “em função de 
sua demanda, como: peles de animais silvestres e erva-mate, ou no atendimento às ne-
cessidades de sertanejos que viviam na região, nos pousos de boiadas em seu trajeto no 
Sul de Mato Grosso” (ZILIANI, 2010, p. 103).

              A Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná, possui estrutura metálica de 2.600 metros de exten-

são, com dois viadutos de acesso a partir da malha viária existente, com extensão aproximada de 720 me-

tros pelo lado de São Paulo e de 450 metros pelo lado Mato Grosso do Sul. Sua extensão total é de 3.700 

metros, sendo, portanto, a maior ponte fluvial brasileira. É multimodal. Uma ponte mista que serve para 

travessia de pedestres, ciclistas e motociclistas, para automóveis e composições ferroviárias. Começou a 

ser construída em 1991, por decisão do governador de São Paulo, Orestes Quércia, após muita protelação. 

Suas obras foram paralisadas em 1995, em virtude de restrições orçamentárias do Governo Federal, pro-

vocando protestos que resultaram no manifesto do ex-senador Vicente Emilio Vuolo, sob o título “Paralisar 

a Ponte Rodoferroviária é um Crime Doloso”, repercutindo na Câmara dos Deputados. A construção foi reini-

ciada, e a 29 de maio de 1998, foi inaugurada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, unindo a cidade 

Sul-Mato-Grossense de Aparecida do Taboado à cidade Paulista de Rubinéia. Recebeu por nome oficial, 

Ponte Rodoferroviária Rollemberg-Vuolo, sendo sua parte rodoviária uma homenagem ao Deputado Rober-

to do Valle Rollemberg, e a parte ferroviária, ao Senador Vicente Emílio Vuolo, à época, tal como Euclides, 

defensores ferrenhos da sua construção.

20



              É uma magnífica obra da Engenharia, Euclides com certeza se orgulharia!   Em sua parte superior, 

circulam veículos rodoviários, através de quatro faixas de rolamento, sendo duas em cada sentido, ligando 

ao centro, as rodovias Euclides da Cunha (SP-320) e BR-436. Na parte inferior, circulam os trens de carga, 

ligando a malha ferroviária do Estado de São Paulo ao Estado de Mato Grosso, até a cidade de Alto Taquari 

(permitindo o escoamento da produção de grãos de parte do Centro-Oeste do Brasil), hoje sob a responsabi-

lidade da Empresa RUMO. E na parte de baixo, as barcaças que atravessam a hidrovia com o carregamento 

das cargas.

             Um fato curioso e de grande importância é que, para a construção dessa Ponte, foi utilizado pela 

primeira vez um sistema de monitoramento do tempo, de alerta de tempestades, sob a responsabilidade do 

meteorologista Nilo José do Nascimento Franco, permitindo, assim, que nenhum acidente de trabalho acon-

tecesse.                   

                Porto Presidente Vargas, que operava a travessia das balsas, foi desativado com a inauguração da 

ponte. A travessia do rio que de balsa antes levava até uma hora e meia, quando o clima estava propício, pode 

ser feita hoje pela parte rodoviária em menos de cinco minutos.

                É clara a importância dessa Estrada e Ponte para os moradores da região e para o Brasil. É notório 

o reconhecimento a Euclides, como também podemos perceber em parte do discurso do Deputado Edinho 

Araújo, na Câmara dos Deputados:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há mais de um século morria um brasileiro visionário, o 
sociólogo, geógrafo, engenheiro, jornalista, escritor, historiador Euclides da Cunha, um entusiasta 
do Brasil.                    

(...) Quase cem anos depois, em 1998, a Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná foi entregue 
ao tráfego e vai consolidando aos poucos a integração sonhada por Euclides da Cunha, uma vez 
que os trilhos da ferrovia avançam em direção a Cuiabá.

A ponte transporta 10% de toda a soja exportada pelo Brasil e aumentou o fluxo de veículos na 
rodovia que leva hoje o nome do pioneiro Euclides da Cunha.
Sr. Presidente, é com muita satisfação que registro o início das obras de duplicação da Rodovia 
Euclides da Cunha, na região noroeste de São Paulo.

O início das obras foi autorizado pessoalmente pelo Governador Geraldo Alckmin no final da 
semana passada. O prazo para a conclusão das obras é de 2 anos, e o investimento é de 775 
milhões de reais.
E o melhor: o Governador garantiu que o trecho duplicado entre Mirassol e Rubineia não terá 
cobrança de pedágio.

A obra vem consolidar as chances de maior desenvolvimento dessa região paulista, onde vivem 
mais de 2 milhões de pessoas.

Quero celebrar essa conquista histórica para a região vizinha a São José do Rio Preto e à divisa 

               Embora Euclides da Cunha já tivesse falecido quando tais obras foram efetivadas, ele permanece 

vivo. Sua presença e clamor são sentidos ao se desfrutar hoje de todas essas benfeitorias. Muitos podem até 

passar por elas e não perceber que ele não é apenas um nome. No entanto, vale dizer que nessa cidade de 

onde parte a tal Rodovia e onde o sol brilha majestoso, há um grupo de pessoas afortunadas, que se juntando 

a outras espalhadas por esse Brasil e até fora dele, e que conhecendo Euclides mais a fundo, sabendo da 

relevância do seu legado para a humanidade, toma-o como exemplo para se posicionarem de forma legítima 

e acertada frente às estradas da vida.

21



A tal Ponte construída quase cem anos após sua morte, não é apenas mais uma ponte sobre um rio... Essa 

Ponte é um reflexo, um eco do clamor de um homem atemporal que não se calou frente às necessidades do 

povo, mas com sua voz e sua pena, deixou registradas as pegadas da busca por um mundo melhor. Segui-

mo-las!
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RESUMO: Neste artigo, analisamos o significado da mudança recente de nome de uma rua de Niterói, no Rio 
de Janeiro, do temível coronel Moreira César, comandante da 3ª Expedição contra Canudos e apelidado de 
Corta-cabeças, e morto logo no início do combate, para o ator Paulo Gustavo, natural da cidade e que morreu 
de Covid 19 na pandemia, após ter realizado várias ações culturais, beneméritas e humanitárias em prol dos 
mais necessitados. Relembramos que a mudança de nomes de ruas ocorreu outras vezes no Brasil, no calor 
da hora dos fatos, mas que conhecida a verdade sobre os homenageados, desfeitos os mitos, as lendas e os 
“falsos heróis”, tiveram seus nomes revogados e substituídos por outros que representam verdadeiramente o 
reconhecimento daqueles que contribuíram para a construção da memória coletiva e popular.

PALAVRAS-CHAVES: Coronel Moreira César – ator Paulo Gustavo – falsos heróis – memória coletiva
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ABSTRACT: In this article, we analyze the significance of the recent change in the name of a street in Niterói, 
Rio de Janeiro, by the fearsome Colonel Moreira César, commander of the 3rd Expedition against Canudos 
and nicknamed Cut-Heads, and who died early in the combat, to actor Paulo Gustavo, born in the city and 
who died of Covid 19 in the pandemic, after having carried out several cultural, benefactory and humanitarian 
actions in favor of the most needy. We recall that the change of street names has occurred other times in Bra-
zil, in the heat of the time of the facts, but once the truth about the honorees was known, the myths, legends 
and “false heroes” were undone, their names were revoked and replaced by others that truly represented the 
recognition of those who contributed to the construction of collective and popular memory.

KEYWORDS: Coronel Moreira César – actor Paulo Gustavo – false heroes – collective memory

             Em 19 de maio deste ano, 2021, o Brasil foi surpreendido com a notícia das substituições de placas 

de rua na cidade de Niterói, RJ. O assunto seria corriqueiro se não envolvesse nomes que se tornaram ícones 

em seus momentos históricos.  

           Instaladas numa das mais importantes ruas de Niterói as placas, contendo a denominação de Rua 

Coronel Moreira César, foram substituídas por Rua Ator Paulo Gustavo, que nasceu naquela cidade e sempre 

procurou exaltá-la em seus trabalhos. A instalação foi aprovada pela Câmara de Vereadores da cidade, após 

uma consulta pública com 90% de aprovação.

            O autor da célebre frase “Rir é um ato de resistência”, que inúmeras vezes se engajou na luta contra 

a pandemia da Covid-19, perdeu a vida aos 42 anos de idade para a doença, em 04 de maio, após aproxima-

damente dois meses de internação. Ele não teve a chance de ser vacinado contra essa doença.

           Paulo Gustavo, além de talentoso e da importante contribuição à cultura brasileira, foi um humorista 

ligado ao campo progressista, homossexual, casado com um médico e pai de dois filhos, teve importante 

papel durante a pandemia, quando socorreu várias famílias em dificuldades financeiras e, segundo relatos 

de colegas da classe artística, fez significativa doação à cidade de Manaus no momento da chamada crise 

do oxigênio.

            Hoje ele simboliza a arte, a diversidade, o amor, a resistência e a solidariedade, por isso torna-se justa 

a homenagem, mas muito maior é o que simboliza esse ato da troca do nome da rua.

Colocar nomes de pessoas, com determinada representatividade em ruas, escolas, praças entre outros, sim-

boliza lembrar publicamente o que elas são e o que elas significam para a sociedade.

           Lutar pela memória é lutar contra o apagamento da História.

             Na cidade de São Paulo também ocorreram mudanças dos nomes de seis ruas, aprovadas pela Câma-

ra dos Vereadores e sem consulta popular, com o intuito de homenagear os “heróis” da Guerra de Canudos. 

Isso ocorreu em 10 de março de 1897, alguns dias após a morte do Coronel Moreira César, que comandava a 

terceira expedição contra Canudos. Num momento em que o assunto no país era o movimento conselheirista 

e a equivocada análise de tratar-se de uma rebelião para a restauração da Monarquia, a morte do Coronel e 

a derrota da 3ª expedição levaram a opinião pública à histeria.

              Palavras de ordem que pediam vingança e morte aos monarquistas eram ouvidas pelas ruas da capital 

do país, Rio de Janeiro, e jornais simpatizantes ao antigo regime sofreram empastelamento e, até o Coronel 

Gentil de Castro, um monarquista, foi assassinado e nos dizeres de Euclides da Cunha, “A rua do Ouvidor 

valia por um desvio das caatingas. A correria do sertão entrava arrebatadamente pela civilização adentro.” 

(CUNHA, 1968, p. 273).
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               O clima pedia demonstrações de simpatia com a causa republicana e a campanha do governo bra-

sileiro contra os revoltosos do interior da Bahia. E dessa forma, a Rua São Bento recebeu o nome de Rua 

Coronel Moreira César, a Rua das Flores passou a ser Rua Coronel Tamarindo e a famosa Rua Direita foi 

renomeada de Rua Marechal Floriano Peixoto, mas essas três voltaram a ter os nomes originais em 1899, 

assim como a Rua do Quartel que passou a ser conhecida por Rua Cabo Roque, que em 1907 foi renomeada 

de Rua 11 de Agosto. Apenas as ruas rebatizadas de Capitão Salomão e General Carneiro se mantiveram. 

Lembrando que Marechal Floriano Peixoto e o General Gomes Carneiro não participaram da Campanha de 

Canudos, embora tenham seus nomes registrados em episódios igualmente relevantes durante a Primeira 

República.

             Meses após a guerra, pouco a pouco foram sendo esclarecidas suas reais motivações e a ação 

criminosa em relação aos prisioneiros degolados e às mulheres e crianças distribuídas como presentes, ou 

vendidas, possivelmente gerou um desconforto nos vereadores da Câmara paulistana, que votaram pelo re-

torno dos antigos nomes das ruas.

              O Coronel Moreira César, que ficou conhecido pelo apelido de Corta-cabeças, já era protagonista 

de horrenda atuação por ocasião da Revolta Federalista em Santa Catarina (1894-1895), onde centenas de 

prisioneiros foram degolados sem julgamento ou investigação. Sua atuação fria e calculista na retomada da 

Ilha do Governador, durante a Revolta da Armada (1893-1894), no Rio de Janeiro, não passou despercebida 

pelo Marechal Floriano Peixoto, então Presidente do Brasil, que o convocou, levando-o à fama e notoriedade 

por sua crueldade no sul do país.

                Seu histórico de violência já se apresentava quando ainda era Capitão e, participou junto com outros 

militares do linchamento do jornalista Apulcro de Castro, redator e proprietário do jornal O Corsário, no ano 

de 1883. O jornal era conhecido por fazer duras críticas ao governo de D. Pedro II e a não economizar nas 

ofensas e ataques em suas páginas. Dessa vez, o jornalista foi acusado de ofender a honra de um oficial da 

Cavalaria, o que provocou a ira do grupo de militares que resolveram o problema com as próprias mãos.

Após o exército sofrer a derrota em duas expedições a Canudos (1896 – 1897) e de toda opinião pública 

exigir ações definitivas, ninguém melhor que o Corta-cabeças para chefiar a 3ª expedição e debelar o arraial 

revoltoso, nos dizeres de Euclides da Cunha, o Coronel Moreira César era “o homem para as crises perigosas 

e para as grandes temeridades.” (CUNHA, 1968, p. 224).

               A 3ª expedição chegou a Canudos sob o comando de Moreira César, que apresentava fortes sinais 

de desequilíbrio. Com a saúde fragilizada pela epilepsia, o desconhecimento da região, do adversário e a 

precipitação em resolver tudo o mais rápido que pudesse, levou a uma derrota vexatória.

              Após dias de marcha, com a tropa cansada, carregando canhões, armas e suprimentos, o coman-

dante antecipou as operações de ataque ao arraial e, assim próximo, quis dar ânimo aos soldados famintos 

com a frase que imortalizou sua participação naquela campanha: “Vamos almoçar em Canudos.”  (CUNHA, 

1968, p. 245).

                Também enviou dois tiros de canhão em direção ao arraial, que segundo o livro Os sertões, chamou 

de dois cartões de visita ao Conselheiro e duas horas após o convite para o almoço lança novo desafio: “Va-

mos tomar o arraial sem disparar mais um tiro!... à baioneta!” (CUNHA, 1968, p. 249).

              O comandante da 3ª expedição temia a fuga em massa dos defensores do arraial, tirando assim o 

brilho de sua vitória conquistada na luta feroz do combate.
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               As atitudes quixotescas de Moreira César precipitaram a derrota da 3ª expedição, que se embrenhou 

dentro do arraial para uma luta corpo a corpo com os moradores, impedindo dessa forma que novos tiros 

fossem disparados contra Canudos, sob o risco de matar os chamados revoltosos e a tropa juntos.

Moreira César acabou atingido por um tiro em um dos combates falecendo horas depois, mas não sem an-

tes exigir que continuassem a refrega, não aceitava a hipótese de recuar na luta, que fora a decisão tomada 

pelos comandantes imediatos a ele, ao analisarem a grande desvantagem em que se encontravam diante do 

inimigo. Fez constar em ata que, se sobrevivesse, abandonaria a carreira militar. Não foi preciso.

Encerrada a participação desastrada do Corta-cabeças, assumiu o comando das operações o Coronel Ta-

marindo, que contava com 60 anos de idade e já vislumbrava sua aposentadoria. Não conseguiu organizar 

e comandar as tropas que estavam desorganizadamente combatendo nas ruelas da “cidadela-mundéu”, e 

vendo a catástrofe que se aproximava, optou pela retirada da tropa, utilizando um dito popular da região, que 

também o fez entrar para a História: “É tempo de murici, cada um cuide de si...” (CUNHA, 1968, p. 259).

               Não foi uma retirada, aquilo foi uma debandada. Ao fazerem o caminho de volta foram surpreendidos 

pelas vaias e assovios dos moradores do arraial, que de cima dos morros assistiam a tudo comemorando o 

fracasso da operação do governo. Tomados pelo desespero, partiram em fuga, abandonando tudo o que fos-

se possível: víveres, armas, munições, canhões e os cadáveres dos companheiros, entre eles o do Coronel 

Moreira César. A 3ª expedição armou os sertanejos para os próximos confrontos.

              Durante a fuga, foram mortos inúmeros soldados, entre eles o Coronel Tamarindo, que fora empalado 

num galho seco de angico junto com um renque de cabeças ao longo da estrada, com a finalidade de avisar 

a quem tivesse o interesse de atacar o arraial, o que lhe aguardava. Os despojos foram encontrados e reco-

nhecidos meses depois pelos integrantes da 4ª expedição.

             As notícias da guerra faziam com que o país fosse tomado por intensa agitação e, histórias de hero-

ísmos surgiam a todo instante, causando grande comoção diante de atitudes como a do Capitão Salomão da 

Rocha, que morreu junto aos canhões “retalhado a foiçadas” pelos sertanejos.

              Esse clima favorecia também o surgimento das lendas, como a do Cabo Roque, que de joelhos teria 

permanecido ao lado do corpo do Coronel Moreira César protegendo-o, pois este fora abandonado pelo exér-

cito. O humilde soldado teria ficado ali até ser abatido, nos dizeres de Euclides da Cunha “sacrificando- se por 

um morto...” (CUNHA, 1968, p. 276).

             Essas mentiras heroicas, ao chegarem à capital, funcionavam como um bálsamo aos reveses pelos 

quais passavam as forças republicanas, mas Cabo Roque quase entrou para a História, quando chegou com 

os últimos sobreviventes em Queimadas “vítima da desgraça de não ter morrido —, trocando a imortalidade 

pela vida (...).” (CUNHA, 1968, p. 276).

             Dessa forma, a história do Cabo Roque passava da lenda romântica para o anedotário popular.

Homenagear pessoas com nomes de ruas e demais locais públicos deve ter como objetivo deixar registrado 

na memória coletiva a história e a atuação dessas personagens na sociedade. O lembrar feitos heroicos pre-

cisa ser ressignificado, precisa ser questionado: heróis de quem e para quem?

             Ao serem retiradas as placas com o nome do Coronel Moreira César, em Niterói e, substituídas por 

Ator Paulo Gustavo, a coletividade busca lembrar a importância deste para a cidade, num momento ímpar 

pelo qual passa a sociedade brasileira.
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               Da mesma forma que as reações contrárias à colocação das placas de rua com o nome da vereadora 

carioca assassinada, a ativista Marielle Franco, sinalizam o pensamento retrógrado de parte da sociedade, 

que não admite que pessoas que surgem das camadas subalternas ocupem local de destaque, principalmen-

te negros, homossexuais e moradores das chamadas “comunidades”.

Perguntas importantes precisam ser feitas quando são pensadas homenagens com nomes de ruas, praças, 

monumentos entre outros, como: A quem são prestadas tais homenagens? Qual projeto de sociedade elas 

representam? Qual é o projeto de sociedade de quem pretende fazer a homenagem? Qual o objetivo de tal 

homenagem?

 Mesmo que o homenageado tenha sido um representante da opressão, ou uma figura ligada à vio-

lação de direitos humanos, como foi o caso do Coronel Moreira César, o ato de substituir as placas deve ter 

uma ressignificação. Não se pode esquecer o passado. É preciso confrontá-lo e analisá-lo, como uma forma 

de evitar que ele retorne e nos obrigue a reviver os seus horrores.

 As trocas das placas da antiga Rua Coronel Moreira César por Ator Paulo Gustavo, com a partici-

pação popular nessa decisão, trazem à baila essa discussão. Quem e o que representam Moreira César? 

Quem e o que representam Paulo Gustavo? Perguntas que precisam ser feitas constantemente, histórias que 

precisam ser ressignificadas.
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                                                            “Ninguém lê, ninguém escreve, ninguém pensa”

                                                                                             (Euclides da Cunha, 1909)

RESUMO: Neste artigo descrevemos Euclides da Cunha como escritor a partir da frase em epígrafe, “Nin-
guém lê, ninguém escreve, ninguém pensa”, escrita nas últimas semanas de sua vida, em que desabafava 
sua decepção com a estagnação cultural predominante no país. Tentamos demonstrar no artigo anterior 
(“Euclides como leitor”) como ele, desde a sua infância, era leitor voraz, enumerando os principais autores e 
obras que conhecia e citava em suas obras; neste segundo artigo, tentamos demonstrar como ele era, desde 
a sua adolescência, um escritor obsessivo, mencionando as principais obras que escreveu e a variedade de-
las, em que revelava seu talento de polígrafo; e num terceiro artigo, tentaremos demonstrar como ele era, na 
idade adulta, um pensador crítico, ao denunciar em Os sertões, em confissões íntimas, em ensaios e em ar-
tigos jornalísticos as mazelas do país. Assim procedendo, temos como objetivo principal fundamentar a frase 
amargurada de Euclides, reconhecendo nele um leitor, escritor e pensador apto a diagnosticar num desabafo 
de seis palavras o atraso cultural em que vivíamos no início do século XX e que, após um século e de certa 

forma, infelizmente, ainda continua longe de ter perdido o sentido manifestado por ele.  

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Escrita; Pensamento; Polígrafo

ABSTRACT: In this article we describe Euclides da Cunha as a writer from the epigraph, “No one reads, no 
one writes, nobody thinks,” written in the last weeks of his life, in which he expressed his disappointment at 
the prevailing cultural stagnation in the country. We try to demonstrate in the previous article (“Euclides  as 
a reader”) how he, since his childhood, was a voracious reader, enumerating the main authors and works he 
knew and quoted in his works; in this second article, we try to demonstrate how he was, since his adolescence, 
an obsessive writer, mentioning the principal works he wrote and the variety of them, in which he revealed his 
polygraph talent; and in a third article, we will try to demonstrate how he was, in adulthood, a critical thinker, 
by denouncing the country’s ills in Os sertões, in intimate confessions, essays, and journalistic articles. In this 
way, we have as its main objective to substantiate Euclid’s embittered sentence, recognizing in him a reader, 
writer and thinker able to diagnose in a six-word outburst the cultural backwardness in which we lived at the 
beginning of the twentieth century and which, after a century and a certain way, unfortunately, still far from 
having lost the sense he manifested.

KEYWORDS:  Reading; Writing; Thought; Polygraph

Os fantasmas da imprensa e a guerra de Canudos

            A imprensa radical do Rio de Janeiro denunciou a conspiração monarquista, alardeou o perigo da 

restauração a partir de Canudos, inventou mentiras absurdas, alimentou boatos, um grande número de fake 

news, na linguagem de hoje. Nas maiores cidades brasileiras da época, os jornais divulgavam as qualifica-

ções mais disparatadas sobre os canudenses, apelando para manchetes e expressões sensacionalistas, 

muitas delas de cunho político tendencioso ou carregadas de psicologia simplista e barata que excitava a 

incipiente opinião pública da época. Pelo baixo nível cultural da maioria da população, pode-se compreen-

der o efeito causado em suas mentes e ações. É evidente que isso deve ser entendido dentro do contexto
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e dos interesses em jogo, mas hoje, distanciados daquele momento, percebemos a proporção do mal que a 

imprensa ajudou a forjar contra o país com esse alarmismo gratuito contra Canudos.

             Walnice Nogueira Galvão assinala, na sua obra “Gatos de outro saco” que,

             A guerra contra Canudos era entendida e explicada de acordo com as premissas positivistas, evolu-

cionistas, deterministas e lombrosianas então em voga na intelectualidade nacional e reproduzidas nos textos 

jornalísticos. Os principais jornais do país passaram a denunciar Canudos como

              Os soldados do governo recebiam tratamento diferenciado, sendo considerados como “heróicos defen-

sores da pátria”, “bravos defensores da República”, “intrépidos cruzados da República”, “valentes soldados”, 

“obreiros da boa causa da pátria”, etc. (expressões extraídas de “No calor da hora”, Walnice N. Galvão, Editora 

Ática, S. Paulo, 2ª edição, 1977).

``a Guerra de Canudos invade o editorial, a crônica, a reportagem, o anúncio e até o hu-
morismo. Como forte veículo de manipulação, antes da era da comunicação eletrônica, o 
jornal, a serviço de correntes políticas a quem interessava criar o pânico e concentrar as 
opiniões em torno de um só inimigo, prestou serviços inestimáveis. Já que não era caso de 
invasão, não se podia contar com um inimigo externo; tinha-se aqui, bem à mão, e tão mar-
ginalizado que nem poderia protestar contra o papel que lhe atribuíam, um inimigo interno. 
A função do jornal foi servir como porta-voz das referidas correntes, lançando um brado de 
alerta e de convocação do corpo nacional ameaçado pela subversão interna (…) no caso do 
Brasil, foi de um pioneirismo extraordinário. E, se esse pioneirismo é mais para envergonhar 
que para honrar, todavia nesse momento a eficácia do veículo foi enorme.`` ( in “Gatos de 
outro saco``, páginas 71 e 72)

o “centro de convergência da ação restauradora”, o “poderosíssimo reduto central do 
tresloucado e caduco monarquismo”, o “antro dos famigerados”, o “covil dos miseráveis 
inimigos da pátria”, o “antro do banditismo”, a “cidade maldita”, onde “o banditismo, a 
ignorância e o fanatismo estúpido e perverso acastelaram-se para a eterna vergonha de 
nossa pátria”. Os jornais classificavam Antônio Conselheiro como “célebre bandido”, e os 
canudenses como “bandidos”, “bestas-feras”, “monarquistas encobertos”, “malvados inimi-
gos”, “desgregados da sociedade”, “inimigos da pátria”, “celerados”, “hordas selvagens”, 
“inimigos da república”, etc.

Canudos era considerado como “centro de convergência da ação restauradora”, “ pode-
rosíssimo reduto central do tresloucado e caduco monarquismo”, “antro de famigerados”, 
“covil dos miseráveis inimigos da pátria”, “cidade maldita”; “A Gazeta de Notícias” alarde-
ava: “Não há quem a esta hora, não compreenda que o monarquismo revolucionário quer 
destruir com a República a Unidade do Brasil”; “O País”: “ A tragédia de 3 de março em que, 
juntamente com Moreira César perderam a vida o ilustre coronel Tamarindo e tantos outros 
oficiais briosíssimos do nosso Exército, foi a confirmação de quanto o Partido Monarquista, 
à sombra da tolerância do poder público e, graças até aos seus involuntários alentos, tem 
crescido em audácia e força.”; “ O Estado de São Paulo”: “trata-se da restauração; conspi-
ra-se; forma-se o Exército imperialista. O mal é grande; que o remédio corra parelhas com 
o mal. A monarquia arma-se? Que o presidente chame às armas os republicanos” (idem, 
Walnice N. Galvão); “ O movimento insurrecional do sertão da Bahia é monarquista. Não é 
preciso indagar se sempre o foi, porque, se o não era, nós republicanos, nós mesmos, que 
o tomamos como inimigo, lhe demos esse caráter. Para monarquistas e republicanos o mo-
vimento dos fanáticos de Antônio Conselheiro é hoje restaurador – para eles, para se apro-
veitarem da agitação que domina o interior do Estado da Bahia; para nós, para a repressão, 
que temos de fazer dessa agitação. Fosse ou não monarquista em seu nascedouro, o certo 
é que hoje o é, e que, como tal tem que ser tomado e, como tal tem que ser combatido.” (“O 
Estado de São Paulo”, março de 1897, citado em “ Os subversivos da República (de Maria 
de Lourdes M. Janotti, ps. 144 e 145).
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              Dessa forma, os jornais alimentaram a hipótese de que Antônio Conselheiro e de seus seguidores 

eram controlados por grupos que queriam restaurar a monarquia no país. Essa hipótese foi criada pela im-

prensa do Rio de Janeiro e de São Paulo, já que quase nenhum fazendeiro ou autoridade da Bahia acreditava 

ou manifestava tal temor. Em todo caso, o propalado perigo de “restauração” monárquica foi a justificativa 

para fazer-se a guerra contra Canudos. Esse fantasma, na verdade, ajudou o combalido regime republicano 

a unir suas forças e a consolidar-se definitivamente no país. Num trecho do jornal “O Estado de São Paulo” 

há a confissão, sem meias palavras, de que a propalada “restauração monárquica” atribuída aos canudenses 

não passou de um mito inventado pelos republicanos para justificar a repressão contra Antônio Conselheiro e 

seus seguidores. Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros assinala que,                          

               Euclides acreditou também nessas versões, escreveu sobre elas, e só compreendeu sua falsidade 

quando esteve no sertão presenciando a guerra de Canudos.

                                                                  O método euclidiano

              O jornalista João Luso, amigo de Euclides, num artigo publicado em 22 de agosto de 1909, uma 

semana após a trágica morte do escritor, lembrou de uma opinião que ele emitira numa conversa: (...) eu sou 

como certos pássaros que, para despedir o voo, precisam de trepar primeiro a um arbusto. Abandonados no 

solo raso e nu, de nada lhes servem as asas; e tem que ir por ali fora à procura do seu arbusto. Ora, o meu 

arbusto é o Fato” (in Contrastes e Confrontos, Record, RJ-SP, 1975, p.45). João Luso aproveitou para carac-

terizar o método euclidiano:

                                              Dos artigos e reportagens ao livro Os sertões

              

                O processo dialético de gestação, elaboração e publicação do livro Os sertões por Euclides da 

Cunha levou cerca de cinco anos, de 1897 a 1902, para completar-se. Sua visão inicial da guerra, a partir do 

Rio de Janeiro, era de que a conflito sertanejo significava uma tentativa de restauração monárquica, mas tal

chafurdando na Ciência da Política, governantes, legisladores, autoridades militares e 
articulistas de importantes jornais manipularam fatos, inventaram alianças entre canu-
denses e a destronada monarquia, fabricaram navios carregados de armas deslocan-
do-se da Europa para o sertão, conseguindo enfim modelar o pensamento aterrorizado, 
defensivo e vingativo da época. Desembocando o clima de tensão numa histeria de 
pânico das populações urbanas, instaura-se o vandalismo na capital da República, com 
multidões empastelando jornais e destruindo residências de monarquistas nas ruas 
mais sofisticadas por onde desfilavam os “segmentos mais civilizados do país” (in Canu-
dos na perspectiva científica. (site portfolium.com.br)                   

Uma das suas preocupações, a sua verdadeira preocupação era a “certeza”. Certeza do que 
pensava e do que dizia; queria sempre examinar a fundo, esquadrinhar as últimas minúcias, 
ver com os olhos, apalpar com os dedos, penetrar com toda a intensidade do raciocínio; quem 
lhe pedisse uma opinião, tinha que lhe dar tempo para a formar, ponderadamente, escrupu-
losamente; e, mesmo quando contava simplesmente um episódio presenciado, um caso de 
que fora simples espectador, parecia, apesar da sua surpreendente facilidade de expressão, 
escolher, uma por uma, as frases e analisá-las, antes de proferidas, para ver se elas traduziam 
de modo fiel a certeza da sua observação. Euclydes – todos os seus amigos o sabem – escre-
via com grande lentidão; não significava, porém, isso a falta de inspiração dos antigos, nem a 
“tortura” dos modernos; era o seu método natural de medir – cada pensamento e cada período, 
para que a extensão destes correspondesse exatamente ao alcance daqueles (idem, ps. 43 e 
44)
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perspectiva foi cedendo diante de sua permanência em Salvador, da travessia no sertão baiano e da presen-

ça em Canudos, quando fez observações diretas que registrou em suas reportagens jornalísticas e reunidas 

no livro “Canudos - Diário de Uma Expedição”. Euclides fez autocrítica de suas ideias anteriores, repudiando 

grande parte do que escrevera e pensara nos dois artigos “A Nossa Vendeia” I e II. Euclides reformulou muitas 

ideias de acordo com as condições objetivas com que se defrontou, superando mitos e versões que ele pró-

prio endossara de outros autores ou ele mesmo elaborara equivocadamente antes de presenciar o conflito.

          As reportagens que Euclides escreveu foram reunidas posteriormente no livro “Canudos (Diário de 

uma expedição)”. Percebe-se nesses escritos que, na medida em que foi penetrando no sertão e se apro-

ximando do teatro de guerra, suas opiniões anteriores foram ficando pelo caminho e outras foram sendo 

elaboradas em sua mente e anotadas. Euclides trazia juízos negativos que vinham sendo divulgados contra 

Antônio Conselheiro há mais de duas décadas, mas o contato com a realidade do sertão, com a guerra e com 

informações mais confiáveis abalaram significativamente seus juízos, embora só nas cartas pessoais tenha 

reconsiderado a imagem do líder sertanejo, passando a elogiá-lo.

             Começou a aprofundar sua análise, no entanto, ao perceber que o conflito sertanejo tinha raízes mais 

profundas, levantando teses e propostas que depois serão desenvolvidas em “Os sertões”: (...)este incidente 

de Canudos é apenas sintomático: erramos se o considerarmos apenas resumido numa aldeia perdida nos 

sertões.”; “Sou levado a acreditar que tem raízes fundas esta conflagração lamentável dos sertões.”

          Euclides fez uma autocrítica assinalando seus equívocos antes de observar certos acontecimentos, 

desviando o foco anterior de análise das condições naturais e suas influencias sobre os jagunços para outros 

fatores ainda mal compreendidos por ele a fim de entender as razões de sua resistência suicida:

         Euclides começa a entender melhor Antônio Conselheiro, Canudos e os jagunços quando recolheu 

informações de Agostinho, um jagunço adolescente de Canudos, trazido para Salvador como prisioneiro pelo 

coronel Carlos Teles:

          Dessa forma, Euclides vai questionando seus mitos e preconceitos e construindo uma imagem mais 

positiva, mais fundamentada, sobre Antônio Conselheiro, Canudos e os jagunços.

Ao chegar aqui e assaltado logo por impressões novas e variadas, perturbadoras de 
um juízo seguro, acredito às vezes, que avaliei imperfeitamente a situação e dominado 
talvez pela opinião geral entre os que voltavam de Canudos disse também com eles: - 
Está quase terminada a luta e não fará mais vítimas (…) somos irresistivelmente levados 
a considerar a campanha, em vez de próxima ao seu termo, sob a sua feição primitiva, 
incompreensível, misteriosa.

Quanto a Antônio Conselheiro, ao invés da sordidez imaginada, dá o exemplo de notá-
vel asseio nas vestes e no corpo. Ao invés de um rosto esquálido agravado no aspecto 
repugnante por uma cabeleira mal tratada onde fervilham vermes – emolduram-lhe a 
face magra e macerada longa barba branca, longos cabelos caídos sobre os ombros, 
corredios e cuidados. Raro abandona o santuário; não faz visitas. Todos, inclusive o João 
Abade, de aspecto minaz, dirige-se a ele, descobertos, olhos fixos no chão. Nas raras 
excursões que faz, envolto na túnica azul inseparável, cobre-se de amplo chapéu de abas 
largas e caídas, de fitas pretas. O seu domínio é de fato absoluto; não penetra em Canu-
dos um só viajante sem que ele o saiba e permita. As ordens dadas, cumpridas religiosa-
mente. Algumas são crudelíssimas e patenteiam a feição bárbara do maníaco construtor 
de cemitérios e igrejas.”; “É absolutamente interdito o uso de aguardente, a caninha”. 
(19/08, p.54); “a criação mais numerosa é a de bodes” (p.55); “Não os conhece (milagres 
do Conselheiro), não os viu nunca, nunca ouviu dizer que ele fazia milagres” (p.55; “Mas 
o que promete afinal ele aos que morrem? - Salvar a alma.” (p.55)
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            No último dia que esteve em Canudos, ainda impressionado com o valor dos canudenses, Euclides 

preocupava-se não mais com o aspecto militar da campanha, já praticamente decidida, mas com o futuro 

político deles. Incorporá-los à vida política republicana era a sua sugestão naquele momento derradeiro. Su-

geria o envio de professores como meio para que superassem a “barbárie” em que viviam e ingressassem 

na “civilização”.

           Como escritor, Euclides da Cunha nos legou poesias, crônicas, cartas, ensaios, artigos, livros com 

relatórios técnicos, mas, sobretudo, sua obra mais importante, o livro Os sertões, publicado em 1902.

Ideias alheias numa realidade diferente...

                

              O crítico Luis Costa Lima adverte, no livro “Terra Ignota – A Construção de Os Sertões”, no entanto, 

que muitos autores europeus de quem Euclides assimilou e utilizou as ideias para explicar o sertão, Antônio 

Conselheiro, os sertanejos Canudos e a guerra, tinham refletido sobre eventos ocorridos em países euro-

peus, e que “Canudos então apresenta um estudo de caso que a Europa não podia oferecer a seus cientistas 

sociais. Ressaltá-lo é uma forma de fazer justiça ao empenho de Euclides – e nenhum escritor nosso o teve 

tamanho – de fazer ver o país.” (LIMA, p.87) Ou seja, se Euclides “viu” com ideias alheias, por dispor desses 

pensadores europeus de seu tempo, daí resultando as contradições e adaptações que fez em seu livro Os 

sertões, e que não exclui também ter feito observações importantes segundo sua própria ótica. Apesar disso, 

Luis Costa Lima reconhece o mérito de Euclides em ser um pioneiro na tentativa de interpretar Canudos se-

gundo conceitos científicos, ainda que inadequados ou distorcidos por ele para explicá-lo. De qualquer forma, 

Lima é taxativo quanto ao livro Os sertões: “Se há um livro fundador de nossa identidade, será este.” (Lima, 

p.X)

           Reconhecemos também que autores apontaram equívocos de Euclides em suas obras, como Luiz 

Costa Lima, que acusou-o de ter feito confusa ou apressada leitura de vários autores, como o sociólogo 

Glumpowicz, “gênio anglo-saxão” para Euclides, mas que na verdade era polonês, atribuindo uma importân-

cia desmedida às raças que ele não dava, e Leopoldo M. Bernucci, no livro “A Imitação dos Sentidos”, em 

que apontou autores e obras nacionais que Euclides conhecia e aproveitou trechos que foram modificados e 

incorporados Os sertões, como José de Alencar, Afonso Arinos, Siqueira de Menezes, Dantas Barreto, Cícero 

Dantas, Febrônio de Brito e Cunha Matos, entre outros. Bernucci ressalva, porém, sobre esse procedimento 

de Euclides: “

            Num manuscrito encontrado no Arquivo da Casa de Euclides da Cunha/Grêmio Euclides da Cunha, 

de São José do Rio Pardo, que Leopoldo M. Bernucci encontrou, o próprio Euclides da Cunha endossa as 

críticas que sofreu pelas suas deficiências de escritor, pelos erros que cometeu, embora imbuído de boa-fé 

e sinceridade, atribuindo as contradições e insuficiências de seu livro ao conteúdo dramático, “à natureza 

do assunto”, que prevaleceu sobre a sua faculdade crítica ao escreve-lo, e que envolve autor e leitor numa 

cumplicidade mais emocional do que lógica. Pelo ineditismo desse texto, vale a pena apreciá-lo na íntegra:

Em linhas gerais, procura-se apagar as marcas alheias, borrar os rastros e extirpar as origens, 
mas paradoxalmente, busca-se também reutilizar uma linguagem destruída, e depois reelabo-
rada, durante o processo. Daí podermos dizer com firmeza que, do ponto de vista literário des-
ta operação e “luta”, Euclides não sairá nunca em frangalhos.” (BERNUCCI,  A Imitação...p.55)
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                   Euclides compôs o livro “Os Sertões” dividindo-o em três partes: A Terra, O Homem e A Luta. Utilizou 

com muita frequência os conceitos de civilização e barbárie, oriundo da fase imperialista europeia do final do 

século XIX. O resultado da utilização de ideias europeias, refletindo outro contexto histórico, contemporâneo, 

mas diferente do nosso, por Euclides da Cunha no seu livro “Os Sertões”, foram “contradições inconciliáveis 

entre esse modo de enfocar a realidade e a própria realidade interna, uma vez que esta era desconhecida e 

diversa nos seus problemas, daquela em que se estribavam os tratadistas europeus para formular suas teo-

rias.” (Garbuglio, José Carlos, “Literatura e Realidade Brasileira “, Conselho Estadual de Cultura - Comissão 

de Literatura, São Paulo, 1970, ps. 92).

Autores e ideias

                Os autores e as ideias que influenciaram, em grau variável, o pensamento e os escritos de Eucli-

des da Cunha, foram utilizados no livro “Os sertões”, principalmente na segunda parte, “O Homem”, quando 

abordou problemas como o mestiço, a mestiçagem, as expressões civilização e barbárie, o sertanejo, a 

religiosidade, Antônio Conselheiro e Canudos. Euclides da Cunha fora aluno na Escola Militar da Praia Ver-

melha onde sofrera a influência do positivismo comtiano divulgado pelo professor Benjamin Constant, que 

enfatizava a importância das Ciências; do evolucionismo spenceriano, origem de sua visão de história como 

uma sucessão de etapas que se superam, e de sua simpatia pela abolição da escravidão, vista como um mal 

a ser superado pela evolução humana. Acreditava nas ciências como meio para o aperfeiçoamento humano 

e social e, por isso, lidava com enfado quando se tratava de assuntos religiosos.

                 Dos autores europeus que Euclides lera, bem ou mal, reproduzindo ou entendendo-os à sua ma-

neira, podemos afirmar que ele recebeu algumas influências significativas que transpareceram na elaboração 

de seus artigos sobre Canudos e do livro Os sertões. O seu modelo histórico predileto, a Revolução Francesa, 

que ele estudara profundamente, forneceu-lhe o exemplo da revolta camponesa da Vendéia que ele compa-

rou à revolta de Canudos e a passagem violenta da monarquia para a república; da teoria poligenista, que 

afirmava que os grupos humanos não tinham uma origem única (teoria monogenista), como afirmava a Bíblia, 

mas que surgira em diferentes lugares; de pensadores racistas aproveitou a ideia do determinismo racial, 

baseada em fatores biológicos, e da degeneração racial provocada pela miscigenação entre diferentes raças, 

que geraria seres atrasados, bárbaros e desequilibrados, muitos propensos naturalmente ao crime (conforme 

teoria do médico italiano Césare Lombroso), enquanto a pureza racial seria responsável por seres perfeitos, 

civilizados e equilibrados; de autores conservadores incorporou a ideia de elitismo social, de cientificismo, de 

determinismo biológico considerado responsável pelas desigualdades sociais; de Auguste Comte, de Renan 

“O fato é explicável. Tanto que folheie aquele livro (Os sertões), o leitor, a breve trecho, perde a 
frieza dispensável a um critério analítico revelando sem-número de deslizes de forma e mesmo 
da sequência lógica das ideias. Compreendo estar diante de um cronista rude, mas veraz, em-
polgado pela visão assombradora do grande assassinato coletivo, segue inteiramente absorvido 
no contemplar as suas várias peripécias, deixando-se dominar pelas impressões de momento, 
sem curar da unidade lógica e da unidade estética do trabalho, relegadas a segundo plano pelo 
domínio exclusivo de uma impressão pessoal profundamente dramática. E porque a natureza do 
assunto estabelece entre ele e o narrador uma harmonia perfeita de pensar e sentir, um contá-
gio permanente de emoções idênticas, é natural que a sua atividade cerebral, por um fenômeno 
vulgar da psicologia, no fim de algum tempo, vibre nessa intensidade de sentimentos que cria 
a admiração. Admiração pelo livro, indiferença pelo autor.” (citado por BERNUCCI, in “Discurso, 
Ciéncia …”, págs. 29/30)
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e de alguns socialistas utópicos, assimilou a ideia de que a reforma da sociedade depende da educação, do 

saber, e não das armas, do poder militar; de Taine, aproveitou a ideia de que o historiador deve aplicar os co-

nhecimentos das ciências físicas e biológicas às ciências humanas e à literatura; do darwinismo social absor-

veu a concepção de que a vida biológica e a luta pela sobrevivência determinam também a vida social e polí-

tica, separando os homens em superiores, que são os mais úteis e mais aptos, daí serem os dominadores, e 

inferiores, os inúteis e menos aptos, daí serem os dominados; Euclides, provavelmente, reforçou suas ideias 

patriarcais típicas da sociedade brasileira com as ideias de Paul Broca e Gustave Le Bon sobre as mulheres, 

que as consideravam como seres inferiores física e intelectualmente em relação aos homens, fúteis, ilógicas, 

sem ideias, desprezíveis, e cujas funções na sociedade seriam gerar filhos, amar e ser passivas diante dos 

homens; de Domingo Faustino Sarmiento, Euclides teve como modelo o livro “Facundo: Civilização ou 

Barbárie” (1845), para comparar com Canudos, acompanhando as linhas gerais do livro do importante autor 

argentino que dividiu a Argentina de sua época em dois blocos em conflito: o litoral representado por Buenos 

Aires e sua sociedade branca, burguesa e europeizada, e o interior, representado pelos pampas onde viviam 

os rústicos gaúchos, indígenas e mestiços, e que representavam o choque entre civilização X barbárie; litoral 

X interior; brancos X mestiços; ordem X desordem; progresso X atraso.

O LIVRO OS SERTÕES (1902)

              Ao terminar de redigir seu livro Os sertões, em 1901, e antes de publicá-lo no ano seguinte, Euclides 

da Cunha acrescentou uma Nota Preliminar esclarecendo suas intenções iniciais ao escreve-lo e as mudan-

ças que aconteceram no seu enfoque final. Diz ele que, a princípio, sua intenção era a de revelar a história 

da Campanha de Canudos, mas que essa intenção “perdeu toda a atualidade”, passando a ser a de revelar

I – A TERRA

             Euclides começa descrevendo o grande Planalto Brasileiro com as suas variações físicas naturais:

             a) Bahia: região formada por desnivelamentos, por serranias, pela Chapada Diamantina, por

os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil”, já que “a sua instabi-
lidade de complexos de fatores múltiplos e diversamente combinados, aliada às vicissitudes 
históricas e deplorável situação mental em que jazem, as tomam talvez efêmeras, destina-
das a próximo desaparecimento ante as exigências crescentes da civilização e a concor-
rência material intensiva das correntes migratórias que começam a invadir profundamente 
a nossa terra. O jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira simplório serão em 
breve tipos relegados às tradições evanescentes, ou extintas. Primeiros efeitos de variados 
cruzamentos, destinavam-se talvez à formação dos princípios imediatos de uma grande 
raça. Faltou-lhes, porém, uma situação de parada, o equilíbrio, que Ihes não permite mais a 
velocidade adquirida pela marcha dos povos neste século. Retardatários hoje, amanhã se 
extinguirão de todo. A civilização avançará nos sertões impelida por essa implacável “força 
motriz da História” que Gumplowicz, maior do que Hobbes, lobrigou, num lance genial, no 
esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes. A campanha de Canudos tem 
por isto a significação inegável de um primeiro assalto, em luta talvez longa. Nem enfraque-
ce o asserto o termo-la realizado nós filhos do mesmo solo, porque, etnologicamente indefi-
nidos, sem tradições nacionais uniformes, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico, dos 
princípios civilizadores elaborados na Europa, e armados pela indústria alemã — tivemos 
na ação um papel singular de mercenários inconscientes. Além disto, mal unidos àqueles 
extraordinários patrícios pelo solo em parte desconhecido, deles de todo nos separa uma 
coordenada histórica — o tempo. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E 
foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo.  (Euclides da Cunha. São 
Paulo, 1901.)
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chapadões, Campos Gerais, Planuras, Lençóis, Placas e Tabuleiros. Segue-se um aplainamento geral. Entre 

os rios Vaza Barris e Itapicuruaçú fica a Terra Ignota formada por cacimbas, ipueiras, vegetação pobre, vila-

rejos, raras fazendas, fios d`água raros, caatingas, caldeirões, serra de Monte Santo e ar seco. Estamos nas 

“lindes de um deserto”. Ali predominam verões queimosos, invernos torrenciais, mares de pedra, várzeas, rios 

secos, erosões.“O líquen ainda ataca a pedra, fecundando a terra”. “O aspecto atormentado das paisagens 

denuncia o martírio da terra”. A configuração orográfica do sertão de Canudos abrange uma região formada 

por chapadas altas e as serras Poço de Cima, Canabrava, Aracati, Caipã, Calumbi, Cambaio, do Lopes, Ca-

raíbas, do Atanásio, Grande e Monte Santo. “Em uma elipse majestosa de montanhas”. O Arraial de Canudos 

localizava-se entre tabuleiros e morros, sendo que o topo era o Morro da Favela (“Ali era o céu”.); b) Entre o 

Espírito Santo e Rio de Janeiro: região formada por serranias, morros, recifes, baías, ilhas, angras, serras e 

montanhas; c) Minas Gerais: região formada por chapadas, campos gerais, cavernas, serras, vales e rios; d) 

São Paulo: região com rios que correm para o sertão, chapadões, serras, escarpas, muro de arrimo; e) Para-

ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: região formada por andares, chapadões, escarpas altas, inteiriças 

e abruptas.

             O sertão de Canudos, na Bahia: ali, os caracteres geológicos e topográficos agravam as condições 

genéticas que reagem, num círculo vicioso. “O sertão de Canudos é um índice sumariando a fisiografia dos 

sertões do Norte. Resume-os, enfeixa os seus aspectos predominantes numa escala reduzida.” (O) “terror 

máximo dos rudes patrícios (é) a seca”. O ciclo das secas ocorre cronologicamente entre 9 e 12 anos. “O 

penoso regime dos Estados do Norte está em função de agentes desordenados e  fugitivos, sem leis ainda 

definidas, sujeitas às perturbações locais, derivadas da natureza da terra, e a reações mais amplas, proma-

nadas das disposições geográficas. Daí as correntes aéreas que o desequilibram e variam. Determina-o, em 

grande parte, a monção do nordeste”

               O ciclo da seca: as chuvas provocam a revivescência dos sertões, mas a evaporação traz a aridez, a   

desolação, os ventos, a seca predomina até a volta das chuvas... “Árvores semelham uma só família de pou-

cos gêneros (...), mesma aparência de vegetais morrendo, quase sem troncos, em esgalhos logo ao irromper 

ao chão”. Os tipos menores de vegetação são: cajueiros, anões, arbúsculos, macambira, gravatás, cactus, 

favelas... As “plantas sociais”, cujas raízes entrelaçam-se com as de outras platas são: cesalpinas, catinguei-

ras, alecrins-dos-tabuleiros, canudos-de-pito, juazeiros. No estio desenvolvem-se: mandacarus, xiquexiques, 

cabeças-de-frade (“imagem singular de cabeças decepadas e sanguinolentas jogadas por ali, a esmo, numa 

desordem trágica”), palmatórias-do-inferno, caatanduva (“mato ruim”).   As secas provocam um “cenário de-

solador: a vegetação agonizante, doente e informe, exausta, num espasmo doloroso”.

Com as chuvas, renasce a flora tropical, “é uma mutação de apoteose”. “E o sertão é o paraíso”; “Ressurge 

ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas”. O Umbuzeiro, “é a árvore sagrada do sertão”; seus frutos 

alimentam e mitigam a sede dos sertanejos e as folhas o gado; as Juremas fornecem água. Com as chuvas, 

“o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono”. Mas a seca chega surdamente, imperceptivel-

mente... Os sertões do Norte “são barbaramente estéreis; maravilhosamente exuberantes”

               O homem é um “agente geológico notável”, pois “não raro reage brutalmente sobre a terra e assumiu 

o papel de um terrível fazedor de desertos. Começou isto por um desastroso legado indígena”, a queimada, 

que o colonizador continuou praticando. “É que o mal é antigo. Colaborando com os elementos meteorológi-

cos, com o nordeste, com a sucção dos estratos, com as canículas, com a erosão eólia, com as tempestades 

subitâneas – o homem fez-se uma componente nefasta entre as forças daquele clima demolidor. Se o não 
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criou, transmudou-o, agravando-o. Deu um auxiliar à degradação das tormentas, o machado do catingueiro; 

um supletivo à insolação, a queimada.”

             “O martírio do homem, ali, é o reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da 

Vida. Nasce do martírio secular da Terra...”

                                                               

                                                                        II - O HOMEM

              

              Citando Morton, Lund, Hartt, T. Moura, Nott, Gordon e Meyer, Euclides da Cunha afirma o autoctonis-

mo das raças americanas (homo americanus), origem explicativa de nossos silvícolas. Os negros seriam do 

grupo banto ou cafre (homo afer). A esses dois grupos somou-se o português. A miscigenação entre os três 

grupos deu origem às sub-raças: mamelucos ou curibocas, entre brancos e índios; mulatos, entre brancos e 

negros, e cafuzos, entre negros e índios. Os mamelucos e cafuzos ficaram ligados à pecuária do interior nor-

destino, principalmente; os mulatos ficaram ligados aos engenhos de açúcar do litoral, enquanto que os bran-

cos descendentes de portugueses fixados no Sul preservaram-se racialmente pela limitada miscigenação 

que tiveram com as outras raças. Euclides concluiu que ``não temos unidade de raça. Não a teremos, talvez 

nunca``, e que `` não há tipo antropológico brasileiro``. Sugere que ``a nossa evolução biológica reclama a 

garantia da evolução social``, bradando que ``ou progredimos, ou desaparecemos``. Reforça a última afirma-

tiva, sustentando-a por “um meio físico amplíssimo e variável, completado pelo variar de situações históricas, 

que dele em grande parte decorreram”.

            O Brasil dispõe de um ``meio físico amplíssimo e variável``, destacando-se três zonas climáticas: a 

tropical, a temperada e a subtropical. Lembra que ``um clima é como que a tradução fisiológica de uma con-

dição geográfica``, deduzindo que ``a nossa História traduz notavelmente estas modalidades mesológicas``.

           Na fase colonial, com a criação das Capitanias Hereditárias, ``abriu-se separação entre o Sul e o 

Norte``, com ``duas histórias distintas`` e duas sociedades diferentes. No Norte, predominavam as ``capi-

tanias esparsas e incoerentes``, a rotina, a imobilidade, a dependência dos alvarás da corte portuguesa, a 

história mais teatral, os heróis menores, a atuação separada das três raças na paz e na guerra. No Norte, 

do Maranhão até a Bahia, a marcha do povoamento foi vagarosa, com poucos portugueses, já que o Oriente 

fascinava mais. Os guerreiros, degredados e aventureiros que vieram viveram em mancebia com as índias, 

principalmente, já que os africanos rareavam em certas regiões, a tal ponto que o holandês Barléus cunhou 

a famosa afirmação: ultra equinotialem non peccavi (“não existe pecado abaixo do Equador”). Os indígenas 

foram incorporados pelos padres da Companhia de Jesus. Nos sertões, a presença dos negros era diminuta, 

permanecendo na costa, como ``a besta de carga adstrita a trabalhos sem folga``. No Sul, a atividade foi mais 

subdividida, o povo era mais vigoroso, mais prático, mais aventureiro, progressista, o meio menos adverso, 

os mamelucos eram mais audazes, sendo representados pelo paulista, tipo autônomo, aventuroso, rebelde, 

libérrimo, penetrador dos sertões através das bandeiras. No Sul, a barreira da Serra do Mar impelia os rios 

para o interior, como o Tietê, permitindo aos paulistas atacar as missões dos padres para conseguir índios, 

povoar os sertões, procurar minas e pedras preciosas. Essas experiências foram utilizadas para combater 

índios “bárbaros” e o Quilombo de Palmares no Nordeste. Típico dos paulistas foi a rebeldia em aceitar as 

bulas e alvarás vindas de fora.

             O rio São Francisco atravessa regiões díspares como montanhas, florestas, os gerais e caatingas, 

onde os bandeirantes paulistas, os padres jesuítas e os vaqueiros desenvolveram, respectivamente, a mine-
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ração, construíram suas missões e a pecuária. 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 exis-

tiam pastagens e barreiros de sal. Os criadores ricos 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 adqui-

rindo 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.

               Euclides da Cunha abre então um parêntese para afirmar que

               Com base nessas afirmações, Euclides afirma que ``o sertanejo é antes de tudo um forte``. Se a  sua 

aparência é enganosa, feia, desgraciosa, desengonçada, torta, abatida, preguiçosa, cansada, dos fracos, de 

Hércules-Quasímodo, 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 comple-

tas, aprumando-se, erguendo a cabeça, olhando com firmeza, demonstrando força e habilidade, tornando-se 

um ``titã acobreado e potente``.

             O vaqueiro nordestino atua na caatinga, convive com a seca, a miséria e a devastação, leva vida 

selvagem, enfrentando a natureza hostil, inconstante, vivendo numa terra árida, enfrentando um clima

a mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões 
do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, 
despontam vivíssimos estigmas da inferior. 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 obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, 
é um estimulante à revivescência dos atributos primitivos dos últimos. De sorte que o 
mestiço - traço de união entre as raças, breve existência individual em que se comprimem 
esforços seculares - é, quase sempre, um desequilibrado (…) E o mestiço - mulato, ma-
maluco ou cafuz - menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos 
ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores (…) É que 
nessa concorrência admirável dos povos, evolvendo todos em luta sem tréguas, na qual a 
seleção capitaliza atributos que a hereditariedade conserva, o mestiço é um intruso. Não 
lutou; não é uma integração de esforços; é alguma cousa de dispersivo e dissolvente; 
surge, de repente, sem caracteres próprios, oscilando entre influxos opostos de legados 
discordes. A tendência à regressão às raças matrizes caracteriza a sua instabilidade. É a 
tendência instintiva a uma situação de equilíbrio. As leis naturais pelo próprio jogo pare-
cem extinguir, a pouco e pouco, o produto anômalo que as viola, afogando-o nas próprias 
fontes geradoras (…) 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.
Ora, os nossos rudes patrícios dos sertões do Norte forraram-se a esta última. O aban-
dono em que jazeram teve função benéfica. Libertou-os da adaptação penosíssima a um 
estádio social superior, e, simultaneamente, evitou que descambassem para a aberra-
ções 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. É 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, acomodan-
do-se a novos e mais altos destinos, porque é a sólida base física do desenvolvimento 
moral ulterior.
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equatorial, evitando vegetação espinhenta, servindo-se de bodes e cabras, vestindo-se com uma ``armadu-

ra rústica`` composta de perneiras, gibão, sandálias, colete e luvas; sua psicologia é o reflexo da natureza: 

bárbaro, impetuoso, abrupto, trágico, tenaz, instável, duro, esperto, resignado, prático, lutador; o fazendeiro 

mora no litoral, mas os vaqueiros ``são-lhes servos submissos``, morando em choupanas de pau-a-pique, 

recebendo um bezerro em cada quatro, frequentando a feira, cantando no aboio, descansando em redes, sa-

boreando a umbuzada, devorando jerimum com leite, divertindo-se em festas aos som de sambas, cateretês, 

choradinho ou baião, tomando aguardente e ouvindo atentamente desafios em quadras.

              A seca não apavora o vaqueiro nordestino, ``é complemento à sua vida tormentosa``, ``enfrenta-a, 

estóico``, com ``ensinamentos práticos`` e ``extravagantes crendices``. ``O seu primeiro amparo é a fé religio-

sa``. Cava à procura de água, alimenta-se com raízes de umbuzeiros e talos de bromélias; bebe o sumo do 

xiquexique; combate os morcegos que atacam o gado e as cascavéis que se multiplicam; observa a ruína da 

fazenda, os bois espectrais ou mortos, os juás secos e os retirantes que passam.

             O episódio da Pedra Bonita representou a brutalidade e o fanatismo, enquanto Monte Santo, onde 

o missionário italiano Apolônio de Todi construiu 25 capelas e uma via sacra de 3 km representou o devota-

mento e a fé.

Antônio Conselheiro, segundo Euclides

              Para Euclides da Cunha, Antônio Conselheiro foi um produto das camadas profundas da nossa es-

tratificação étnica,

                A biografia de Antônio Conselheiro resume a sociedade sertaneja e esclarece sua doença, segundo 

Euclides. Sua família, a Maciel, era pobre, e vivia em luta contra a rica família Araújo, por ”pretensos roubos 

cometidos pelos Maciéis``. O avô de Antônio Conselheiro foi morto num dos conflitos, ignorando-se o papel 

de seu pai Vicente. Sabe-se que Antônio Vicente Mendes Maciel, o futuro Conselheiro, ``teve educação que 

de algum modo o isolou da turbulência da família``, tendo sido

Está na fase religiosa de um monoteísmo incompreendido, eivado de misticismo extravagante, 
em que se rebate o fetichismo do índio e do africano. É o homem primitivo, audacioso e forte, 
mas ao mesmo tempo crédulo, deixando-se facilmente arrebatar pelas superstições mais ab-
surdas. Uma análise destas revelaria a fusão de estádios emocionais distintos. A sua religião 
é, como ele, - mestiça``. É uma ``mestiçagem de crenças``. Ali, estão, francos, o antropismo do 
selvagem, o animismo do africano e, o que é mais, o próprio aspecto emocional da raça supe-
rior, na época do descobrimento e da colonização. Este último é um caso notável de atavismo, 
na História.
O homem dos sertões mais do que qualquer outro está em função imediata da terra. É uma va-
riável dependente no jogar dos elementos. Da consciência da fraqueza para os debelar, resulta, 
mais forte, este apelar constante para o maravilhoso, esta condição inferior de pupilo estúpido 
da divindade (…) A alma do matuto é inerte ante as influencias que a agitam. De acordo com 
estas pode ir da extrema brutalidade ao máximo devotamento.

``foi um documento raro de atavismo``, que ``por si nada valeu``, um ``nevrótico vulgar``, um 
``falso apóstolo``, um ``paranóico``, uma ``constituição mórbida``, um ``caso franco de delírio sis-
tematizado``, ̀ `um anacronismo palmar``, ̀ `um gnóstico bronco``, um “caso notável de degeneres-
cência intelectual``, ``um grande homem pelo avesso``.  Tanto podia ir para a história como para o 
hospício”. ``Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as 
tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertane-
ja, se condensaram no seu misticismo feroz e extravagante. Ele foi, simultaneamente, o elemento 
ativo e passivo da agitação de que surgiu``.
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                  Em 1874, Antônio Conselheiro percorreu a pé de Pernambuco a Sergipe, pedindo esmolas, dormin-

do no chão duro ou em tábuas. No norte da Bahia, começou a angariar fiéis, ``gente ínfima e suspeita, avessa 

ao trabalho, farândola de vencidos da vida, vezada à mândria e a rapina``. Foi citado na Folhinha Laemmert 

de 1877. Acusado de ter matado a mãe e a espôsa, uma ``falsidade`` ou ``lenda arrepiadora``, segundo Eu-

clides, Conselheiro foi preso em Itapicuru, levado para Salvador e daí para o Ceará, onde foi absolvido da 

acusaçãome libertado. Regressando à Bahia, ̀ `esta volta tomou aspectos de milagre``. De 1877 a 1887, anda 

pelos sertões construindo ou reparando cemitérios, igrejas, capelas, pregando `

                  Segundo Euclides, com base em alguns papéis encontrados em Canudos, Antônio Conselheiro pra-

ticava messianismo e fazia profecias, afirmando que ``das ondas do mar D. Sebastião sairá com todo o seu 

exército``, que ``o sertão virará praia e a praia virará sertão``, que ``abeirava-se  apenas do catolicismo mal 

compreendido``, entregando-se a penitências, promovendo ``todos os atos de onde saem os rendimentos do 

clero: batizados, desobrigas, festas e novenas``. Arcebispos baianos condenaram Antônio Conselheiro acu-

sando-o de divulgar ``doutrinas supersticiosas`` (1882) e ``doutrinas subversivas`` (1887). A pedido da Igreja, 

o presidente da província da Bahia solicitou ao ministro do Império vaga para internar Antônio Conselheiro no 

hospício dos alienados do Rio de Janeiro, mas a resposta foi que não havia vaga…

“um adolescente tranquilo e tímido``, ``retraído, avesso à troça``, ``caixeiro conscencioso``, le-
vando ``vida corretíssima e calma`` após a morte do pai em 1855. Contraiu matrimônio, ``que 
lhe foi nefasto. Data daí sua a sua existência dramática. A mulher foi a sobrecarga adicionada 
à tara hereditária, que desequilibraria uma vida iniciada sob os melhores auspícios. A partir de 
1858 todos os seus atos denotam uma transformação de caráter. Perde os hábitos sedentários. 
Incompatibilidades de gênio com a esposa ou, o que é mais verossímel, a péssima índole des-
ta, tronam instável a sua situação. Em poucos anos vive em diversas vilas e povoados. Adota 
diversas profissões (…) de repente, surge-lhe revés violento. O plano inclinado daquela vida em 
declive termina, de golpe, em queda formidável. Foge-lhe a mulher, em Ipu, raptada por um po-
licial. Foi o desfecho. Fulminado de vergonha, o infeliz procura o recesso dos sertões, paragens 
desconhecidas, onde lhe não saibam o nome; o abrigo da absoluta obscuridade. Desce para o 
sul do Ceará. E desaparece… passaram-se dez anos. Morrera por assim dizer.
… E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até aos ombros, barba inculta e 
longa, face escaveirada; olhar fulgurante; monstruoso; dentro de um hábito azul de brim ameri-
cano; abordoado ao clássico bastão, em que se apóia o passo tardo dos peregrinos (…) o seu 
viver misterioso rodeou-o logo de não vulgar prestígio, agravando-lhe, talvez, o temperamento 
delirante (…) A sua insânia estava, ali, exteriorizada. ``O evangelizador surgiu, monstruoso, mas 
autômato. Aquele dominador foi um títere. Agiu passivo, como uma sombra. Mas esta condensa-
va o obscurantismo de três raças. E cresceu tanto que se projetou na História…``

“ uma oratória bárbara e arrepiadora(…) desconexa, abstrusa (…), misto inextricável e confuso 
de conselhos dogmáticos, preceitos vulgares da moral cristã e de profecias esdrúxulas… Era 
truanesco e pavoroso (…) Nestas prédicas (…) estadeava o sistema religioso incongruente e 
vago (…) Está fora do nosso tempo (…) Insurge-se contra a Igreja romana (…) a castidade exa-
gerada ao máximo horror pela mulher, contrastando com a licença absoluta para o amor livre, 
atingindo quase à extinção do casamento (…) A beleza era-lhes a face tentadora de Satã (…) 
Nunca mais olhou para uma mulher``.

``Espécie de grande homem pelo avesso, Antônio Conselheiro reunia no misticismo doentio 
todos os erros e superstições que formam o coeficiente de redução da nossa nacionalidade. 
Arrastava o povo sertanejo não porque o dominasse, mas porque o dominavam as aberrações 
daquele. Favorecia-o o meio e ele realizava, às vezes, o absurdo de ser útil. Obedecia à finali-
dade irresistível de velhos impulsos ancestrais; e jugulado por ela espelhava em todos os atos a 
placabilidade de um evangelista incomparável (...) Assumiu desde 1893 uma função combatente 
inteiramente nova. Originou-a fato de pouca monta``.
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              Antônio Conselheiro mandara queimar as tábuas com os editais para a cobrança de impostos esta-

belecidos pelas autoridades republicanas. Atacado por 30 policiais em Masseté, Antônio Conselheiro seguiu 

para o norte com os seus seguidores.

                                                             Canudos, segundo Euclides

            Em 1876, em Canudos vivia uma ``população suspeita e ociosa``, ``armada até os dentes``; em 1890, 

existiam apenas 50 casebres no local; em 1893, nesse decadente lugar, chegou Antônio Conselheiro e o cres-

cimento foi rápido, transformando-se na ``Tróia de taipa dos jagunços``, numa ``tapera colossal``, na ``urbs 

monstruosa, de barro``, na ``civitas sinistra do erro``, na ``cidade selvagem``, na ``tapera dentro de uma fur-

na``. Destacava-se o monte da Favela, havendo serras, gargantas e  caminhos vários. As casas eram de pau-

-a-pique e seus habitantes usavam armas como facões, parnaíbas, ferrões, cacetes, bestas e espingardas.

``Lá se firmou logo um regímen modelado pela religiosidade do apóstolo extravagante``; ``as 
leis eram o arbítrio do chefe e a justiça as suas decisões irrevogáveis``; ``o sertanejo simples 
transmudava-se, penetrando-o, no fanático destemeroso e bruto. Absorvia-o a psicose coletiva. 
E adotava-o, ao cabo, o nome até então consagrado aos turbulentos de feira, aos valentões das 
refregas eleitorais e saqueadores de cidades - jagunço``. Os canudenses ``nada queriam desta 
vida``; formavam uma ``comunidade tribal dos beduínos``; havia uma ``comunidade absoluta da 
terra, das pastagens, dos rebanhos e dos escassos produtos das culturas, cujos donos recebiam 
exígua quota parte, revertendo o resto para a companhia. Os recém-vindos estregavam ao Con-
selheiro noventa e nove por cento do que traziam, incluindo os santos destinados ao santuário 
comum (…) Para Antônio Conselheiro (…) a virtude era como que o reflexo superior da vaidade``; 
``vivia-se em ``promiscuidade de um hetairismo infrene``; Antônio Conselheiro ``tolerava o amor 
livre``; ``Canudos era o homizio de famigerados facínoras``; a cadeia era chamada de “poeira” e 
a aguardente era proibida.
``Em dilatado raio em torno de Canudos, talavam-se fazendas, saqueavam-se lugarejos, conquis-
tavam-se cidades! (…) Os desordeiros volviam cheios de despojos para o arraial, onde ninguém 
lhes tomava conta dos desmandos (…) mulheres, crianças, velhos alquebrados, doentes inúteis. 
Viviam parasitariamente da solicitude do chefe, que lhes era o Santo protetor``. Foi preciso iniciar 
a construção de uma igreja nova para abrigar tantos fiéis. Gente e recursos chegavam todos 
os dias. No final da tarde, os sinos tocavam, eram feitas rezas, acesas fogueiras, existia gente 
de ``todas as idades, todos os tipos, todas as cores…``: ``crioulas retintas``, ``caboclas``, ``afri-
canas``, ``brancas legítimas``, ``um ou outro rosto formosíssimo``; os homens eram ``vaqueiros 
rudes e fortes```, ``criadores``, ``valentões incorrigíveis``, etc.
Antônio Conselheiro, segundo Euclides,
``pregava contra a República, é certo. O antagonismo era inevitável. Era um derivativo à exacer-
bação mística; uma variante forçada ao delírio religioso. Mas não traduzia o mais pálido intuito 
político: o jagunço é tão inapto para apreender a forma republicana como o manárquico-constitu-
cional (…) Está na fase evolutiva em que só é conceptível o império de um chefe sacerdotal ou 
guerreiro. Insistamos sobre esta verdade: a guerra de Canudos foi um refluxo em nossa história. 
Tivemos, inopinadamente, ressureta e em armas em nossa frente, uma sociedade velha, uma so-
ciedade morta, galvanizada por um doudo (…) essas psicoses epidêmicas despontam em todos 
os tempos e em todos os lugares como anacronismos palmares, contrastes inevitáveis na evolu-
ção desigual dos povos, patentes sobretudo quando um largo movimento civilizador lhes impele 
vigorosamente às camadas superiores (…)
Vivendo quatrocentos anos no litoral vastíssimo, em que palejam reflexos da vida civilizada, tive-
mos de improviso, como herança inesperada, a República. Ascendemos, de chofre, arrebatados 
na caudal dos ideais modernos, deixando na penumbra secular em que jazem, no âmago do país, 
um terço da nossa gente. Iludidos por uma civilização de empréstimo; respingando, em forma 
cega de copistas, tudo o que de melhor existe nos códigos orgânicos de outras nações, torna-
mos, revolucionariamente, fugindo ao transigir mais ligeiro com as exigências da nossa própria 
nacionalidade, mais fundo o contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios 
mais estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa. Porque não no-los separa um mar, 
separam-no-los três séculos…
E quando pela nossa imprevidência inegável deixamos que entre eles se formasse um núcleo de 
maníacos, não vimos o traço superior do acontecimento. Abreviamos o espírito ao conceito estrei-
to de uma preocupação partidária.
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Tivemos um espanto comprometedor ante aquelas aberrações monstruosas; e, com arrojo digno 
das melhores causas, batemo-los a cargas de baionetas, reeditando por nossa vez o passado, 
numa entrada inglória, reabrindo nas paragens infelizes as trilhas apagadas das bandeiras.
Vimos no agitador sertanejo, do qual a revolta era um aspecto da própria rebeldia contra a ordem 
natural, adversário sério, estrênuo paladino do extinto regímen, capaz de derruir as instituições 
nascentes.

E Canudos era a Vendéia…

Entretanto, quando nos últimos dias do arraial foi permitido ingresso nos casebres estaçoados, 
salteou o ânimo dos triunfadores decepções dolorosas. A vitória duramente alcançada dera-lhes 
direito à devassa dos lares em ruínas. Nada se eximiu à curiosidade insaciável.

Ora, no mais pobre dos saques que registra a História, onde foram despojos opimos imagens mu-
tiladas e rosários de coco, o que mais acirrava a cobiça dos vitoriosos eram as cartas, quaisquer 
escritos e, principalmente, os desgraciosos versos encontrados. Pobres papéis, em que a orto-
grafia bárbara corria parelhas com os mais ingênuos absurdos e a escrita irregular e feia parecia 
fotografar o pensamento torturado, eles resumiam a psicologia da luta. Valiam tudo porque nada 
valiam. Registravam as prédicas de Antônio Conselheiro; e, lendo-as, põe-se de manifesto quanto 
eram elas afinal inócuas, refletindo o turvamento intelectual de um infeliz. Porque o que nelas 
vibra, em todas as linhas, é a mesma religiosidade difusa e incongruente, bem pouca significação 
política permitindo emprestar-se às tendências messiânicas expostas. O rebelado arremetia com 
a ordem constituída porque se lhe afigurava iminente o reino de delícias prometido. Prenunciava-o 
a república - pecado mortal de um povo - heresia suprema indicadora do triunfo efêmero do Anti-
-Cristo. Os rudes poetas, rimando-lhe os desvarios em quadras incolores, sem a esponteneidade 
forte dos improvisos sertanejos, deixaram bem vivos documentos nos versos disparatados (…)

Parte III - A LUTA

             Na época de Canudos, várias insurreições ocorriam no sertão baiano (Lençóis, Lavras Diamantinas, 

Jequié, Brito Mendes, etc). “O mal era antigo”. Os promotores eram “facínoras”, “turbulentos”, “gentes indisci-

plinadas do sertão”. Regiões foram ricas em ouro em pó e diamante bruto e atraíram aventureiros ambiciosos. 

Seus descendentes “conservaram na ociosidade turbulenta a índole aventureira dos avós, antigos fazedores 

de desertos”. “O jagunço, saqueador de cidades, sucedeu ao garimpeiro, saqueador da terra. O mandão 

político substituiu o capangueiro decaído”. O jagunço “é um produto histórico expressivo”, nascido de “cru-

zamento tardio de colaterais, que o meio físico já diversificara”, resumindo “os atributos essenciais de uns e 

outros – na atividade bifronte que oscila, hoje, das vaquejadas trabalhosas às incursões dos quadrilheiros”. 

A terra dá-lhe o salitre para a pólvora, e chumbo e prata para as balas. As desordens ocorriam sempre onde 

outrora fora ativa a atividade mineradora.

             Os mascates passam sem ser molestados. “São numerosos os casos deste teor revelando notável 

nobreza entre aqueles valentes desgarrados”. A polícia procura mediar o conflito entre grupos rivais, e “assim 

os estigmas hereditários da população mestiça se têm fortalecido na própria transigência das leis”, o que faci-
litou a sua proliferação por todo o vale do São Francisco e pelo norte. O cangaceiro da Paraíba e de Pernam-
buco e o jagunço do São Francisco “é um produto idêntico”, embora afastados, e “a insurreição da comarca 

de Monte Santo ia ligá-las. A campanha de Canudos despontou da convergência espontânea de todas estas 

forças desvairadas, perdidas nos sertões”.

“ São lugares em que se normalizou a desordem esteada no banditismo disciplinado. Porque há, de fato, uma ordem 
notável entre os jagunços. Vaidosos de seu papel de bravos condutícios e batendo-se lealmente pelo mandão que os 
chefia, restringem as desordens às minúsculas batalhas em que entram, militarmente, arregimentados. O saque das 
povoações que conquistam, têm-no como direito de guerra, e neste ponto os absolve a História inteira. Fora disto, são 
raros os casos de roubos, que consideram desaire e indigno labéu (...) O forasteiro, alheio às lutas partidárias, atraves-
sa-os igualmente imune.”
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                  Causas próximas da luta. “Determinou-a incidente desvalioso”. O caso da madeira comprada por 

Antônio Conselheiro, que não foi entregue e gerou o boato de que ele iria invadir a cidade de Juazeiro. O juiz 

Arlindo Leone, querendo vingar-se por causa de incidente antigo numa feira de Bom Conselho, pediu tropas 

ao governador. O general Sólon atendeu ao governador com 100 praças de linha comandados pelo tenente 

Pires Ferreira, subordinando-a ao Juiz. Houve um choque entre soldados e conselheiristas em Uauá, que foi 

saqueada e incendiada pelos militares. A tropa debandou e o médico enlouqueceu. Havia uma desavença en-

tre o general Solon, que considerava a luta mais séria, e o governador, para quem era uma desordem vulgar.

                 2ª Expedição: formada por 400 soldados, sob o comando do Major Febrônio de Brito, levou  4 

metralhadoras e 2 canhões, havendo “interesses inconfessáveis e uma falsa política sobre a qual nos dispen-

samos de discorrer” (Obs. O general Solon era sogro de Euclides da Cunha...). Febrônio chegou em Monte 

Santo, mas os jagunços eram “guerrilheiros impalpáveis”, amparados pelas caatingas.“A luta é desigual. A 

força militar decai a um plano inferior. Batem-na o homem e a terra. E quando o sertão estua nos bochornos 

dos estios longos não é difícil prever a quem cabe a vitória (...) A natureza toda protege o sertanejo. É um titã 

bronzeado fazendo vacilar a marcha dos exércitos.” “Malgrado os defeitos do confronto, Canudos era a nossa 

Vendéia.”                Vitória inevitável preestabelecida pelos militares. O Governo estadual repelia intervenção 

federal na Bahia. O general Solon foi afastado do Comando Militar da Bahia.

                    Havia otimismo: “Era preciso um grande exemplo e uma lição”

                  Carências: a expedição ficou imobilizada por 15 dias em Monte Santo, faltavam meios de trans-

portes, faltavam munições, havia espias de Canudos, faltava abastecimento, havia desorganização militar.

Partida pela estrada do Cambaio. “O Cambaio é uma montanha em ruínas”. Os jagunços atacaram gritando: 

“Avança, fraqueza do governo!”  Após 3 horas de combate, com 4 soldados e 115 jagunços mortos da ex-

pedição, houve um recuo dos jagunços, e a retirada foi a salvação da expedição Febrônio. Os jagunços não 

deram trégua, liderados por Pajeú:

                      “Fase crítica de nossa História”. “A sociedade brasileira, em 1897, tinha alto grau  de receptividade 

para a intrusão de todos os elementos revolucionários e dispersivos”, o que revelava a (...) inadaptabilidade 

do povo à legislação superior do sistema político recém-inaugurado”

                 Governo de Floriano Peixoto: abateu indisciplina, agravou instabilidade, violou Legalidade civil, 

atraía “medíocres ambiciosos”,  deixou germens de levantes e o jacobinismo radical;

Governo civil de Prudente de Moraes (1894): sem base na opinião pública, com o país dividido entre vitoriosos 

e vencidos, a sociedade repelia extremos da força e o influxo sereno das leis.

                    Fracasso da Terceira Expedição, o novo escolhido foi o coronel Moreira César, florianista, epi-

léptico, de passado violento; em 5 dias estava na Bahia com 1281 soldados, 15 milhões de cartuchos e 70 

canhões.

                      Canudos crescia sem parar; abastança, entusiasmo, municiada; trincheiras, fossos, armas;João  

Abade era o “Comandante da rua”, Antônio Conselheiro era o “evangelista humílimo e formidável”.

“Legítimo cafuz, no seu temperamento impulsivo acolchetavam-se todas as tendências das 
raças inferiores que o formavam. Era o tipo completo do lutador primitivo – ingênuo, feroz e 
destemeroso – simples e mau, brutal e infantil, valente por instinto, herói sem o saber – um 
belo caso de retroatividade atávica, forma retardatária de troglodita sanhudo aprumando-se 
ali com o mesmo arrojo com que, nas velhas idades, vibrava o machado de sílex à porta das 
cavernas...”
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                A 3ª Expedição: Comando do coronel Moreira César, 1281 soldados, oficiais: Capitão Vilarim, Major 

Cunha Matos,  Coronel Tamarindo,  Capitão Salomão; em três dias a expedição chegou no Cumbe, e após 

marcha penosa, chegada aos arredores de Canudos. “As armas dos jagunços eram ridículas”. “Esta gente 

está desarmada” (M. César); “Vamos almoçar em Canudos!” (M. César); Canudos canhoneado; “Vamos to-

mar o arraial sem disparar mais um tiro! À baioneta! “ (M.César)

            Canudos: “Intacto – era fragílimo; feito escombros – formidável”. Soldados perdiam-se lá dentro. 

Moreira César atacou com cavalaria: “Eu vou dar brio àquela gente”. M. César levou dois tiros. O coronel 

Tamarindo assumiu: “É tempo de murici. Cada um sabe de si”. Foi decidida a retirada, M. César protestou e 

morreu, houve debandada geral. Armas, feridos e munições foram abandonados; o Coronel Tamarindo e o 

Capitão Salomão foram mortos durante a retirada. “A terceira expedição anulada, dispersa, desaparecera”

               4ª Expedição: a derrota e a morte de M. César provocaram comoção nacional, espanto, conjectu-

ras, desorientação. “Era preciso uma explicação qualquer para sucessos de tanta monta”. A explicação foi a 

“restauração monárquica” que os canudenses estariam tentando, por isso “era preciso salvar a República”

             Os jornais da época alardeavam: “O monarquismo revolucionário quer destruir com a República a 

unidade do Brasil”; “Trata-se de restauração; conspira-se; forma-se o exército imperialista”; “Um bando de 

carolas fanáticos”. Jornais monarquistas foram empastelados: “Gazeta da Tarde”, “Liberdade”, “Apóstolo“. 

“Exprimia palmar insciência das condições da nossa raça”; “Revelou que pouco nos avantajáramos aos rudes 

patrícios sertanejos”. “Agitavam-se ideias alarmantes”: “exército instruído, disciplinado”, “usavam granadas”,    

              Ações do governo federal: foram recrutados batalhões em todos os estados, nomeado o general 

Oscar Andrade Guimarães para comandar a 4a expedição. Duas colunas atacariam Canudos: a do general 

Silva Barbosa, por Monte Santo, e a do general Savaget, por Jeremoabo, vinda de Aracajú.

              O canhão Withworth 32, de 1700 kg, puxado por 40 bois atrasava a marcha, os fardamentos de lã 

eram inadequados para o clima da região.

               19 de junho de 1897: partida, refregas em Juetê, ataques jagunços, em Pitombas: recuo jagunço, no 

Alto da Favela: tropa cercada, ”Era um fuzilamento em massa...”, Canudos era “cidadela de  expugnação difi-

cílima”, canhoneio sobre Canudos, “Foi a salvação”, mortos o coronel Flores e o major Mesquita, mortandade 

alastrava-se, munições se esgotavam, Silva Barbosa pediu socorro ao general Savaget.

A Coluna Savaget marchou 70 léguas até arredores de Canudos, eram 2350 soldados subdivididos em bri-

gadas,artilharia em ação, réplica dos jagunços, avanço barrado, Savaget ferido, jagunços recuavam e reapa-

reciam, canhoneio de Canudos, chegou o pedido  de socorro, Savaget abandonou posições, libertou a tropa 

assediada, fome, sede, emboscadas, pouca munição, onze jagunços tentaram destruir a Matadeira...,  Artur 

Oscar imóvel, inerte, não delibera, “chegou, viu e ficou”; monotonia, o sino e as rezas..., deserções, escassez 

“Semelhante plano (era) cópia ampliada de erros anteriores, com uma variante única: em 
lugar de uma eram duas as massas compactas de soldados que iriam tombar, todos a um 
tempo, emglobadamente, nas armadilhas da guerra sertaneja (...) Os sertanejos teriam 
mil portas por onde se comunicarem com as cercanias e abastecere-se à vontade(...) cor-
retivo único: uma terceira coluna trancando a pouco e pouco aquelas estradas, originando 
por fim um bloqueio efetivo. Não havia tempo para tal. Era preciso marchar e vencer. 
Mas esta só se realizaria dois meses depois, em fins de junho. Não tínhamos exército na 
significação real do termo. Faltava tudo. Não havia um serviço de abastecimento(...), um 
serviço de transporte suficiente, não havia soldados, (...) o entusiasmo afrouxava, (...) o 
comandante-em-chefe quedava-se sem deliberar (...) A penúria e uns e como prénúncios 
de fome, condenavam à imobilidade a divisão em que se achava o principal chefe da 
campanha”
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             13 de julho: chegou um grande comboio, ânimo, 18 de julho: o grande assalto, “Canudos estará em 

vosso poder amanhã”, Artur Oscar pediu reforço de 5000 homens para evitar “uma catástrofe próxima”; “A 

ferocidade do jagunço era balanceada pela selvatiqueza da terra”, de 25 a 10 de agosto a expedição teve 

2049 baixas balanceada pela a expedição...

            O governo organizou a Brigada Girard, sob o comando do general Miguel Maria Girard, com 1042 

praças, 68 oficiais, 850.000 cartuchos, “Esta tropa tornou-se um agente debilitante”, por causa dos  doentes, 

pedidos de reforma, beribéri, varíola, transporte escasso; apelido dado pelos sertanejos à coluna: “Mimosa”...

             O Ministro da Guerra, marechal Machado Bittencourt, foi do RJ para Monte Santo, reuniu 8000 ho-

mens, organizou comboios, comprou muares, exigiu reforços, organizou 30 batalhões           

                                                         

                                                            O encontro dos dois brasis

           Uma multidão chegou a Monte Santo: oficiais, carreiros, fornecedores, jornalistas, estudantes, etc. Dis-

ciplina foi imposta pelo Marechal Bittencourt, torres das igrejas de Canudos foram derrubadas, foi descoberto 

um caminho mais curto e seguro entre Canudos e Monte Santo, Canudos ficou aberto só a noroeste. Situação 

de Canudos (“Babilônia de casebres”), três meses de canhoneio, devorada pelos incêndios, recebiam abas-

tecimento. Perdas dos canudenses: Pajeú, João Abade, Macambira, José Venâncio, Antônio Conselheiro 

morreu em 22 de setembro... Aviventou a insurreição, luta dentro de Canudos, corpo a corpo, incêndios, fuma-

ça, correrias, desabamentos, Canudos foi bloqueado, “A insurreição estava morta”, imprevisto: “canudenses 

lutavam com “vigor incrível”, armas: Mannlicher, Mauser, Comblain.

“Está-se no ponto de tangência de duas sociedades, de todo alheias uma à outra. O Vaqueiro 
encourado emerge da caatinga, rompe entre a casaria desgraciosa, e estaca o campeão junto 
aos trilhos, em que passam, vertiginosamente, os patrícios do litoral, que não o conhecem. Os 
novos expedicionários ao atingirem-no perceberam esta transição violenta. Discordância abso-
luta e radical entre as cidades da costa e as malocas de telha do interior, que desequilibra tanto 
o ritmo de nosso desenvolvimento evolutivo e perturba deploravelmente a unidade nacional. 
Viam-se em terra estranha. Outros hábitos. Outros quadros. Outra gente. Outra língua mesmo, 
articulada em gíria original e pinturesca. Invadia-os o sentimento exato de seguirem para uma 
guerra externa. Sentiam-se fora do Brasil. A separação social completa dilatava a distância 
geográfica; criava a sensação nostálgica de longo afastamento da pátria. Além disto, a missão 
que ali os conduzia frisava, mais fundo, o antagonismo. O inimigo lá estava, para leste e para 
o norte, homiziado nos sem-fins das chapadas, e no extremo delas ao longe, se desenrolava 
um drama formidável (...) O que ia fazer-se era o que haviam feito as tropas anteriores – uma 
invasão – em território estrangeiro. Tudo aquilo era uma ficção geográfica. A realidade, tangível, 
enquadrada por todos os sucessos, ressaltando à observação mais simples, era aquela. Os no-
vos campeadores sentam-na dominadoramente. E como aquele povo desconhecido de matutos 
lhes devolvia, dia a dia, mutilados e abatidos, os companheiros que meses antes tinham avan-
çado robustos e altaneiros, não havia ânimo varonil que atentasse impassível para as bandas 
do sertão misterioso e agro” (p.348)

“Decididamente era indispensável que a campanha de Canudos tivesse um objetivo superior à 
função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo 
mais sério a combater, em guerra mais demorada e digna. Toda aquela campanha seria um 
crime inútil e bárbaro, se não se aproveitassem os caminhos abertos à artilharia para uma pro-
paganda tenaz, contínua e persistente, visando trazer para o nosso tempo e incorporar à nossa 
existência aqueles rudes compatriotas retardatários. Mas sob a pressão de dificuldades exigin-
do solução imediata e segura, não havia lugar para essas visões longínquas do futuro ” (p.350)

           “Boas novas”: sino da igreja velha derrubado, posições garantidas,  sem ataques jagunços, muitos 

deles eram feitos prisioneiros. “As mulheres eram, na maioria, repugnantes. Fisionomias ríspidas, de viragos, 

de olhos zanagas e maus.”
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A  degola...

               A resistência jagunça foi diminuindo, Canudos estava em ruínas, coberta de cadáveres, entulhos; 

últimos jagunços estavam entrincheirados, canhoneio maciço, dinamite...; resistência jagunça, 2 de outubro: 

trégua negociada por Antônio Beatinho, comandante exigiu rendição “sem condições” garantindo suas vi-

das...; entregaram 300 prisioneiros (mulheres, crianças e velhos), “O Beatinho dera – quem sabe? - um golpe 

de mestre (…) aliviara os companheiros daqueles trambolhos prejudiciais”.

                Caiu o arraial em 5 de outubro de 1897, cadáver do Conselheiro foi exumado, fotografado e decapi-

tado. Sua cabeça foi mandada para Salvador a fim de ser estudada para comprovar a sua loucura.

                                            

                 

                   O que diferenciou o livro Os sertões, a décima obra publicada sobre o conflito sertanejo, dos demais, 

foi que Euclides procurou entender e explicar a guerra sertaneja não só descrevendo os fatos, mas também 

procurando interpretá-los dentro de uma perspectiva científica, recorrendo às ciências exatas e humanas da 

época, criticamente, objetivamente, racionalmente, inserindo-a num contexto amplo, panorâmico, regional e 

nacional. A escrita euclidiana, apoiada nessa metodologia, elevou-se da linguagem jornalística simplificadora 

e circunstancial para uma linguagem literária e científica de alto nível que impressiona até hoje, embora os 

conceitos científicos tenham esmaecido e sido superados por outras interpretações com o passar do tempo.

“Chegando à primeira canhada encoberta, realizava-se uma cena vulgar. Os soldados im-
punham 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 co-
vardias 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 por-
menor insignificante. Preso o jagunço válido e capaz de agüentar 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 pólos – o 
incêndio e a faca (...) Não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. A História não iria 
até ali (...) E lá não chegaria, certo, 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 peca-
va (...) A animalidade primitiva, lentamente, expungida pela civilização, 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)

Os prisioneiros: “Uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante”, “Repugnava 
aquele triunfo. Envergonhava”, “Raro um branco ou um negro puro. Predominava o pardo 
lídimo, misto de cafre, português e tapuia. (…) A raça forte e íntegra abatida dentro de um 
quadrado de mestiços indefinidos e pusilânimes”
“Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a História, resistiu até ao esgotamento 
completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao en-
tardecer, 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 raivosa-
mente cinco mil soldados”

 Os sertões (1902), um livro denso e polêmico.
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               Chocado com a brutalidade dos vencedores, Euclides considerou a campanha de Canudos como 

``um crime contra a nacionalidade`` e procurou entender suas razões profundas, como sugeriu Afonso Arinos 

num artigo publicado quatro dias após o fim da guerra. Euclides fez uma análise dos aspectos históricos, so-

ciais, geográficos, políticos, militares, climáticos, geológicos, culturais, religiosos, etc, como nunca ninguém 

fizera antes em nossa literatura em relação a nenhum acontecimento. Sua interpretação baseou-se em con-

ceitos de pensadores europeus, principalmente, mas que viviam em outra realidade histórica, a da Europa 

industrial que justificava sua expansão imperialista na África e na Ásia com idéias racistas que faziam a apo-

logia da civilização branca européia e do progresso material, contra as “raças” negra e amarela que represen-

tariam o atraso e a barbárie. Euclides da Cunha assimilou muitas dessas idéias para explicar a guerra contra 

Canudos usando tais conceitos estranhos à nossa realidade, que era a de um país que não superara suas 

estruturas coloniais, mas ultrapassando-os com suas próprias intuições, elaborando opiniões inéditas sobre o 

país, denunciando a guerra e suas barbaridades, e retratando seus principais participantes. Euclides também 

incorporou ao seu livro trechos de autores brasileiros, parafraseando-os, como demonstrou exaustivamente 

Leopoldo M. Bernucci em sua obra “A imagem dos sentidos”, de 1995.

                                                 Nas cartas, Euclides deu outras opiniões...

                 

                  Euclides da Cunha pensava que “a guerra é uma coisa monstruosa e ilógica em tudo”, consideran-

do a guerra de Canudos como “a luta mais brutal dos nossos tempos” (p.517). Em suas cartas aos amigos, 

anteriores e posteriores à publicação do livro Os sertões, Euclides também consignou elogios a Antônio Con-

selheiro e os canudenses.:

“pobres jagunços (...) (serei) seu advogado diante da História. E este papel satisfaz inteiramente a mi-
nha vaidade.” (carta 86, 25/12/1901, p.129); “ - Ah! O livro... Isso vai ser lenha para o meu auto-de-fé. 
Já começo a sentir o calor das labaredas que se levantarão assopradas pelo Santo Ofício da Crítica. 
Não é literatura de bastidor, para românticos, é massa bruta (…) Um livro mal amanhado como esse, 
feito aos bocados nos intervalos do trabalho... irmão gêmeo da ponte de São José do Rio Pardo.” (in 
Coelho Neto, obra citada, ps. 209 e 211); (...) 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); “livro mau e implacável” (carta 100, 03/12/1902, p.143); “A significação 
histórica do grande agitador sertanejo (Antônio Conselheiro) que delineei apenas, ajustando-se à 
escola antropológica, aparece mais nítida, explicada pelas circunstâncias especiais do meio que não 
tive tempo de conhecer e pelo caráter essencial do indivíduo que não apreendi com segurança, da-
das as causas perturbadoras que radicavam a minha observação.” (carta 111, 09/03/1903, p.153); “ 
Sinto-me verdadeiramente feliz notando que o meu livro, em que a sinceridade de pensar substitui 
outros requisitos que não possuo, vai cativando a simpatia dos melhores espíritos e dos melhores 
corações.” (carta 105, 17/02/1903, p.148); (...) a minha simpatia pelos nossos extraordinários patrícios 
sertanejos.” (carta 116, 30/03/1903, p.159); “Em que pese a sua feição combatente, tracei-o (o livro Os 
sertões) com uma 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 
dispensávem redundância.” (carta 119, 28/04/1903, p.162); “O que sobretudo me satisfaz é o lucro de 
ordem moral obtido: a opinião nacional inteira que, pelos seus melhores filhos, está inteiramente do 
meu lado (...) de qualquer modo lucrei. Venci por mim só, sem reclames, sem patronos, sem a rua 
do Ouvidor e sem rodas. E dado esse primeiro movimento, continuarei, se o permitir a engenharia 
ingrata e trabalhosa”. (carta 108/25-02-1903/p.150); “Em todos os pontos onde saltei fui gentilmente 
recebido graças à influencia de seu grande neto – os Sertões. Realmente nunca imaginei que ele fosse 
tão longe.” (de Manaus, ao Pai, carta 228, 30/12/1904, p.249); Anos depois, no entanto, confessava 
que “Os Sertões” causava-lhe estranheza: “livro bárbaro de minha mocidade, monstruoso poema de 
brutalidade e de força – é tão distante da maneira tranqüila pela qual considero hoje a vida, que eu 
mesmo às vezes custo a entendê-lo” ( carta 363/ 13-10-1908/ p. 384)
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Euclides da Cunha e a Amazônia

               A missão oficial de Euclides para chefiar a Comissão Mista brasileiro-peruana em 1905 era a de 

reconhecer o rio Purus até o barracão Catai, e deste até os varadouros que dão no Ucaiale, devendo explorar 

e determinar as bocas dos afluentes Curanja, Curiúja e Manoel Urbano. O Comissário peruano era o capi-

tão-de-corveta Pedro Alejandro Buenaño. Euclides viajou de navio do Rio de Janeiro a Belém em dezembro 

de 1904, e dali a Manaus, onde permaneceu muito tempo aguardando instruções do Rio de Janeiro e organi-

zando seus barcos. Euclides viajou pelo Purus em plena vazante, enfrentando muitas dificuldades, mas com 

determinação incomum. Estava mais sofrido, porém revelou-se amadurecido, determinado em levar a cabo 

sua missão, revelando-se diplomático, trabalhador, estudioso, preocupado com a observação direta dos fatos.    

Contraiu malária durante a viagem e quase morreu. Os peruanos criaram muitas situações embaraçosas para 

os brasileiros, mas Euclides soube enfrentá-los com inteligência e coragem.

             Regressando ao Rio de Janeiro no final de 1905, Euclides concluiu seus deveres diplomáticos e 

passou a escrever o livro sobre a Amazônia, anunciado quando ele ainda estava em Manaus, no início de 

sua missão rumo ao Purus. Agora, iniciara seu trabalho dando-lhe um caráter semelhante ao que dera a Os 

Sertões, a de ser mais um “livro vingador” (13/06/1906), de denúncia.

                 Mas esse segundo livro vingador, Um Paraíso Perdido, infelizmente não completado, embora tenha 

anotado: “Escreverei Um Paraíso Perdido,  por exemplo, ou qualquer outro, em cuja amplitude eu me forre 

de uma definição positiva dos aspectos de uma terra que, para ser bem compreendida, requer o trato perma-

nente de uma vida inteira”.

                A maioria de seus escritos sobre a Amazônia foi incluída no livro “À margem da História”, publicado 

semanas após a morte de Euclides, em 1909, e “formam um conjunto dos mais expressivos”, segundo Fran-

cisco Foot Hardman ( in “Trem fantasma – A modernidade na selva”( 1ª edição, Cia das Letras, São Paulo, 

1991, São Paulo, 1991, p. 100).

             Embora o livro Um Paraíso Perdido nunca tenha sido concluído, Euclides deixou artigos e ensaios 

sobre a Amazônia com importantes observações nesse livro e em outras obras.

Em 1907, por exemplo, no prefácio a Inferno Verde, livro de Alberto Rangel inspirado em Os sertões, anotou: 

(...) a Amazônia é a última página, ainda a escrever-se, do Gênese”; “É a terra moça, a terra infante, a terra 

em ser, a terra que ainda está crescendo”

             Em 1907, no ensaio “Brasileiros”, Euclides descreve a penetração brasileira pela Amazônia perua-

na, até a descoberta do caucho pelo brasileiro José Joaquim Ribeiro, destacando que antes os brasileiros 

caçavam índios, comerciavam e invadiam terras peruanas. Com o surto da borracha, a partir de 1871, a ex-

ploração do caucho, que é abatido e não se renova, ao contrário da seringueira, fez os peruanos avançaram 

pela Amazônia fundando colônias militares e agrícolas, missões apostólicas, construindo Iquique e enviando 

expedições geográficas. Houve um surto de nomadismo, brutalidade, violência, imoralidade, exploração de 

índios, decadência e ruínas no rastro do caucho e dos caucheiros. O caucheiro, para Euclides, é o “civilizado 

que se barbariza”, o “aventureiro”, o esbanjador de riquezas, os “construtores de ruínas”. Os jagunços brasi-

leiros liderados por Pedro C. de Oliveira avançavam em ubás e com facões. Contra os caucheiros peruanos, 

Euclides antepunha os sertanejos do norte: “Eles formam o verdadeiro exército moderno”; (...) para o cauchei-

ro (há) um domador único, que o suplantará, o jagunço”
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                    Em 1908, no ensaio Rios em abandono, Euclides estuda o rio Purus nos seus 3.210 km de exten-

são, tortuoso, de leito variável, com terras caídas, galhadas e troncos e massas argilosas-arenosas, onde o 

caucheiro, seringueiro ou regatão encontram dificuldades para navegar, pois encalham, naufragam, atrasam, 

apressam ou esperam meses).

                Em 1909, no ensaio Terra sem história, Euclides revela o choque e o desapontamento de suas 

impressões ao ver o Amazonas, pois “vemo-lo inferior à imagem subjetiva há longo tempo prefigurada”, ho-

rizontal,

ficando endividado (despesas de viagem, transporte, utensílios, barraca, comida, regulamentos, armazém); 

brabo é o trabalhador não aprendeu o corte; manso é o seringueiro que já aprendeu o corte; o seringueiro 

sabe que “não pagará nunca” a dívida que tem; sugestões de Euclides para amenizar a espoliação dos serin-

gueiros: leis trabalhistas que protejam os trabalhadores; justiça para impedir os abusos e garantia de fixação 

do homem à terra.

Em 1909, no ensaio Um clima caluniado, Euclides anota:

“O Purus – e como ele todos os tributários meridionais do Amazonas – está inteiramente aban-
donado (...) Precisamos ao menos conservá-lo (...) urge iniciar-se (...) ininterrupto, passando de 
governo a governo, (n) uma espécie de compromisso de honra com o futuro, um serviço orga-
nizado de melhoramentos, pequeno, mas crescente com os nossos recursos – que nos salve 
o majestoso rio. (...) O Purus é um enjeitado. Precisamos incorporá-lo ao nosso progresso, do 
qual ele será, ao cabo, um dos maiores fatores, porque é pelo seu jeito desmedido em fora que 
se traça, nestes dias, uma das mais arrojadas linhas da nossa expansão histórica”

“lhe falta a linha vertical (monotonia inaturável); “ o homem, ali, é ainda um intruso impertinen-
te. Chegou sem ser esperado nem querido quando a natureza ainda estava arrumando o seu 
mais vasto e luxuoso salão. E encontrou uma opulenta desordem... Os mesmos rios ainda não 
se firmaram nos leitos(...) A flora ostenta a mesma imperfeita grandeza (...) A fauna singular e 
monstruosa, onde imperam, pela corpulência, os anfíbios, o que é ainda uma impressão pa-
leozóica (...) Destarte, a natureza é portentosa, mas incompleta” ; “ singularidade: é de toda a 
América a paragem mais perlustrada dos sábios e é a menos conhecida”. Sábios escreveram 
monografias especializadas, fragmentadas, misturando razão e imaginação, o maravilhoso, o 
mitológico, mistura-se ao científico: amazonas, Eldorado...; “ Há no Amazonas um flagrante 
desvio do processo ordinário da evolução das formas topográficas (...) O que nele se destaca 
é a função destruidora, exclusiva. A enorme caudal está destruindo a terra(...) Mas toda esta 
massa de terras diluídas não se regenera.(...) Tudo vacilante, efêmero, antinômico” ; “vai-se 
de um a outro século na inaturável mesmice de renitentes tentativas abortadas. As impressões 
dos mais lúcidos observadores não se aletram, perpetuamente desenfluídas pelo espetáculo 
de um presente lastimável, contraposto à ilusão de um passado grandioso” ; nos seringais há 
“ a mais criminosa organização do trabalho”, o seringueiro “ é o homem que trabalha para es-
cravizar-se”,

“ A terra é, naturalmente, desgraciosa e triste, porque é nova. Está em ser. Faltam-lhe à vestimenta de 
matas os recortes artísticos do trabalho”; “ Há alguma coisa de extraterrestre naquela natureza anfí-
bia, misto de águas e de terras,que se oculta,completamente nivelada, na sua própria grandeza (...) 
As gentes que a povoam talham-se-lhe pela braveza. Não a cultivam, aformoseando-a: domam-na”; 
o sulista sucumbe (paisagem, sociedade de caboclos titânicos, impaludismo); “ O Acre, ou, em geral, 
as planuras amazônicas, cindidas a meio pelo longo sulco do Purus,tem talvez a letalidade vulgarís-
sima em todos os lugares recém-abertos ao povoamento.Mas consideravelmente reduzida; (...) co-
lonização à gandaia do Acre”; (...) não se conhece na história exemplo mais golpeante de emigração 
tão anárquica,tão precipitada e tão violadora dos mais vulgares preceitos de aclimamento, quanto o 
da que desde 1879 até hoje atirou, em sucessivas levas, as populações sertanejas do território entre a 
Paraíba e o Ceará para aquele recanto da Amazônia (...) lhe faltou desde o princípio nãosó a marcha 
lenta e progressiva das migrações seguras, assim como os mais ordinários resguardos administrati-
vos”; “ O povoamento do Acre é um caso histórico inteiramente fortuito, fora da diretriz do nosso 
progresso” ; os governos nordestinos despachavam os flagelados das secas para a Amazônia; o Acre
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Judas-Ashverus

                É quase unânime entre os críticos que a mais bela página lírica escrita por Euclides da Cunha em 

sua carreira foi elaborada na Amazônia e inspirada num costume local, a “malhação” de Judas, ao qual Eu-

clides associou à lenda de Ahasverus. Além de ser uma página literária de alto nível, Judas-Ashverus é tam-

bém uma condensação de todo o universo intelectual e artístico euclidiano, que constitui-se numa metáfora 

de Euclides sobre si mesmo, a Amazônia, o Acre e o Brasil daquela época e posterior. Nesse texto, Euclides 

reinterpreta dois mitos, trabalhando-os literariamente com dados da realidade histórica, geográfica e social 

local, de seus conceitos intelectuais e de suas angústias pessoais. Convém lembrar Roberto Ventura, que 

assinalou ter Euclides da Cunha projetado “sobre Antônio Conselheiro muitas de suas obsessões, como o 

temor da sexualidade, da irracionalidade, da loucura, do caos e da anarquia” (in “ Euclides da Cunha – Esboço 

biográfico”, 1ª edição, Cia das Letras, S. Paulo, 2003, p. 204). Projetara-se também na paisagem sertaneja, 

segundo Gilberto Freyre:

               Encontramos uma referência anterior de Euclides da Cunha a Ashverus, o judeu amaldiçoado por 

Cristo a tornar-se errante por não querer ajudá-lo quando se dirigia ao Calvário, na carta 49, escrita em São 

Paulo, a João Luís, em 19/11/1895: “Às vezes, chego a acreditar que tenho a vida mais incômoda ainda que 

a de Ashverus – porque afinal não tinha mulher e filhos” (obra citada, ps. 89/90).

                    

                      Maria Olívia G. Arruda e Márcio Lauria opinam:

                   Por que Euclides associou Ashverus a Judas dez anos depois de ter feito referência ao primeiro 

sem o segundo? Provavelmente, não só para descrever um costume dos seringueiros e fazer uma denúncia-

recebeu “ 100 mil sertanejos, ou 100 mil ressuscitados” , sem nenhuma proteção ou assistência 
oficial; “Salvam-se os que melhor balanceiam os fatores do clima e os atributos pessoais”; estado 
social do Acre agravava as condições naturais: “a mais imperfeita organização do trabalho que ainda 
engenhou o egoísmo humano” (p.59; o sertanejo emigrante “ é o homem que trabalha para escra-
vizar-se” (p.59); (...) a despeito do incorreto e do vicioso do povoamento e da vida, a sociedade 
recém-chegada aclima-se e progride”, ajusta-se ao solo, primeiras áreas de cultura, vilas, denomina-
ções indicam com história; homens são “ almas varonis que derrotaram o deserto” (p. 61); chegam 
também libaneses, italianos, portugueses, saxônios; função do clima no Acre: “Policiou, saneou, 
moralizou. Elegeu e elege para a vida os mais dignos. Eliminou e elimina os incapazes, pela fuga ou 
pela morte” (p.63)

“A paisagem que transborda d’Os Sertões é aquela que a personalidade angustiante de Euclydes da Cunha pre-
cisou de exagerar para completar-se e exprimir-se nela: para afirmar-se”. Assim como projetara-se em Antônio 
Conselheiro e na paisagem sertaneja, agora Euclides da Cunha projetava-se no Judas-Ashverus. Nesse texto, 
Euclides aproxima-se da célebre definição de Goethe: “A gente não se esquiva do mundo de forma mais segura 
do que através da arte; e não se liga a ele de forma mais segura do que através da arte”.

Maria Olívia: - Pra mim, o que há de mais belo que Euclides escreveu é o Judas-Ashverus, onde ele 
conta o costume de judas, a malhação do judas nos seringais, e que ele identifica o seringueiro na 
figura do Judas, ele tem pedaços de intenso lirismo e de uma maturidade como escritor que ele ainda 
não apresentava em “Os Sertões”, com críticas ferocíssimas inclusive à Igreja.

Márcio Lauria : - Em Judas-Ahsverus acontece isso. Primeiro que ele engendrou o nome Judas-Ahs-
verus é uma combinação do Judas, o traidor de Cristo, e Ahsverus, a figura do judeu errante, que 
jamais teria uma paragem, jamais teria o seu momento de sossego. E quem é esse Judas-Ashverus? 
É exatamente aquele pobre homem do Ceará que iria para os seringais da Amazônia em busca de 
uma riqueza fácil, mas, como muito bem acentuou Euclides da Cunha, esses seringueiros oriundos 
do nordeste brasileiro, são um raro exemplo na história de pessoas que pagam para se escravizar.
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social, mas também para projetar inconscientemente suas angústias pessoais sobre sua mulher e o seu futu-

ro. Chega a ser um texto premonitório que prevê o que iria acontecer, pois sentia-se como um judeu errante 

levado pela correnteza do destino, sem rumo certo, que tentaria matar o Judas que o traía, embora não sou-

besse quem era ainda. Estava há um ano longe da mulher, de quem sabia ou desconfiava ser propensa a tra-

í-lo. Suas observações e críticas sobre o Brasil também continuaram sendo reafirmadas no Judas-Ashverus, 

como fizera em suas cartas aos amigos antes de vir para a Amazônia, só que de forma simbólica, metafórica, 

subjacente.

             O crítico literário Franklin de Oliveira avaliou o impacto sofrido por Euclides no seu contato com a 

Amazônia:

              Convém assinalar que Os sertões está traduzido em cerca de 25 línguas diferentes, entre elas o 

chinês, o inglês, o sueco, o alemão, o holandês, o espanhol, etc. E nunca podemos esquecer aquilo que dis-

se dele o ilustre professor José Calasans em 1986:  (...) discutir Os sertões é coisa para séculos. Esse é o 

destino dos grandes livros, como a Ilíada e a Odisséia de Homero; a Divina Comédia, de Dante Aleghieri; As 

Mil e Uma Noites, de autor desconhecido; Os Lusíadas, de Luís da Camões;  Dom Quixote de La Mancha, de 

Miguel de Cervantes; Hamlet, Mcbeth, Othello e Rei Lear, de Shakespeare; Fausto, de Goethe; Guerra e Paz, 

de Tolstói; As aventuras As aventuras de  Huckelberry Finn, de Mark Twain; Os Miseráveis, de Victor-Hugo; Os 

sertões, de Euclides da Cunha, entre outros.  Essas obras primas literárias são lidas e estudadas há séculos 

porque representam o espelho das nações onde foram criadas, e como obras de arte venceram o Tempo, se 

tornaram universais e eternas e elevaram os nomes de seus autores à glória perene.

               Passados 119 anos da publicação d`Os sertões, essa obra e seu autor continuam dando margem a 

polêmicas, revelações e diferentes interpretações, o que demonstra a riqueza subjacente de ambos, o que dá 

razão à afirmação do professor José Calasans de que “discutir Os sertões é coisa para séculos”. E discutir o 

escritor Euclides sempre acompanhará a discussão da sua obra. Todas as críticas são bem-vindas, pois de-

monstram a inesgotabilidade de ambos, autor e obra. O mais recente biógrafo de Euclides, o norte-americano 

Frederick Amory, autor de Euclides da Cunha: Uma Odisséia nos Trópicos (1998), dilatou o prazo imaginado 

por José Calasans para a duração e a discussão d`Os sertões da seguinte forma: “A ponte (reconstruída por 

Euclides sobre o rio Pardo) permaneceu por cem anos, até hoje, sem mudanças, enquanto sua antecessora 

caiu em dois meses, e o livro durará enquanto o português for uma língua viva.” (p.154)

“ A visita à Hiléia deu-nos quase um outro Euclydes. Um Euclydes bem mais despojado da orgia verbal de Os Sertões 
e do próprio cientificismo dominante nesse livro. O Euclydes de agora tem uma visão mais correta dos problemas do 
homem brasileiro. A selva depurou o visualizador do sertão (...)  Na análise do sertão, Euclydes é prisioneiro do de-
terminismo geográfico mais inflexível: o homem é a imagem passiva da terra. Na contemplação da selva, ao penetrar 
o universo amazônico, sua concepção geográfica já se modifica (…) Euclydes consegue ver, com maior justeza, os 
novos tipos humanos com que se defrontou: o seringueiro, o caucheiro, o brasileiro.Sob vários aspectos a Amazônia 
promoveu uma revolução no repertório conceitual de Euclydes (...) Na Hiléia, Euclydes vê o homem – concretamente o 
homem amazonense – de  forma quase que totalmente antagônica àquela em que vira o sertanejo de Canudos.Acres-
cente-se: os nordestinos, anatematizados devassadores e ocupadores da Amazônia.O Acre, eles o conquistaram. O 
seringueiro (sertanejo emigrado) reage em Euclydes como o protótipo não mais do homem racialmente inferior, mas 
do homem socialmente inferiorizado: o homem que trabalha para escravizar-se. E nesses homens economicamente 
espoliados Euclydes reconhece a beleza moral das almas varonis que derrotaram o deserto (...) A Amazônia não lhe 
dava o aparato belicoso de Canudos. Não ofertando à sua sensibilidade o espetáculo do confronto de guerreiros, a 
Hiléia o educou: ensinou Euclydes a ver o que não tinha visto em Canudos – a heroicidade do homem enfrentando a 
espoliação econômica, do homem que trabalhava para se escravizar. Não só a espada faz heróis. O seringueiro, com 
o testemunho de sua vida de pária social, o fez entender a guerra oculta, os atributos essenciais da pessoa humana. 
Só o entendimento da exploração humana, que a Amazônia lhe revelou, teria sido suficiente para fazer de Um Paraíso 
Perdido, caso o livro se tivesse cumprido, um opus maior que Os Sertões. Também a Amazônia foi uma depuração: 
nos 16 textos que nos deixou sobre a Hiléia vemo-lo quase que totalmente liberto da carga da antropogeografia, do 
darwinismo-social, em síntese, do cientificismo que tanto perturbou a sua visão das nossas populações sertanejas. 
Naqueles 16 ensaios o nordestino e o nortista já aparecem sob outra ótica: a da evidência histórica que os mostra como 
os verdadeiros desbravadores e civilizadores do espaço amazônico”  (in “ A Espada e a Lei”, ps. 38, 39, 42, 43 e 96)
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             O crítico Wilson Martins, num dos volumes de sua imensa “História da Inteligência do Brasil”, reflete 

sobre a grandeza d`Os sertões:

               E se há razão nas opiniões dos conhecedores da obra euclidiana que enumeramos no decorrre des-

te artigo, não será descabido colocar uma sugestão de Clenir Bellezi de Oliveira, doutora em Literatura pela 

USP, aos que ainda não leram Os sertões:
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RESUMO: Este artigo apresenta uma visão do conjunto dos escritos de Euclides da Cunha sobre a Amazônia. 
O objetivo é esclarecer quais foram as diferentes etapas do seu projeto de livro sobre essa região, sendo que 
entre todas elas tem textos de transição. Inicialmente são comentados os seus primeiros textos sobre o tema, 
que antecedem a sua expedição pelo rio Purus, realizada em 1905 e resumida num relatório. A partir daí é 
analisado o seu projeto de livro Um paraíso perdido, anunciado por ele durante os preparativos da expedição. 
Em seguida são comentados os textos sobre a Amazônia no livro À margem da história, que ele efetivamente 
organizou, em 1908, e que foi publicado postumamente em 1909. O pressuposto teórico subjacente a estas 
análises é que se trata de esboços de um Livro Amazônico, nos quais o autor retoma estruturas de composi-
ção de sua obra prima Os Sertões (1902). Nesse sentido, é destacado o trinômio “a Terra, o Homem, a Luta”, 
e com isso também a ideia de Euclides de escrever, na sequencia daquela obra, um “segundo livro vingador”, 
desta vez sobre a Hileia.

Palavras-chave: Euclides da Cunha; Amazônia; Comparação com Os Sertões.

ABSTRACT: This paper presents a synopsis of all the writings of Euclides da Cunha about Amazonia. The 
purpose is to elucidate the different stages of his project of a book about that region, considering also the texts 
of transition between them. Initially we comment his first texts about the subject, which he wrote before his 
expedition along the river Purus, accomplished in 1905 and resumed in a report. Based on that experience we 
analyze his project of the book A lost paradise, which he announced while he was preparing the expedition. 
Then we comment the texts about Amazonia in the book At the margin of history, which he organized in 1908 
and which was published in 1909, shortly after his dead. The theoretical presupposition of our commentaries is 
that the author, in his sketches of a Book about Amazonia, was retaking structures of composition of his mas-
terpiece Rebellion in the Backlands (Os Sertões, 1902). Therefore we focus on the triad “the Land, the Man, 
the Struggle”, and also on the idea of Euclides to write, in the sequence of his former work, a “second book of 
vengeance”, this time about the Rainforest.

Keywords: Euclides da Cunha; Amazonia; Comparison with Rebellion in the Backlands.

           Este artigo é uma versão atualizada e reelaborada do texto que publiquei no ano do centenário da expe-

dição de Euclides da Cunha pelo rio Purus (cf. BOLLE, 2005). O objetivo é apresentar uma visão de conjunto 

dos escritos de Euclides sobre a Amazônia, focalizando três etapas. 1) Os seus textos iniciais sobre a região, 

de 1898 até 1905, quando ele realizou a referida expedição; considerando-se também algumas publicações 

complementares, até 1907. 2) O projeto do livro Um paraíso perdido, anunciado por ele em 1905 e cujos tex-

tos foram reunidos posteriormente em duas edições, respectivamente por Hildon Rocha (cf. CUNHA, 1976 

e 2000) e Leandro Tocantins (cf. CUNHA, 1986). 3) O livro À margem da história, organizado pelo autor em 

1908, substituindo o projeto anterior e publicado em 1909, um mês após a sua morte (cf. a recente reedição: 

CUNHA, 2019). A apresentação desses esboços de um Livro Amazônico de Euclides será complementada 
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por uma comparação com a sua obra prima Os Sertões (1902; cf. CUNHA, 2002), com uma discussão da 

ideia dele de escrever um “segundo livro vingador”, desta vez sobre a Hileia.

          Os escritos de Euclides da Cunha sobre a Amazônia constituem, na avaliação de um dos principais 

estudiosos de Euclides, “o aspecto menos conhecido” de sua obra (VENTURA, 2003, p. 236). Esse relativo 

desconhecimento se explica sobretudo por três motivos. 1) A obra-prima do autor, Os Sertões, consagrada 

como peça integrante da literatura universal, tem ofuscado todo o restante de sua produção. 2) O caráter 

fragmentário, esparso e inacabado daqueles ensaios os deixa numa posição de desvantagem em relação à 

obra concluída. 3) A temática amazônica ocupou ao longo do século XX um lugar apenas marginal na consci-

ência da grande maioria da população brasileira, inclusive dos intelectuais; somente nos anos mais recentes, 

a acelerada destruição ambiental tem colocado um foco especial sobre a região. A despeito de seu caráter 

inacabado, o projeto do Livro Amazônico de Euclides visava certamente algo equivalente ao que ele conse-

guiu realizar em Os Sertões. É o que esta apresentação procurará sugerir através de um conciso roteiro de 

leitura de seus escritos amazônicos.

 Nosso objetivo é montar um quadro de orientação que abranja todos os textos escritos por Euclides 

sobre a temática amazônica, informando sobre as circunstâncias de sua produção e divulgação e, sobretudo, 

sobre os assuntos específicos de que tratam. O primeiro desses textos foi um artigo publicado no O Estado 

de S. Paulo, em 14/11/1898, com o título “Fronteira Sul do Amazonas: questão de limites” (CUNHA, 1986, p. 

20-24). É um comentário ao livro homônimo de Manuel Tapajós. Embora nesse caso se trate de uma ques-

tão brasileira interna – os limites entre os Estados do Amazonas e de Mato Grosso –, a questão das linhas 

demarcadoras é brevemente discutida por Euclides também no tocante às fronteiras da Amazônia brasileira 

com os países vizinhos. Esse assunto, de alto teor político, passou a ser capital nos textos amazônicos de 

Euclides em 1904 e 1905, ocupando praticamente a metade deles. Se em Os Sertões se tratava da história de 

um conflito brasileiro interno – a campanha do exército nacional contra os revoltosos de Canudos –, a questão 

candente dos escritos amazônicos foi o litígio entre Brasil e Peru a respeito das fronteiras. Em três artigos, 

publicados no Estado de S. Paulo, respectivamente em 14, 22 e 29/05/1904, e intitulados “Conflito inevitável”, 

“Contra os caucheiros” e “Entre o Madeira e o Javari” (CUNHA, 1986, p. 6-10, 11-14 e 15-19), Euclides dis-

cutiu o perigo iminente de uma guerra entre o Brasil e o Peru, em decorrência do conflito de interesses entre 

os dois países na Região Amazônica. Nesse contexto, o escritor alertou inclusive sobre o risco de o Brasil um 

dia vir a perder a Amazônia, se não houvesse uma “ação persistente do Governo” (CUNHA, 1986, p. 19).

            O conflito armado foi evitado e optou-se por solucionar o litígio pelas vias diplomáticas. Foram cons-

tituídas duas comissões mistas, brasileiro-peruanas, para fazer in loco uma detalhada demarcação das fron-

teiras: uma dessas comissões se encarregaria de efetuar o reconhecimento do curso superior do rio Juruá 

até as nascentes, e a outra realizaria o mesmo tipo de trabalho no rio Purus. Euclides, que se candidatou a 

essa tarefa em meados de 1904 junto ao ministro das Relações Exteriores, foi nomeado chefe da comissão 

brasileira de reconhecimento do alto Purus. Em 13/12/1904 ele embarcou via Belém para Manaus, onde che-

gou em 30/12/1904. Problemas técnicos causaram uma demora de mais de três meses em Manaus. Euclides 

aproveitou esse tempo para detalhadas leituras de viajantes e exploradores. Em meados de março de 1905 

comunicou em cartas a vários amigos – Coelho Neto, José Veríssimo, Artur Lemos – o seu plano de escrever 

um livro sobre a Amazônia com o título Um Paraíso Perdido (CUNHA, 1997, p. 266, 268, 269). O objetivo 

desse livro, como ele especificou para Coelho Neto, seria “procurar vingar a Hiloe maravilhosa de todas as 

brutalidades das gentes adoidadas que a maculam desde o século XVIII”.
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                 A viagem de exploração do rio Purus pela comissão mista brasileiro-peruana, chefiada pelo en-

genheiro Euclides da Cunha e o capitão-de-corveta Pedro Alejandro Buenaño, iniciou-se com a partida de 

Manaus em 05/04 e a entrada na foz do rio Purus em 09/04/1905. Depois de terem percorrido os 3.210 km de 

extensão desse rio – via Lábrea, Boca do Acre, foz do rio Chandless, Santa Rosa do Purus, Curanja, Forqui-

lha do Purus (Alerta) e foz do rio Cavaljani –, brasileiros e peruanos chegaram em 03/08, ou seja, após uma 

jornada de quatro meses, à “mais meridional das nascentes do Purus”, o rio Pucani. Efetuado o reconheci-

mento técnico das nascentes, a comissão voltou rio abaixo pelo mesmo caminho, chegando em Manaus ao 

termo de mais de dois meses e meio, em 23/10/1905. Sobre a viagem saiu poucos dias depois, em 29/10, no 

Jornal do Commercio, de Manaus, uma breve entrevista de Euclides (CUNHA, 1986, p. 194-199).

O principal resultado dessa exploração foi o Relatório da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconheci-

mento do Alto Purus, que os chefes Euclides e Buenaño terminaram de redigir em Manaus em 15/12/1905. 

Logo depois Euclides regressou ao Rio de Janeiro, onde chegou em 05/01/1906 e onde o texto, acrescentado 

de “Notas Complementares”, foi publicado pela Imprensa Nacional (CUNHA, 1906). Um complemento impor-

tante é o “Relatório confidencial ao Barão do Rio Branco” (CUNHA, 1986, p. 176-193) – que veio a público 

somente em 1968 –, no qual Euclides expõe os atritos ocorridos ao longo de toda a viagem com o chefe da 

comissão peruana, mostrando como o litígio entre Brasil e Peru se fazia sentir também no relacionamento 

cotidiano entre os representantes dos dois países.

   A informação sobre esse primeiro conjunto dos escritos amazônicos de Euclides seria incompleta 

sem a referência a dois livros que ele publicou em 1907: Peru versus Bolívia (CUNHA, 1907) e Contrastes e 

confrontos (CUNHA, 1975). Ambos contêm capítulos ou artigos sobre a importância estratégica da Amazônia 

na política internacional, nos quais as disputas entre os países sul-americanos são interpretadas diante do 

horizonte mais amplo da expansão imperialista das grandes potências: Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, 

França e Alemanha. Merecem atenção especial os detalhados esclarecimentos sobre as negociações de 

fronteiras, sobretudo o Tratado de Petrópolis, firmado em 17/11/1903, pelo qual a Bolívia cedeu ao Brasil o ter-

ritório do Acre em troca de compensações territoriais e pecuniárias. Esse acordo gerou reação de desagrado 

especialmente no Peru, que praticava desde meados do século XIX uma exploração intensa de suas terras 

amazônicas (cf. CUNHA, 1907). No artigo-título do livro Contrastes e confrontos, Euclides aponta “as incur-

sões peruanas, neste momento exercitadas nas fronteiras remotas do Alto Juruá”, ou seja, as “arrancadas 

dos caucheiros” (CUNHA, 1975, p. 140-141). Diante disso, ele tece algumas considerações sobre a “perigosa 

solidariedade sul-americana”, que ele propõe enfrentar com “uma guerra reconstrutora” (CUNHA, 1975, 160 

e 164), uma fórmula que parece ditada pela mentalidade social-darwinista própria da Era dos Impérios.

             A vertente que prevaleceu no pensamento de Euclides não foi, contudo, a solução dos conflitos 

através das armas, e sim, através da negociação – como se pode observar também em seu comportamento 

diplomático no convívio cotidiano entre brasileiros e peruanos, durante a longa e difícil missão conjunta de 

reconhecimento. Um texto-chave, que proporciona, além disso, uma passagem do primeiro ao segundo blo-

co temático dos escritos amazônicos de Euclides, é o já referido artigo “Contra os caucheiros”. Recusando 

o recurso às operações militares como meio inadequado para solucionar os conflitos de interesses entre as 

nações, o autor aposta na força da população civil e na dinâmica do povoamento:

A remessa de sucessivos batalhões para o alto Purus – movimento de armas recordando um 
começo de guerra declarada – [...] é um erro. [...] O civil [...] surge de improviso desarticulando 
todas as peças da sinistra entrosagem em que a arte militar tem triturado os povos. [...] Vê-se 
bem quantos agentes [...] concorrerão no invalidar a ocupação estritamente militar daquela zona. 
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 [...] As forças para repelir a invasão já ali se acham, destras e aclimadas, nas tropas irregulares 
do Acre, constituídas pelos destemerosos sertanejos dos estados do Norte, que há vinte anos 
estão transfigurando a Amazônia. (CUNHA, 1986, p. 11, 12 e 14).

               As edições organizadas sob o título Um Paraíso Perdido por Hildon Rocha (CUNHA, 1976 e 2000) 

e Leandro Tocantins (CUNHA, 1986) reúnem praticamente a totalidade dos escritos amazônicos de Euclides. 

Diante desse fato é preciso esclarecer qual é a especificidade desse projeto do livro, que o autor denomi-

nou “Um Paraíso Perdido” (CUNHA, 1997, p. 266), por um lado, em relação àqueles textos iniciais que já 

comentamos, e por outro, em comparação com o livro À margem da história, que foi a opção final do autor. 

Dos textos iniciais devem ser incluídos nesse projeto todos os que foram escritos a partir de março de 1905, 

quando o projeto foi mencionado pela primeira vez. Por outro lado, se subtraímos desse projeto os capítulos 

que Euclides resolveu incorporar no livro À margem da história, a ser analisado mais adiante, sobram mais 

quatro textos. Um deles, “Impressões gerais”, faz parte de ambos os projetos de livro (cf. CUNHA, 1986, p. 

25-38; e CUNHA, 2019, p. 37-61). Os outros três – “Amazônia: a gestação de um mundo”, “Entre os seringais” 

e “O inferno verde” (CUNHA, 1986, p. 3-5, 213-215 e 200-207) – são textos de transição entre eles. Ou seja, 

não faz sentido estabelecer uma separação rígida entre os dois esboços do Livro Amazônico, pois eles estão 

interligados.

             Como pano de fundo comum dos ensaios amazônicos de Euclides é possível notar a influência do 

molde de composição de Os Sertões. Os artigos sobre o meio geográfico e o povoamento correspondem às 

partes I e II daquele livro, respectivamente “A Terra” e “O Homem”. Além disso, percebe-se também uma certa 

analogia com a parte III de Os Sertões, “A Luta”, sendo que, no caso da Amazônia, trata-se de uma luta pela 

terra: conflitos de fronteiras entre os países vizinhos e a permanente tensão social entre os seringueiros e os 

donos dos seringais, que estabeleceram um regime de escravização.

               Livro Amazônico de Euclides apoia-se desde o início em matrizes bíblicas. O título Um Paraíso Per-

dido é uma retomada do poema épico de John Milton, Lost Paradise (1667), que narra, dentro da tradição bí-

blica, a expulsão dos seres humanos do paraíso. Euclides retoma também o topos do “paraíso” usado por ele 

próprio em Os Sertões, onde descreve o sertão, cuja fauna está ressurgindo graças às chuvas, como “um pa-

raíso” (CUNHA, 2002, p. 130-132). Esse qualificativo passa a ser aplicado de forma mais intensa à Amazônia.

              Um possível introito ao livro Um Paraíso Perdido é o texto “Amazônia: a gestação de um mundo”, pois 

ali Euclides refere-se explicitamente ao “Gênesis” e ao “Paraíso”:

[...] vi, pela primeira vez, o Amazonas... [...] o que se me abria às vistas desatadas, na-
quele excesso de céus por cima de um excesso de águas, lembrava (ainda incompleta 
e escrevendo-se maravilhosamente) uma página inédita e contemporânea do Gênesis. 
Compreendi o ingênuo anelo de Cristóvão da Cunha: o grande rio deverá nascer no Pa-
raíso... (CUNHA, 1986, p. 4)

          O tópos do Gênesis aparece também no preâmbulo escrito por Euclides para o livro O Inferno Ver-

de (1908) de Alberto Rangel: “Realmente, a Amazônia é a última página, ainda a escrever-se, do Gênese” 

(CUNHA, 1986, p. 203). Na consideração final sobre a obra de Rangel e em sintonia com o seu título, é apre-

sentado – como antítese ao Paraíso – o Inferno, mas também uma perspectiva de vingança: O livro de Rangel 

é “uma grande voz, pairando, comovida e vingadora, sobre o inferno [...] dos seringais” (CUNHA, 1986, p. 

207).

           “[Um] filho da terra [...] perdidamente namorado dela” (CUNHA, 1986, p. 5) – assim se autorretrata o 

escritor no seu projeto amazônico, fazendo relembrar o modo como descreveu a paisagem (“a Terra”) e o país
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em Os Sertões. Aqui como lá, ele registra suas “primeiras impressões” (CUNHA, 2002, p. 87-91) ou “impres-

sões gerais” (CUNHA, 2019, p. 37-61). À “entrada no sertão” (CUNHA, 2002, p. 80) corresponde a descrição 

de como ele “entr[ou] pela primeira vez naquele estuário do Pará” (CUNHA, 1986, p. 3). O tópos da terra igno-

ta (CUNHA, 2002, p. 80-84) encontra seu eco na constatação de que a Amazônia, “é de toda a América”, ape-

sar de ser “a paragem mais perlustrada dos sábios”, “a [paragem] menos conhecida” (CUNHA, 2019, p. 41).

 Como retratar essa terra ignota? O texto “Amazônia: a gestação de um mundo” termina com a cons-

tatação de “quanto é difícil [...] escrever” (CUNHA, 1986, p. 5). De fato, como se vê em muitas passagens dos 

escritos amazônicos, o conhecimento da região é essencialmente ligado à capacidade de expressá-lo por 

meio da palavra certa. Assim como em Os Sertões, observa-se também aqui uma concorrência entre os mo-

delos cognitivos científicos e poéticos. “Um sábio no[s] desvendaria [a Amazônia] [...] conduzindo-nos pelos 

infinitos degraus, amortecedores, das análises cautelosas. O artista atinge-a de um salto; adivinha-a; contem-

pla-a, d’alto”, declara Euclides, que está em busca do “descortino desafogado do conjunto”, do “conspecto da 

fisionomia geral” (CUNHA, 1986, p. 203 e 200).

A dificuldade de escrever consiste em apresentar, com os meios da linguagem humana, a Amazônia como 

“gestação de um mundo”, ou seja, copiar o Livro da Natureza escrito por Deus, que se faz representar por um 

“artista sobre-humano”:

               Uma antropomorfização do rio Amazonas aparece também no texto “Impressões gerais”, no qual o 

escritor atribui “faculdades criadoras” a esse rio, ao observá-lo em plena atividade de trabalho: “destruindo e 

construindo, reconstruindo e [...] apagando [...] com a ânsia, com a tortura, com o exaspero de monstruoso 

artista incontentável a retocar, a refazer e a recomeçar perpetuamente um quadro indefinido...” (CUNHA, 

2019, p. 49 e 51-52). Essas são as formas com as quais Euclides registrou os desafios que ele experimentou 

na elaboração de sua obra inacabada sobre a Amazônia.

              Uma técnica de observação e um procedimento literário que Euclides maneja magistralmente é “o 

golpe de vista do alto”; o leitor há de se lembrar de seus panoramas do sertão, a partir do Monte Santo e 

do Alto da Favela (CUNHA, 2002, p. 95-98 e 98-99). Num de seus escritos amazônicos, o autor nos oferece 

uma vista que não apenas não fica nada a dever àqueles panoramas, mas na qual se descortinam horizon-

tes ainda mais grandiosos. Na tradição dos “quadros da natureza” de Alexander von Humboldt, Euclides nos 

leva a um ponto topográfico, de onde o olhar abrange por assim dizer a terra brasileira por inteiro. Trata-se 

do momento em que a expedição de reconhecimento do alto Purus chegou, no dia 3 de agosto de 1905, às 

nascentes mais remotas daquele afluente do Amazonas:

É a terra moça, a terra infante, a terra em ser, a terra que ainda está crescendo... [...] não há 
fixá-la em linhas definitivas. De seis em seis meses, cada enchente, que passa, é uma esponja 
molhada sobre um desenho malfeito: apaga, modifica, ou transforma, os traços mais salientes 
e firmes, como se no quadro de suas planuras desmedidas andasse o pincel irrequieto de um 
sobre-humano artista incontentável... (CUNHA, 1986, p. 203-204)

O varadouro [...] abre-se adiante, para o sul. [...] descamba depois [...] para o vale do 
Ucaiale. Em alguns minutos estávamos no seu ponto culminante [...]. O sol descia para 
os lados do Urubamba... Os nossos olhos deslumbrados abrangiam, de um lance, três 
dos maiores vales da terra; e naquela dilatação maravilhosa dos horizontes, banhados 
no fulgor de uma tarde incomparável, o que eu principalmente distingui, irrompendo de 
três quadrantes dilatados e transcoando-os inteiramente – ao sul, ao norte e a leste – foi 
a imagem arrebatadora da nossa pátria que nunca imaginei tão grande. (CUNHA, 1986, 
p. 198-199)
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              É uma passagem antológica, na qual, graças à estilização literária, ao uso da hipérbole e a um “re-

alismo maravilhoso”, a cartografia empírica e a vista natural são sobrepujadas por uma imagem visionária, à 

qual se pode apor a legenda “Visão do Mediterrâneo da América Latina”.

                Nesse contexto, em que Euclides, para referir-se à Região Amazônica, usa frequentemente a pala-

vra “deserto” e também a palavra “sertão”, convém lembrar que o locus mediterraneus pode designar tanto “o 

mar” quanto “o sertão”. A história desta palavra é assim resumida por Walnice Galvão:

             Complementando ainda aquela vista do alto: o rio Purus, explorado por Euclides da Cunha, não é 

um rio qualquer entre outros, mas uma via altamente estratégica. Além de atravessar o território do Acre – na 

época, a principal zona de extração da borracha e o território-símbolo da disputa internacional pelos tesouros 

da Amazônia –, o Purus é o quadrante leste de um horizonte de visão de 180 graus, que abrange idealmente 

a Região Amazônica inteira. Essa visão holística – de frente para o Brasil, a partir do território peruano – é 

completada ao norte pelo rio Urubamba, que verte no Ucaiale, o qual, por sua vez, se junta com o rio Marañon 

para formarem o Solimões, o curso superior do rio Amazonas. Em direção ao sul, pelas nascentes do rio Manu 

(Madre de Dios) que, já em território boliviano, verte no Beni e este no Mamoré, chega-se no rio Madeira, se-

gundo Martius o afluente mais importante do rio Amazonas. A abrangência desse quadro topográfico vai muito 

além da noção de “pátria”. A sua grandeza consiste em focalizar, numa escala planetária, “três dos maiores 

vales da terra”, e com isso, o sistema fluvial da Amazônia inteira, essa imensa bacia de mar doce que o Brasil 

compartilha com seus países vizinhos.

             A ideia da Amazônia como locus mediterraneus da América Latina pode ser corroborada com mais 

duas ou três citações-chave, da perspectiva da paleogeografia. Euclides evoca a teoria do geólogo F. Katzer, 

segundo o qual um “extinto oceano médio-devônico [...] afogava todo o Mato Grosso e a Bolívia, cobrindo 

quase toda a América meridional e chofrando no levante as antiquíssimas arribas de Goiás”. Euclides com-

partilha de uma variante dessa hipótese, falando do “largo canal terciário que por longo tempo separou os 

planaltos brasileiros e os das Guianas, até que o vagaroso sublevar dos Andes, no Ocidente, cerrando-lhe um 

dos extremos, o transmudasse em golfo, em estuário, em rio...” (CUNHA, 2019, p. 43 e 44). A visão da Ama-

zônia como um extinto oceano já tinha sido apresentada pelo escritor em Os Sertões, naquele memorável 

subcapítulo intitulado “Um sonho de geólogo”, cuja passagem central merece ser relembrada:

A palavra [“sertão”] já era usada na África e até mesmo em Portugal. [...] Nada tinha a ver com 
a noção de deserto (aridez, secura, esterilidade) mas sim com a de “interior”, de distante da 
costa: por isso, o sertão pode até ser formado por florestas, contanto que sejam afastadas 
do mar. [...] No Dicionário da língua bunda de Angola, de frei Bernardo Maria de Carnecatim 
(1804), [...] o verbete muceltão, bem como sua corruptela certão, é dado como locus mediter-
raneus, isto é, um lugar que fica no centro ou no meio das terras. Ainda mais, na língua original 
era sinônimo de “mato”, sentido corretamente usado na África Portuguesa, só depois amplian-
do-se para “mato longe da costa”. (GALVÃO, 2001, p. 16)

As pesquisas de F. Hartt [...] [e de] Agassiz [...] se acolchetam no deduzir que vasto oceano 
cretáceo rolou as suas ondas sobre as terras fronteiras das duas Américas, ligando o Atlântico 
ao Pacífico. Cobria, assim, grande parte dos Estados setentrionais brasileiros [...]. As grimpas 
mais altas das nossas cordilheiras mal apontavam ao norte [...]. Não existiam os Andes, e o 
Amazonas, largo canal entre as altiplanuras das Guianas e as do continente, separava-as, 
ilhadas. Para as bandas do sul o maciço de Goiás, [...] o de Mi¬nas e parte do planalto paulis-
ta. [...] Ao abrir-se a época terciária, se realiza o fato prodigioso do alevantamento dos Andes; 
novas terras afloram nas águas; tranca-se, num extremo, o canal amazônico, transmudan-
do-se no maior dos rios; ampliam-se os arquipélagos esparsos, e ganglionam-se em istmos, 
e fundem-se; arredondam-se, maiores, os contornos das costas; e integra-se, lentamente, a 
América. (CUNHA, 2002, p. 92-93)
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             Com isso, também o recurso à paleogeografia reforça a imagem da Amazônia como locus mediterra-

neus, ou seja, lugar de uma integração geográfica, cultural e política da América (Latina).

Voltemos mais uma vez ao tópos do Paraíso. À terra de traços paradisíacos, moldada pelo artista sobre-hu-

mano, “terra farta e a crescer na plenitude risonha da sua vida”, Euclides contrapõe um homem e uma socie-

dade “agonizantes” (cf. CUNHA, 1986, p. 204), sendo o “agonizante”, de acordo com a palavra grega agonía, 

“o homem que luta”. No meio dessa luta, como veremos, atua a figura do Diabo. Resumindo a comparação 

esboçada até aqui com o livro Os Sertões, pode-se dizer que, no projeto do Livro Amazônico, a passagem da 

categoria “a Terra” para o binômio “o Homem” / “a Luta” é sintetizada pelo oximoro do “paraíso diabólico dos 

seringais” (CUNHA, 2019, p. 57).

            Com a opção pelo título À margem da história, Euclides passa da dimensão “sobre-humana” de Um 

Paraíso Perdido para os domínios da historiografia. Ele se concentra no tema do povoamento, especifica-

mente na luta pela terra em função da exploração da borracha, focalizando a adaptação do homem ao meio 

geográfico, o problema dos transportes e sobretudo as formas de organização das atividades econômicas. 

Além da introdução “Impressões gerais”, trata-se dos seguintes seis textos: “Rios em abandono”, “Um clima 

caluniado”, “Os caucheros”, “Judas-Ahsverus”, “Brasileros’” e “Transacreana”, (CUNHA, 2019, p. 37-180). 

Todos eles são frutos da expedição de 1905 pelo rio Purus e foram reunidos para formar a primeira parte, 

intitulada “Terra sem história (Amazônia)”, do livro À margem da história, organizado pelo escritor em 1909 e 

publicado em setembro daquele ano, um mês após a sua morte.

              Para analisar esse livro vamos recorrer ainda às categorias construtivas de Os Sertões. Em termos do 

método de escrever a história, as partes I e III de Os Sertões diferem radicalmente entre si. Enquanto em “a 

Luta”, ou seja, no relato da campanha de Canudos, Euclides pratica um tipo de historiografia cronológico-se-

quencial, ele opta em “a Terra” por uma apresentação espacial-territorial, envolvendo tempos de longuíssima 

duração, num aperfeiçoamento de modelos mesológicos oitocentistas. Com isso, prenunciou um método ino-

vador de escrever a história, que foi consagrado, em 1946, por Fernand Braudel com La Méditerranée, a obra 

paradigmática da historiografia das estruturas (cf. BRAUDEL, 1966). Ocorre que já em Os Sertões – na parte 

do meio, “o Homem” – os dois métodos se superpõem e se entrecruzam: por um lado, há narrativas lineares, 

como a história de Antônio Conselheiro e o crescimento de Canudos, e por outro, uma incipiente historiografia 

de estruturas, como nos informes sobre a população, a religião e o regime de servidão.

            Nos ensaios amazônicos do nosso autor, essas duas formas básicas de escrever a história reapare-

cem em toda parte, ora em oposição, ora entrelaçadas. Em seu “Relatório de Reconhecimento do Alto Purus”, 

Euclides critica a narração estritamente linear dos “nossos antigos cronistas”, aos quais “faltou sempre uma 

visão superior, de conjunto, permitindo-lhes abranger outras relações além da marcha linear dos roteiros que 

seguiam, ou dos objetivos definidos que buscavam. (CUNHA, 1986, p. 140). Sobre o informante governamen-

tal Alexandre Rodrigues Ferreira, ele opina:

Em sua Viagem filosófica [...] raro lançou um olhar para fora das instruções que o ma-
nietavam. E como estas, em geral, impunham aos exploradores o caminho pelo eixo 
da grande artéria fluvial, apenas com as variantes do rio Negro ou do rio Branco, por 
ali ficaram também, na sua grande maioria, os narradores, alheios aos fatos ocorridos 
noutros pontos que, embora de menor monta, talvez contribuíssem bastante para uma 
urdidura mais firme de sucessos que ainda hoje mal se definem, parcelados e discordes. 
(CUNHA, 1986, p. 140-141)
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                Euclides, muito além do cumprimento das instruções oficiais de fazer um reconhecimento “linear-flu-

vial” do rio Purus, aspirava a uma “visão superior” e “de conjunto” da Amazônia, a uma escrita que pudesse 

captar numa “urdidura firme” as inúmeras informações “parceladas”. Ele sentiu falta dessa visão também nos 

cientistas viajantes do século XIX, “de Humboldt a Goeldi”:

                Nesta crítica, Euclides passa do ponto, forçando os fatos em causa própria. Pois não há como negar 

a espíritos como Humboldt ou Martius a capacidade de uma visão holística da Amazônia. Além da visão global 

e planetária que caracteriza a obra inteira de Humboldt, incluindo a sua viagem pelo rio Cassiquiare – que 

faz a ligação entre as bacias fluviais do Orinoco e do Amazonas (via Rio Negro) (cf. HUMBOLDT, 1970, vol. 

II, p. 441-540) –, merece ser relembrada a sinopse que Martius apresenta da “Geografia do Amazonas e da 

sua bacia” (SPIX; MARTIUS, 2017, vol. III, p. 429-464). No fundo, Euclides deve ter sabido disso e aprendeu 

com esses precursores.

   De todos os ensaios amazônicos de Euclides, o de uma apresentação “linear” ou “fluvial” por exce-

lência é o relatório sobre o rio Purus. Os demais ensaios, simultâneos e posteriores, constituem contrapontos 

a essa narrativa-tronco ou notas complementares que se tornaram textos autônomos. Em todo caso, é pre-

ciso reconhecer que, por uma série de razões, a narrativa linear-fluvial é indispensável. Primeiramente, em 

função da ideia generalizada, discutida por Euclides, de que “os grandes rios [são] a causa preeminente do 

desenvolvimento das nações” (CUNHA, 2019, p. 45). Além disso, a narrativa linear-sequencial não deixa de 

ser o molde básico por meio do qual se pode estruturar um relato de viagem de exploração ou descrever uma 

via de povoamento ou de comunicação, pelo menos num primeiro momento. O ensaio de Euclides sobre a 

“Transacreana” é desse feitio; em certo sentido é linear, assim como o objeto em questão:

               Essa estrada seria a resposta moderna ao diagnóstico “desanimador” feito no século XVIII pelo Pa-

dre João Daniel sobre a região “entre o Madeira e o Javari”, onde “em distância de mais de 200 léguas, não 

há povoação alguma nem de brancos nem de tapuias mansos ou missões” (cf. CUNHA, 1986, p. 15). Nesse 

diálogo de textos, a apresentação “linear” da Transacreana desdobra-se numa visão “espacial”, na medida em 

que trata da política de povoamento de um território. Quanto à projetada via férrea, ela nunca foi realizada, 

em que deve ter pesado o malogro traumático da Madeira-Mamoré (cf. HARDMAN, 2005); mas em seu lugar 

foi construída mais tarde a rodovia que hoje é a estratégica BR-364, que atravessa o Estado do Acre via Rio 

Branco até Cruzeiro do Sul. A Transacreana transformou-se num protótipo para a construção da Rodovia 

Transamazônica, iniciada em 1969 e onde se percebe a retomada de pontos essenciais da argumentação 

de Euclides: “navegar em seco”, seguindo o modelo dos “varadouros”; estabelecer uma “ligação transversa” 

entre “os grandes vales [dos rios]”; “firma[r] um símbolo tangível de [...] posse”; abrir “uma nova estrada [para 

a] entrada dos extratores” (CUNHA, 2019, p. 161-163 e 176).

Pois bem, lede-os. Vereis que nenhum deixou a calha principal do grande vale; e que ali 
mesmo cada um se acolheu, deslumbrado, no recanto de uma especialidade. Wallace, 
Mawe, W. Edwards, d’Orbigny, Martius, Bates, Agassiz, para citar os que me acodem na 
primeira linha, reduziram-se a geniais escrevedores de monografias. (CUNHA, 2019, p. 41)

[A] grande estrada de 726 km, [...] capaz de prolongar-se de um lado até o Amazonas, pelo 
Javari, e de outro, até o Madeira, pelo Abunã, está de todo reconhecida, e na maior parte 
trilhada. A intervenção urgentíssima do Governo Federal impõe-se [...]. Deve consistir [...] 
no estabelecimento de uma via férrea [...] urgente e indispensável no Território do Acre. 
(CUNHA, 2019, p. 166-168)
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             O tipo de ensaio “espacial-territorial-mapeador” dentre os escritos amazônicos de Euclides é repre-

sentado da maneira mais evidente pelo texto intitulado “Entre o Madeira e o Javari” (CUNHA, 1986, p. 15-19). 

Nele, assim como nos outros escritos “territoriais”, ainda a serem comentados, o autor trata do povoamento 

e da luta pela terra, tema que ocupa no projeto do Livro Amazônico uma importância comparável ao binômio 

“o Homem”/“a Luta” em Os Sertões. Partindo de um breve histórico dos líderes do povoamento da referida 

região, como Manuel Urbano da Conceição e o Coronel Rodrigues Labre – cujos nomes se perpetuaram em 

cidades às margens do rio Purus – Euclides expõe qual foi a causa e a consequência da chegada das “su-

cessivas vagas de imigrantes”, que reproduziam nas décadas finais do século XIX “o tumulto das entradas 

do século XVIII”:

             O tom animado e até entusiasta dessas linhas do artigo “Entre o Madeira e o Javari”, escrito por Eu-

clides antes de sua viagem pela Amazônia e marcado pela fé no progresso, não teve continuidade dali em 

diante.

                Nos seus ensaios sobre o povoamento, Euclides procura identificar estruturas econômicas e sociais, 

sendo que essas estruturas são descritas sobretudo nos ensaios que chamamos de “espaciais” ou “territo-

riais”. Além do já comentado “Entre o Madeira e o Javari”, trata-se de “Os caucheros”, “Entre os seringais”, 

“‘Brasileros’” e “Judas Ahsverus”. Projetando a posteriori o modelo da “história das estruturas” de Fernand 

Braudel sobre o projeto amazônico de Euclides, pode-se dizer que seus ensaios sobre questões do povoa-

mento correspondem à parte do meio (II) de La Méditerranée, que trata das estruturas econômicas, sociais 

e culturais (enquanto na parte I é estudado o meio geográfico e na parte III, a política e a história dos acon-

tecimentos).

  Da história da ocupação e do povoamento da Amazônia, Euclides focaliza sobretudo a atividade 

econômica de extração e comércio da borracha; este tema é o ponto de chegada do seu relatório sobre o rio 

Purus. O ciclo da borracha, que começara em meados do século XIX, estava no auge quando o autor pesqui-

sou a região in loco; pouco depois entrou em declínio (cf. WEINSTEIN, 1993). Foram duas espécies de árvo-

res – numa demonstração cabal da teoria mesológica – que “determinaram o desbravamento e o povoamento 

de tão extenso território em tempo relativamente curto: a seringueira (hevea brasiliensis) e o caucho (castilloa 

elastica)” (CUNHA, 1986, p. 137). Um fator decisivo para o tipo de ocupação da região, com repercussões na 

política internacional, foi a distribuição geográfica dessas duas espécies:

O látex das seringueiras, o cacau, a salsa, a copaíba e toda espécie de óleos vegetais, 
substituindo o ouro e os diamantes, alimentavam as mesmas ambições insofregadas. A 
terra, até então entregue às tribos erradias, teve em cerca de dez anos (1887) uma popu-
lação de 60 mil almas [...]. E por fim uma cidade, uma verdadeira cidade, Lábrea, repontou 
daquela forte convergência de energias, trazendo [...] com o requinte progressista de uma 
imprensa de dois jornais, O Purus e O Labrense, e o luxo suntuário de um teatro concorrido, 
e colégios, e as ruas calçadas e alinhadas: a molécula da civilização aparecendo, repenti-
namente, nas vastas solidões selvagens. (CUNHA, 1986, p. 17-18)

[E]nquanto a castilloa, a partir dos vales do Madre de Dios e do Ucaiale, se derrama para 
o norte transpondo o divortium aquarum do Amazonas para ir florescer quase até além do 
Ituxi e outros rios do baixo Purus – a hevea parece ir apenas até Cataí. A natureza de ambas 
determinou a do povoamento. (ibidem)
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              A diferença entre as duas árvores é que a castilloa “morre de incisão”, “por isso o caucheiro não a con-

serva”, mas “derruba-a logo para aproveitar [...] todo o leite que ela possui”; já a hevea “resiste indefinidamen-

te quase aos talhos metodicamente dispostos nas arriações”, “por isso o seringueiro a conserva” (ibidem). A 

partir desses dados mesológicos e fitográficos, Euclides traça um perfil da sociedade local:

           Dispomos agora dos dados para poder especificar – recorrendo uma última vez às categorias constru-

tivas de Os Sertões (sempre com as devidas ressalvas quanto aos limites de tal comparação) – qual é a Luta 

de que tratam os ensaios amazônicos de Euclides. Na verdade, são dois tipos de luta, bem diferentes. Um 

aspecto é o embate entre caucheros e seringueiros, ou seja, a disputa entre Peru e Brasil quanto às terras 

entre o Madeira e o Javari, em que estava envolvida também a Bolívia (cf. CUNHA, 1907). Não vem ao caso 

aqui entrar nos pormenores desse conflito, que foi solucionado há mais de um século; sinalizemos apenas a 

permanência do tópos da Amazônia como objeto de “cobiça internacional” (cf. REIS, 1960), com forte envol-

vimento também de brasileiros (cf. OLIVEIRA, 1983, p. 104).

           Uma contribuição metodológica notável de Euclides consiste em escrever a história do Brasil também 

com base em documentos dos países vizinhos. O texto que melhor ilustra esse método é intitulado “‘Brasile-

ros’” (CUNHA, 2019, p. 133-155). Lança-se ali um olhar sobre o Brasil, especialmente sobre a Amazônia bra-

sileira, do lado de fora: a partir da exploração e ocupação peruana do oriente, ou seja, da selva, que constitui 

uma parte considerável do território do país vizinho. O método histórico comparativo é descrito por Euclides 

nestes termos:

             Fica muito claro, à luz desta observação, que a história do povoamento tanto peruano quanto brasileiro 

da Amazônia ficaria incompleta sem os documentos que se encontram, de forma fragmentária, “nas entreli-

nhas da História” do país vizinho. Essa ideia pode ser ilustrada através de duas passagens contrastantes, em 

que “o brasileiro” é citado em documentos de autoridades peruanas:

Destas circunstâncias resultam [...] os atributos das duas sociedades novas e originais [...] na-
queles lugares. O caucheiro é por força um nômade, um pesquisador errante, estacionando 
nos vários pontos a que chega até que tombe o último pé de caucho. Daí o seu papel notável 
no desvendar paragens desconhecidas. Todo o alto Madre de Dios e todo o alto Ucaiale foram 
entregues à ciência geográfica pelos audazes mateiros, de que é Fiscarrald a figura mais com-
pleta. [...] O seringueiro é por força sedentário e fixo. Enleiam-no, prendendo-o para sempre ao 
primeiro lugar em que estaciona, as próprias estradas que abriu, convergentes na sua barraca, 
e que ele percorrerá durante a sua vida toda. Daí o seu papel, inegavelmente superior, no povo-
amento definitivo. De qualquer modo não podemos negar a ambos uma função notabilíssima no 
atual momento histórico da América do Sul. (CUNHA, 1986, p. 137-138)

[À] medida que se rastreia a marcha peruana para o levante, exposta em [...] regulamentos, em 
decretos, em circulares e em ofícios [...], observa-se nas referências [...] ao elemento brasileiro, 
o intercurso de uma outra avançada obscura, mas vigorosa, e contrapondo-se-lhe numa expan-
são tão enérgica para o ocidente, que com os seus efeitos [...] se restauraria todo um capítulo da 
nossa História, que se perdeu ou se fracionou [...], para ressurgir agora, esparso em fragmentos 
surpreendentes, nas entrelinhas da História de outro povo. (CUNHA, 2019, p. 140)

[1.] los brasileros mas próximos al Perú que tienen la bárbara costumbre de armar expediciones 
militares com el objeto de hacer correrias sobre nuestros indios Maynas, atropellando muchas 
vezes las autoridades... [los brasileros] monopolizadores absolutos del comércio de importación 
y de exportación (D. Manuel Ijurra, 1811, cit. em CUNHA, 2019, p. 145).
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               Essas citações mostram que a meta proposta por Euclides é uma história comparada e dialogada 

dos povos. Nela estaria presente toda a gama de sentimentos e imagens de um em relação ao outro, desde 

a visão hostil até a disposição para a colaboração.

Além das disputas territoriais entre peruanos e brasileiros, o segundo tipo da “Luta” de que trata o projeto do 

Livro Amazônico de Euclides, e com isso também o seu objetivo principal, podem ser sintetizados como A 

vingança da Hileia, como foi bem formulado por Francisco Foot Hardman com o título do livro que ele publicou 

em 2009, retomando um artigo homônimo seu de 2001 (cf. HARDMAN, 2009).

Essa vingança tem três protagonistas: 1) os seringueiros que lutam contra o regime de escravização que lhes 

é imposto por seus patrões; 2) o escritor Euclides da Cunha, cujo objetivo, depois de Os Sertões, era elaborar 

“um segundo livro vingador”, desta vez sobre a Hileia, representando a Amazônia; e 3) a própria Hileia ou 

Floresta Amazônica, cada vez mais ameaçada pela destruição em nome da “civilização” e do “progresso”, 

mas que tem meios de reagir a isso. Vamos examinar essas três perspectivas, sendo que, na apresentação 

de Euclides, as duas primeiras estão interligadas

Um aspecto fundamental da “Luta” de que tratam os ensaios amazônicos de Euclides diz respeito às condi-

ções de vida dos trabalhadores braçais, tanto dos seringueiros quanto dos caucheiros, e ao problema correla-

to da propriedade da terra. Diante do fato de o rio Purus ser descrito por Euclides, com base nas estatísticas 

da exportação de borracha, castanhas, óleo de copaíba, pirarucu, salsaparrilha, como “o mais rico entre todos 

os rios da Amazônia” (CUNHA, 1986, p. 161), cabe a pergunta: quem usufrui dessas riquezas? O ensaísta 

esclarece:

               O ambiente do trabalhador é caracterizado como “paraíso diabólico dos seringais” (CUNHA, 2019, 

p. 57). No artigo “Entre os seringais”, Euclides descreve a “diabólica geometria requerida pela divisão dos 

diferentes lotes”, apresentando a topografia típica de um seringal a partir do recorte desses territórios pelos 

agrimensores a serviço dos latifundiários. O eixo é a “estrada”, que vai de seringueira em seringueira e “re-

sume os mais variados aspectos da sociedade [...] abarracada à margem daqueles grandes rios” (CUNHA, 

1986, p. 213). A descrição do procedimento de abertura das “estradas” resulta num quadro social simbolizado 

pela figura de um animal que enlaça e asfixia:

[2.] Agustín Gamarra – Gran mariscal restaurador del Perú [...] Considerando que para promover 
la navegación por vapor en el río de Amazonas y sus confluentes es necesario proporcionar fa-
cilidades y ventajas que indemnicen a los empresários... Decreta: 1.o Se concede al ciudadano 
brasileño D. Antonio Marcelino Pereira Ribeiro el privilegio exclusivo de navegar por buques de 
vapor en el río Amazonas, en la parte que corresponde al Peru y todos sus confluentes... 3.o Los 
buques de vapor llevarán el pabellón brasilero...  [...] Lima, a 6 de Julio de 1841. (cit. em CUNHA, 
2019, p. 139).

A propriedade mal distribuída [...] reduz-se economicamente nas mãos de um número restrito 
de possuidores. O rude seringueiro é duramente explorado, vivendo despeado do pedaço de 
terras em que pisa longos anos [...]. [É reduzido] nos pontos mais remotos, a um quase servo, 
à mercê do império discricionário dos patrões. (CUNHA, 1986, p. 164)

[E]stradado todo o terreno, [...] completamente repartido o seringal, [...] se veem as barracas e as estradas 
que as envolvem, contorcidas à maneira de tentáculos de um polvo desmesurado. É a imagem monstruosa 
e expressiva da sociedade torturada que moureja naquelas paragens. O cearense aventuroso ali chega 
numa desapoderada ansiedade de fortuna; [...] ergue a cabana [...] numa clareira que a mata ameaçadora 
constringe, e longe do barracão senhoril [...], pressente que nunca mais se livrará da estrada que o enlaça, 
e que ele vai pisar durante a vida inteira [...]. A pieuvre assombradora [...] só o larga quando, extintas todas 
as ilusões, esfolhadas uma a uma todas as esperanças, queda-se-lhe um dia, inerte, num daqueles tentá-
culos, o corpo repugnante de um esmaleitado, caindo no absoluto abandono. (CUNHA, 1986, p. 214-215)
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            A estrada e o polvo são as imagens escolhidas pelo escritor para dar uma ideia concreta do que aguar-

da o trabalhador naquelas “paragens exuberantes das heveas e castilloas”: a “mais criminosa organização do 

trabalho”. É a “tremenda anomalia” “[d]o homem que trabalha para escravizar-se” (CUNHA, 2019, p. 57-58). O 

funcionamento do regime de escravização é ilustrado através da descrição do mecanismo de contas, em que 

o trabalhador, desde o início, fica enredado numa malha de dívidas, disposta de tal maneira que ele nunca 

consegue libertar-se – além de não ter direito a nenhuma propriedade, nem da terra que ele trabalha nem da 

casa onde mora.

A denúncia feita pelo intelectual reforça o surdo protesto dos espoliados, que ele registrou num texto antoló-

gico “Judas Ahsverus” (CUNHA, 2019, p. 123-132). Ali Euclides narra como “no sábado de Aleluia os serin-

gueiros do alto Purus desforram-se de seus dias tristes”, de uma vida que é uma “interminável Sexta-feira da 

Paixão” (p. 123-124). A confecção da figura do Judas é, para o seringueiro, um ritual de autopunição. Ele quer 

“punir-se da ambição maldita que o conduziu àqueles lugares” e o fez “entrega[r]-se maniatado e escravo, 

aos traficantes impunes que o iludem” (p. 125). “Esculpi[ndo] o maldito à sua imagem” e enviando-o, numa 

jangada, rio abaixo, para que “a Terra toda contemple o seu infortúnio”, o seringueiro “vinga-se de si mesmo” 

e “desafronta-se da fraqueza moral que lhe parte os ímpetos da rebeldia” (p. 128-129). Nesse texto está o es-

sencial da visão da história social por parte de Euclides. Concebendo-a como uma “história dos sofrimentos” 

(cf. BENJAMIN, 1984, p. 188), ele retrata o “martírio” dos “condenados da Terra” (cf. FANON, 2002).

 O que o autor do planejado Livro Amazônico tem em comum com aqueles espoliados é o ímpeto vin-

gador. “Procurarei vingar a Hiloe maravilhosa de todas as brutalidades das gentes adoidadas que a maculam 

desde o século XVIII” – assim ele apresentou o projeto do livro quando falou dele pela primeira vez (CUNHA, 

1997, p. 266). O pano de fundo geral dessa visão é a história da colonização da Amazônia pelos espanhóis 

e os portugueses, desde o início até a época da borracha, um processo feito em nome da “civilização”, mas 

que levou ao extermínio de povos indígenas e à escravização da grande maioria da população (cf. CUNHA, 

2019, p. 107-109 e 116-122). Euclides não apenas denuncia a existência da escravidão, mas também propõe 

medidas concretas urgentes para a melhoria das condições dos trabalhadores: “uma lei de trabalho”, “uma 

justiça que cerceie os desmandos” e “uma forma do homestead que consorcie [o homem] definitivamente à 

terra” (CUNHA, 2019, p. 61).

Para terminar esta apresentação da ideia do “segundo livro vingador” de Euclides, vamos focalizar a questão 

“socioambiental”, que é realçada também no prefácio de Francisco Foot Hardman à edição de À margem da 

história (cf. CUNHA, 2019, p. 15-31). Nos anos mais recentes tem surgido um número significativo de publi-

cações que advertem sobre os perigos do crescente desmatamento da Floresta Amazônica e os problemas 

correlatos da ameaça aos recursos de vida dos indígenas e dos ribeirinhos. Como exemplos, citemos alguns 

títulos, em ordem cronológica: Amazônia revelada: os descaminhos ao longo da BR-163 (TORRES, 2005); 

Amazônia: região universal e teatro do mundo (BOLLE; CASTRO; VEJMELKA, 2010); O fim da Amazônia: 

grilagem e desmatamento (PINTO, 2014); A queda do céu: palavras de um xamã yanomami (KOPENAWA; 

ALBERT, 2015) e Viagem à Amazônia: Ou por que destruímos a Amazônia em uma geração? (MEIRELLES, 

2021).

         Os principais problemas comentados nesses livros são: a persistência do trabalho escravo; as “agro-

estratégias”, que favorecem crimes ambientais e a privatização de terras públicas e indígenas; a grilagem 

de terras; as queimadas; o comércio ilegal da madeira; a mineração e o garimpo predatórios; ; a matança de

indígenas e, somando tudo isso, o risco de a Floresta Amazônica, com a crescente destruição, chegar no point
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of no return, a partir do qual ela se transformaria numa savana degradada. Diante de tudo isso, a nossa tarefa 

histórica urgente, desde já, é evitar que a Hileia entre nesse processo de vingança contra o avanço insensato 

da nossa “civilização”.
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TRÊS VERSÕES DA LENDA DE AHASVERUS: CASTRO ALVES, MACHADO
 

DE ASSIS E EUCLIDES DA CUNHA
                                                                            

                                                                                                         Maria Aparecida Granado Rodrigues

RESUMO: O artigo tem como objetivo abordar a peregrinação poética da figura lendária de Ahsverus em ter-
ras brasileiras. Entre alguns autores que trataram do tema Judas Ahsverus, escolhi Castro Alves, Machado de 
Assis e Euclides da Cunha, que inspirados por essa lenda, deixaram seus textos registrados, em momentos 
diferentes da Literatura Brasileira. Os textos escolhidos para análise são: a poesia “Ahsverus e o Gênio”, de 
Castro Alves; “Viver!”, de Machado de Assis, e “Judas-Ahsverus”, de Euclides da Cunha.

PALAVRAS-CHAVE: Judas – Ahasverus – Lenda – Versões – Análise

ABSTRACT: The article aims to address the poetic pilgrimage of the legendary figure of Ahsverus in Brazilian 
lands. Among some authors who dealt with the topic Judas Ahsverus, I chose Castro Alves, Machado de Assis 
and Euclides da Cunha, who, inspired by this legend, left their texts recorded at different times in Brazilian 
Literature. The texts chosen for analysis are: the poetry “Ahsverus eo Gênio”, by Castro Alves; “Viver!”, by 
Machado de Assis, and “Judas-Ahsverus”, by Euclides da Cunha.

KEY-WORDS: Judas - Ahasverus - Legend - Versions - Analysis

             Segundo o pesquisador Luís da Câmara Cascudo, a lenda de Ahasverus surgiu “em Constantinopla, no 

século IV, e apareceu na Europa em 1228, quando um arcebispo da Grande Armênia, visitando a Inglaterra, 

disse no convento de Saint´Albans conhecer no seu país uma testemunha da paixão de Cristo” (CASCUDO, 

1972, p.476).

           O judeu errante, também chamado Aasvero, Asvero, Ahasverus, Ahsuerus ou Ashver, (JUDEU ERRAN-

TE, 2021), é um personagem lendário, que faz parte da tradição oral cristã, associada à Quinta-Feira Maior ou 

à Sexta-Feira da Paixão. Conta a lenda que Ahsverus foi contemporâneo de Jesus e trabalhava numa oficina 

como sapateiro, em Jerusalém, numa das ruas por onde passavam os condenados à morte por crucificação, 

carregando suas cruzes.

          Diz a lenda que, na Sexta-feira da Paixão, Jesus Cristo, com a cruz às costas, açoitado, humilhado, 

sangrando e não aguentando mais o peso da cruz, parou em frente à casa daquele sapateiro para recuperar 

as forças e, assim, poder continuar seu suplício.  Interrompendo o seu trabalho, o judeu zombou de Jesus e 

empurrando-o, gritou-lhe que ele continuasse seu caminho e não o incomodasse mais. Olhando-o, Jesus lhe 

respondeu que ele iria embora, mas o castigaria a vaguear infinitamente pelo mundo, até o fim das eras, até 

a volta de Jesus, sem ter paz nem descanso, nem nunca conhecer a morte. Segundo Berta Waldman, citada 

por Santos (2006), “é sobre uma palavra que se congela – a de Cristo – que se produz anátema, e essa pala-

vra unidirecional cria um destino” que agarra definitivamente o judeu. (SANTOS, Rev.de Letras, 2006, p.102).

            Segundo Santos

            Câmara Cascudo imagina Ahasverus como “um velho alto e magro, muito barbado, cabelo comprido 

e comum manto escuro” (CASCUDO, 1972, p. 476).

Desligado da graça e condenado à imortal penitência, Ahasverus deverá perambular constante-
mente pelo mundo afora, sem pátria, sem trabalho, sem descanso, sem pouso, solitário, percor-
rendo uma vida de indigência. Diz a tradição que, durante a Quinta-feira Santa e na Sexta-feira da 
Paixão, dias em que os cristãos rememoram a morte de Jesus, o judeu errante costuma aparecer. 
(SANTOS, 2006, p.102).
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Versões estrangeiras de Ahasverus

         

                 A lenda de Ahasverus, ou o Judeu errante, tem servido de tema para muitos escritores. Dentre 

os autores que mostraram essa figura simbólica na história da civilização, podemos citar o alemão Johann 

Wolfgang von Goethe, famoso autor do drama “Fausto” e um dos criadores do romantismo literário europeu, 

que anotou em 1813:

                Em seguida, Goethe descreve a lenda de Ahasverus, da qual destacamos alguns trechos:

              Também o escritor Par Lagerkvist, nascido na Suécia em 1891, prêmio Nobel de Literatura (1951), 

foi o responsável pela obra “A morte de Ahasverus”. Nesse livro, ele narra a história fascinante de um homem 

em busca de sua libertação. Em Lagerkvist tem-se a seguinte indagação de Ahasverus acerca de seu castigo 

incessante:

Como tudo o que eu acolhia em mim com amor logo assumia uma forma poética, tive a 
inusitada ideia de dar um tratamento épico à história do judeu errante, que por meio das 
edições populares, eu já conhecia – e me impressionava – desde criança. Tendo essa nar-
rativa como fio condutor, pretendia repassar os principais pontos da história da religião e da 
Igreja, cada qual a seu tempo. (GOETHE, págs. 763, 764)

Havia em Jerusalém um sapateiro, a quem a tradição atribui o nome de Ahasverus. Como 
sua oficina era aberta e ele gostava de conversar com os passantes, provocando-os e, 
socraticamente, instigando cada um deles de modo particular, seus vizinhos e o povo, em 
geral, gostavam de passar o tempo com ele (até mesmo o Salvador teria tido o hábito de 
visitá-lo de quando em vez. O sapateiro, um homem de interesses exclusivamente munda-
nos, chegaria a criar afeição toda especial por Nosso Senhor; e sua afeição se manifestaria 
na tentativa de converter, ao seu próprio modo de pensar e agir, aquele grande homem, 
cujo pensamento o sapateiro não conseguia compreender. Daí que Ahasverus não parasse 
de insistir para que Cristo abrisse mão daquele ar de contemplação, para que deixasse de 
vagar pelas redondezas com desocupados e para que não incitasse mais as pessoas a 
largarem seus empregos e a segui-los por terras desertas: segundo dizia o sapateiro, um 
povo reunido é sempre um povo agitado, e nada de bom pode resultar disso.
De sua parte, o Senhor procurava instruir o artesão de modo alegórico, ensinando-o so-
bre suas ideias e seus desígnios mais elevados – que, no entanto, não parecia produzir 
grandes efeitos sobre um homem rude como aquele. E à medida que Cristo ia ficando 
mais importante, tornando-se uma pessoa pública, o sapateiro benfazejo se dirigia a ele de 
modo cada vez mais duro e contundente. Como as coisas tomaram o rumo que todos nós 
conhecemos, Cristo acabou sendo preso e condenado.
Quando Jesus, então no caminho de sua morte, passa em frente à oficina do sapateiro, 
ocorre aquela famosa cena em que o sofredor sucumbe ao peso da cruz e Simão, o Ciri-
neu, é obrigado a carregá-la em seu lugar. O sapateiro sai de sua oficina e, dirigindo-se 
a Jesus, repete todas as suas antigas advertências, que aos poucos se transformavam, 
então, nas piores acusações – e tudo lhe parece absolutamente justificável, em vista da 
afeição que nutria pelo sofredor. Este nada responde, mas, nesse exato momento, a amá-
vel Verônica cobre o rosto do Salvador com um sudário; e quando ela o toma de volta e o 
segue diante de seus olhos. Ahasverus vislumbra, no tecido, o semblante do Senhor. Não 
se tratava, porém, do rosto daquele homem que se via ali sofrendo, mas, sim, de um rosto 
magnificamente transfigurado, que irradiava uma vivacidade divina. Ofuscado por aquela 
visão, o sapateiro desvia o olhar e ouve as seguintes palavras.
– Vagarás pela Terra até o dia em que me vires novamente dessa forma.
Ahasverus demorará algum tempo até recobrar novamente os sentidos, e como todos já 
haviam então seguido adiante, na direção da praça da execução, encontra as ruas de Jeru-
salém completamente desertas; tomado pela inquietude e pela angústia, ele parte, dando 
início a sua errância” (GOETHE, págs. 764-766)
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             Pode-se destacar também o autor Jean d´Ormesson, escritor, cronista, editor e filósofo francês, 

nascido em 1925, foi o ocupante da cadeira 12 da Academia Francesa, escreveu o livro “A História do Judeu 

errante”. D´Ormesson faz uma narrativa em que dois jovens ouvem histórias de um velho que diz ter vivido 

muitos anos porque fora condenado a viver para sempre, por ter recusado, no caminho do Calvário, um copo 

d´água a Jesus, que cambaleava em virtude do peso da sua cruz. O velho narra a sua história. A respeito da 

ação do sapateiro, D`Ormesson conta o encontro de Ahasverus com Jesus:

                 Neste trecho, Jesus pede ajuda do sapateiro, mas este se nega a ajudá-lo o que lhe rende a con-

denação:

                 Dessa forma, a trajetória maldita deste personagem tão trágico atraiu a imaginação de vários au-

tores, poetas e artistas estrangeiros e nacionais de todos os tempos. No Brasil, escritores como Vinícius de 

Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Samuel Rawet, Castro Alves, Machado de Assis, Euclides da Cunha 

“também buscaram os rastros do sapateiro andarilho” (PEREIRA, 2014, p. 2).

                      Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, na fazenda Cabaceiras, a alguns quilôme-

tros de Nossa Senhora de Curralinho, (hoje Castro Alves, na Bahia). Ele era filho do médico Antônio José Alves e de Clélia 

Brasília da Silva Castro. Castro Alves teve os irmãos, José Antônio, o primogênito que se suicidou aos 19 anos; João, que 

faleceu recém-nascido; Guilherme, o quarto. A primeira irmã, Elisa, nasceu na vizinha São Félix. Dois anos mais tarde, já 

na capital da província, nasceram mais duas irmãs, Adelaide e Amélia. (COSTA E SILVA, 2006, 10). Seus pais morreram 

muito cedo; a mãe morreu de tuberculose, em 1859, com apenas 34 anos de idade. E o pai morreu aos 48 anos, em 23 de 

janeiro de 1866. Segundo Myriam Fraga (2004, p. 11), “...em janeiro de 1862, os dois irmãos mais velhos”, 

Por que me persegues? Por que nunca me deixas em paz? Por que nunca me perdoas? 
Que te fiz eu para que devesses ser vingado, para que sempre estivesse a pensar em tua 
vingança? Que fiz eu? Proibi que encostasses tua cabeça em minha casa. Foi tudo. Não 
foi? Quantos outros não têm feito a mesma coisa? A mim, porém, não perdoarás...a mim 
não esquecerás. Embora isso tivesse sido há tanto tempo... (LAGERKIST, 1964, P.107).

Sob uma espécie de véu vermelho que lhe caía sobre os olhos e lhe fazia zumbir os ouvi-
dos, Ahasverus escutou o soldado – cujo rosto, entretanto não era o de uma alma bondosa 
– perguntar-lhe se o condenado, já muito fraco, podia parar um instante a fim de repousar 
um pouco e beber um copo de água misturada a um pouco de vinagre, na calma e na fres-
cura de uma lojinha do sapateiro. Isto seria, como se diz, seu último cigarro e seu último 
copo de rum. Num átimo, os olhos pálidos do condenado esperando a decisão, imóvel 
diante da loja, curvado sob a cruz que apoiava contra a terra, encontraram o de Ahasverus. 
(D’ORMESSON, 1992, p.54)

[...], Mas [Ahasverus] olhou para outra parte e lá, na multidão, distinguiu de novo, bloco 
sombrio de paixão e de dor mescladas, Maria Magdalena: ela puxou o véu sobre seus 
olhos e os soluços a sacudiram. Uma onda de raiva arrebentou o sapateiro. Virou-se para o 
Galileu que o fitava em silêncio e, com uma raiva que ele forçou um pouco para não ceder 
à piedade tão tentadora e tão próxima, gritou-lhe:

─ Anda! Vai logo andando!

O homem com a cruz se virou para ele e com uma voz quase inaudível lhe disse:

─Ando porque devo morrer. Tu, até minha volta, andarás sem morrer.

[...] O sapateiro enlouquecido, deitou a face contra a terra. E a piedade de Deus que nunca 
é medida pela piedade dos homens lhe fez perder a consciência. (D’ORMESSON, 1992, 
p. 54-55).
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Castro Alves e José Antônio, “viajaram para o Recife onde fariam exames preparatórios para ingressar na 

Faculdade de Direito, então uma das únicas do país.” Nessa época, José Antônio já manifestava comporta-

mentos estranhos, muito abalado com a morte da mãe, três anos antes.

           O pai de Castro Alves tinha, segundo Costa e Silva (2006, p.33), “grandes esperanças de que os filhos 

se encaminhassem – como ele diria – bem na vida”, mas via seus sonhos frustrarem-se, “um filho nervoso, 

outro displicente nos estudos e entregue a uma vida desregrada; e Dr. Alves, ao que parece”, segundo Costa 

e Silva:

            Os dois irmãos Antônio e José Antônio tinham temperamentos diferentes. Segundo Jorge Amado (1982, 

p.63), “Antônio passava sereno, os olhos abertos para o espetáculo da vida, seguindo o irmão mais velho que 

ia nervoso, as mãos sempre tremendo, murmurando versos.” José Antônio tinha problemas, ele “não pensa-

va nas coisas quotidianas, sua vida era outra, seu mundo era cheio de fantasmas e mal – assombrações.” 

(AMADO, 1982, p.63). Ele não via os familiares, os escravos, “as figuras que o perturbavam eram outras, no 

seu mundo ninguém penetrava.” (idem, p.63). Para o pai dos meninos Antônio e José Antônio isso era uma 

preocupação, “Dr. Alves ficava amargurado diante do filho mais velho, criança largada na realidade, vivendo 

um delírio de imaginação.” (idem, p.63).

              Castro Alves, diferentemente do irmão José Antônio, tinha os olhos abertos para o mundo, “olhos que 

as mulheres gostavam de beijar”, procurava compreender “todos estes espetáculos”, era seu pensamento um 

dia fazer versos “e os haveria de fazer, esses seriam os seus motivos, não se afastaria como José Antônio, 

da vida diária dos homens, das alegrias, lutas e lágrimas dos homens, não fugiria para uma solidão egoísta.” 

(AMADO, 1982, p.64).

                        Segundo Jorge Amado,

           O menino Cecéu presenciara no sertão as chicotadas nos escravos, “vira o sangue descer e fazer 

cascata nas pedras do campo, vira os sertanejos correrem a caatinga de repetição em punho, faca no sinto,” 

... “vira o amor buscar asilo na floresta escura e impenetrável, vira os preconceitos vararem a solidão da flo-

resta” ... ficou sabendo de “uma criança que fora sacrificada.” (AMADO, 1982, p.65).

                 Castro Alves não quis ignorar esses acontecimentos. Ele entendia que “já que a vida esmagava 

assim tantos homens e tantos sentimentos, já que era tão feia e tão errada, então ele não a queria, não se 

misturaria com ela, fugiria.”; entendeu que o mais bonito era “ir para o meio dos homens, embelezar a vida, 

torná-la digna, vivê-la.”; descobriu “que com a liberdade a vida é doce, é um presente, uma festa, uma festa 

do povo.”; escolheu estar com o povo, escolheu “ir com todos para a festa que é romper grilhetas.” (AMADO, 

1982, págs.65-66).

Não queria acreditar na gravidade do estado de José Antônio. E mandou-o para o Rio de Janeiro, a fim 
de cursar engenharia. Na corte, porém, os sintomas de distúrbio mental agravaram-se de tal modo que 
o rapaz não demorou em regressar à Bahia. Foi para Curralinho. Lá ninguém conseguia prendê-lo em 
casa. Internava-se num capão de mato que havia nas proximidades da fazenda, e só com muito esforço 
conseguiam tirá-lo de lá. Acabou por suicidar-se, com uma ingestão excessiva de remédio – todo um 
frasco –, em fevereiro de 1864. (COSTA E SILVA, 2006, p.34).

Antônio, Secéu, (sic) um menino, um dia, elas (as mulheres) o sentem, será alguém que terá 
outro nome, um nome que atravessará pelos céus, de um extremo a outro do país, e será 
ouvido com respeito, será ouvido com amor. Elas advinham em Secéu (sic) o poeta Castro 
Alves que derrubará na sua sede de amor corpos e corpos de mulheres que se abrirão para 
ele como as flores do campo se abrem para o sol da manhã, o homem que nas praças, nos 
teatros, nas academias criará palavras novas, ensinará novas ideias. [...] elas percebem a 
força de uma voz que será mais alta que todas e que dará às palavras significação diferente, 
uma voz que usará das palavras como se elas fossem armas terríveis. (AMADO, 1982, p.64)
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              Castro Alves ficara sabendo da morte do irmão às vésperas de sua matrícula na Faculdade de Direi-

to. No mesmo ano, segundo Costa e Silva (2006, p. 34), “deu-se também o ingresso de um rapaz sergipano, 

oito anos mais velho que Antônio, estudante aplicado, bom conhecedor de música e de latim.” Esse novato 

também “era poeta, compunha, cantava – tinha voz de barítono – e tocava guitarra. Seu nome Tobias Barre-

to.” Logo se tornaram amigos. Castro Alves “entrou em cheio na vida acadêmica. Com os colegas, lançou um 

jornal de estudantes, O Futuro.” Mas não se esforçou muito nos estudos. E quase no fim do ano, sua saúde 

foi motivo de sua preocupação.

              Segundo Costa e Silva, Antônio teve uma dor no peito, “e ele avistou a morte. Escreveu então um 

poema, ‘O tísico’, a que daria depois um novo nome: ‘Mocidade e morte’. Costa e Silva afirma,

               Castro Alves tinha nessa época dezessete anos. Era um rapaz formoso, envolvente, cobiçado pelas 

meninas, admirado pelos colegas, muito inteligente e consciente de seu grande talento. Ele escreveu “Eu 

sinto em mim o borbulhar do gênio”. Ele tinha consciência de teria fama e tinha todas as condições para en-

trar na história. Mas ele também sabia que não tinha muito tempo, pois sentia que a morte lhe era próxima. 

Pressentimento perceptível nos versos do poema “O tísico”: “E eu sei que vou morrer...dentro em meu peito/

Um mal terrível me devora a vida”.

                  Segundo Costa e Silva,

             No ambiente acadêmico, entrou em contato com intelectuais que defendiam a causa abolicionista, 

a qual permeou sua produção poética. A poesia abolicionista é sua melhor realização, denunciando energi-

camente a crueldade da escravidão e clamando pela liberdade, o que lhe rendeu a alcunha de Poeta dos 

escravos. Seu poema abolicionista mais famoso é “O Navio Negreiro”. São obras de Castro Alves: “Espumas 

flutuantes”, “Gonzaga ou A Revolução de Minas”, “A Cachoeira de Paulo Afonso”, “Os Escravos”, “Hinos do 

Equador”.

                       Segundo Gomes Miranda, Castro Alves usou suas poesias de forma enérgica para combater 

a escravidão.

               Apaixonou-se pela atriz portuguesa Eugênia Câmara (1837-1874), que passou a exercer grande 

influência em sua vida e obra, para quem escreveu, em 1867, o texto dramático Gonzaga ou a Revolução de 

Minas, encenado em Salvador, cidade para onde regressou sem concluir o curso superior. Segundo Lajolo e 

Campedelli, a temporada de Castro Alves e Eugênia na Bahia, “ficou marcada pelo escândalo e pelo sucesso. 

Trata-se de uma elegia antecipada para si próprio, inconformada e dilacerante, na qual faz um entusiás-
tico elogio à beleza da vida, a fim de tornar ainda mais terrível a certeza da morte próxima, a convicção 
de que nada do que poderia vir a ser e ter, seria e teria. (COSTA E SILVA, 2006, P.35).

Talvez tenha sido por impulso desse pressentimento da morte próxima, ou porque recebera más notícias 
da família e de um pai a sofrer, sem nenhum sinal de resignação e talvez com injustificado remorso, o 
suicídio de seu filho, ou por outro motivo que tenha ficado em segredo, que Castro Alves mal terminou 
de passar a limpo esses versos, viajou às pressas para a Bahia. Em consequência, perdeu o ano, por 
faltas, que o professor de direito natural se recusou a abonar. Os mestres não o tinham por bom aluno, e 
com carradas de razão: dormitava em vez de prestar atenção às lições de direito romano e passava as 
outras classes a encher uma folha de papel, que intitulava de “Aula ilustrada”, com versos, desenhos e 
caricaturas. (COSTA E SILVA, 2006, p.37)

Poeta gigante de nossa literatura, Castro Alves fez de seus versos a arma mais poderosa. Contra a 
escravidão. Com eles tocou o coração do povo, imortalizando a indignação com um sistema imoral e 
contrário à natureza humana. Era a escravidão, segundo ele, uma “infâmia, uma miséria detestável”. 
(MIRANDA, 2009, p.115),
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Escândalo por viverem juntos sem serem casados (e o que era pior, na casa que pertencera à família dele); 

sucesso pela representação da peça Gonzaga, gloriosamente ovacionada pela plateia baiana, em 7 de se-

tembro de 1867.” (LAJOLO e CAMPEDELLI, 1988, p.18). Mas Castro Alves deixa Salvador, vai para o Rio de 

Janeiro. Lá foi recebido por José de Alencar que o encaminhou a Machado de Assis. Conhecer Alencar já era 

uma vitória, “conhecer Machado então era a glória absoluta, uma consagração que, no caso de Castro Alves, 

foi ampliada quando Machado de Assis escreveu no Correio Brasiliense um artigo simpático ao jovem poeta 

e dramaturgo baiano.” (LAJOLO E CAMPEDELLI, 1988, p.18).

                Em março de 1868, Castro Alves chega a São Paulo, em companhia de Eugênia Câmara, com o 

objetivo de concluir o bacharelado iniciado no Nordeste. Eugênia acaba por romper com Castro Alves. Ele fica 

sozinho, mas ainda apaixonado. Na capital paulista, estabeleceu contato com importantes intelectuais, como 

Rui Barbosa (1849-1923) e Joaquim Nabuco (1849-1910) e José Bonifácio, de quem foi aluno.

Infelizmente, num dia funesto, talvez para distrair um pouco, Castro Alves vai às adjacências do Brás (bairro 

de São Paulo), numa mata cerrada, para caçar. Um tiro acidental da espingarda acerta-lhe o pé. Surgem 

complicações, o poeta tem a saúde debilitada. Todo o cuidado de médicos e amigos não foram suficientes e 

a situação geral de sua saúde piora ainda mais. Ele vai para o Rio de Janeiro, em maio de 1869, onde recebe 

o diagnóstico triste e decisivo: teria que amputar a perna. Após a operação só fez agravar a saúde do poe-

ta, que há tempos tinha problemas no pulmão. A tuberculose fica ainda mais acentuada, ele decide voltar à 

Bahia: “mutilado, triste e doente”. No navio em que estava voltando, observando “a esteira de espumas” têm a 

inspiração para o título do seu livro, Espumas Flutuantes. O poeta morre em 6 de julho de 1871, “fortalecendo 

dois mitos românticos: o do poeta tuberculoso e o da morte precoce.” Morre o poeta baiano, “mas continuou 

a viver no coração do povo brasileiro, para quem seus versos ensinam caminhos da liberdade e do amor.” 

(LAJOLO E CAMPEDELLI, 1988, p. 19).

A versão de Castro Alves
             

           Castro Alves usou a figura de Ahasverus como inspiração para fazer um belo texto. Usando a poesia, 

o autor escreveu o texto “Ahasverus e o Gênio”, dedicado ao poeta e amigo J. Felizardo Júnior, segundo 

consta no livro Espumas Flutuantes (1991, p.17). No poema Castro Alves compara o poeta ao judeu errante 

Ahasverus. Segundo a lenda, o judeu viveu na época de Jesus e trabalhava em uma sapataria que ficava no 

caminho por onde Jesus teve que passar até chegar ao local da crucificação. Uma das variantes da lenda diz 

que Jesus, cansado, teria caído em frente à sapataria onde o judeu exercia sua profissão, mas o judeu caçoou 

de Jesus e mandou que ele fosse embora. Jesus teria respondido que Ahsverus perambularia pelo mundo 

sem morrer até a volta de Jesus.

              Segundo Conceição Paranhos, (1991, p.21), em “Ahasverus e o Gênio”, o poeta expõe a trajetória de 

sua vida por meio do destino do judeu errante, desvinculado da Graça. Seria o condenado, o maldito, levando 

uma vida de penúria, “sem lugar no mundo, longe dos homens, longe de Deus”. O poeta caracteriza o judeu 

como “o precito”, aquele que foi sujeito à condenação:

Sabes quem foi Ahasverus?...— o precito                                                                                      

O mísero Judeu, que tinha escrito

Na fronte o selo atroz!

Eterno viajor de eterna senda...
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               Segundo Conceição Paranhos, (1991, p.21), o poeta, assim como o judeu errante, será a pessoa 

“que a partir do aniquilamento construirá outro tipo de via, mais plena.” Há uma força de onde retira o fôlego 

para viver novamente depois de total abandono: “O Gênio é como Ahasverus... solitário/A marchar, a marchar 

no itinerário/Sem termo do existir.”

                  O eu-lírico compara a vida do gênio criador, que como Ahasverus não teve onde ficar, não teve um 

povo seu, não teve uma mulher nem o acolhimento de alguma criatura. O gênio também é um amaldiçoado e 

rejeitado por todos, é alma que vaga. Embora desprezado e até odiado pelos homens, o eu-lírico afirma que 

“um murmúrio de inveja se levanta”, sempre que o Hebreu passa. Afinal ele é eterno. Não passará pela morte 

como os demais seres humanos como podemos ver nos versos: “Ele não morre”, a multidão dizia...”. Mas 

para Ahasverus, a imortalidade é a própria condenação, o opróbrio.

                      Segundo Pereira,

                  O fato de o judeu errante ser uma lenda que perpassa as eras, por ser o condenado por Jesus, 

impõe autoridade e medo. Segundo Beretta (2014, p.107), “o judeu caminha como Caim (o filho proscrito 

condenado a vagar” depois de ter matado o irmão Abel, “caminha como o gênio imortal”

                  Segundo Beretta,

                   Muitos poderão afirmar que, segundo Conceição Paranhos, (1991, p.21), “porque sofreu não viveu”. 

Mas seria engano considerar nesse sentido.  Segundo Conceição Paranhos, “O morrer, nesse caso, ocupa o 

espaço do viver: esse é o tipo de vida do “Gênio”, poeta”.

                 Ficará bem claro se considerarmos o significado da palavra “gênio”, presente em alguns dos poe-

mas de Castro Alves, como no verso do poema “Mocidade e Morte”, “Eu sinto em mim o borbulhar do gênio”. 

A palavra gênio não é usada no sentido comum que adotamos, ou seja, o de um indivíduo que possui uma 

extraordinária capacidade intelectual. É nesse sentido também, mas no caso da poesia do Romantismo, 

gênio é aquele que possui o dom da poesia, ou seja, o que se lança com toda energia “rumo ao infinito” por 

meio criação poética.

Espantado a fugir de tenda em tenda,

Fugindo embalde à vingadora voz!

Misérrimo! Correu o mundo inteiro,

E no mundo tão grande... o forasteiro

Não teve onde... pousar.

Co`a mão vazia — viu a terra cheia.

O deserto negou-lhe — o grão de areia,

A gota d’água — rejeitou-lhe o mar.

Ahasverus se aproxima dos gênios que, para melhor pensar e escrever, se isolam da convi-
vência social, abrindo mão, muitas vezes, das trocas afetivas e de outras relações humanas, 
para escrever ou inventar algo tão extraordinário que também os imortalizarão. Daí porque 
Castro Alves escreve na penúltima estrofe que “O gênio é como Ahasverus...solitário/ A mar-
char, a marchar no itinerário”. (PEREIRA, 2014, P. 9)

A imortalidade do judeu, entretanto, chama a atenção dos homens e faz com que a inveja se 
levante por onde ele pisa, mas Ahasverus, como o gênio, desconhece a imortalidade porque 
desconhece também a vida. Os dois caminham no itinerário e não conhecem uma construção 
de vida individual. São invejados pela imortalidade (o judeu pelo castigo e o gênio pelo legado) 
e invejam a vida de prazeres que os homens puderam construir. ((BERETTA, 2014, P.107).
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              A vida do gênio é desprovida de deleites e alegrias em prol de uma herança de conhecimento. Então a 

imortalidade não é vista como um desejo buscado e alcançado, porque não houve prazeres, existiu, segundo 

Beretta, “só a marcha no caminho pré-estabelecido do gênio, houve apenas a procura, incessante e incansá-

vel, por louros e glórias.” (BERETTA, 2014, P.107).

              Nos versos: Mas quando a terra diz: — “Ele não morre”/ Responde o desgraçado: — “Eu não vivi!...”, 

pode-se notar a ideia de que o gênio criador, como Ahasverus, não viveu, pois, peregrinando de “glória em 

glória”, só recebeu palmas, não recebeu a mão de um amigo, não fez amizades, não recebeu sequer “um bei-

jo de amor”. O poeta, preocupado em alcançar glórias e deixar o seu legado, torna-se imortal, mas não viveu.

Machado de Assis: o gênio das Letras
               

            Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no 

Rio de Janeiro, numa casa muito simples. O pai de Machado era um pintor de paredes mulato e sua mãe 

uma portuguesa. Órfão de mãe aos dez anos, foi criado pela madrasta lavadeira e doceira e passou toda a 

adolescência entre o morro e as portas de colégios onde vendia doces e balas. Ele teve “uma vida difícil, sem 

escola, no Rio de Janeiro – capital do império. Menino de morro, mulato, pobre, descendente de escravos, 

gago e epilético, saiu de casa aos 16 anos, quando começou a trabalhar em jornais na capital carioca como 

aprendiz de tipógrafo. Machado de Assis logo percebeu que para subir na vida precisava de muito esforço, de 

muito trabalho.” (CAMPEDELLI, 1994, P.191).

             Machado de Assis foi admirado e apoiado desde cedo, e aos cinquenta anos era respeitado como 

o maior escritor do país. Respeito e admiração que nenhum outro romancista ou poeta brasileiro conheceu 

em vida, antes e depois dele. “Quando se cogitou de fundar a Academia Brasileira de Letras, Machado de 

Assis foi escolhido para seu mentor e presidente, posto que ocupou até morrer. Já então era uma espécie de 

patriarca das Letras, antes dos sessenta anos.” (CANDIDO,1995, P.16). Ele é considerado o escritor de maior 

representação da literatura brasileira, tanto pelo seu estilo quanto pelas temáticas abordadas. Segundo Alfre-

do Bosi (2006, p.174), Machado de Assis é “o mais alto e mais equilibrado da prosa realista.” Segundo Afrânio 

Coutinho (1960, p.11) Machado de Assis foi o “primeiro prosador da língua e maior e mais completo homem 

de letras do Brasil”. Ainda segundo Coutinho (1960, p. 70), Machado de Assis era um “profundo psicólogo”, o 

que fez com que o forte de sua obra seja a “análise interior”. Machado delineia “toda uma personalidade”. Na 

sua maneira de escrever, em virtude disso, “atitude e emoções importam mais que seus enredos”. A arte de 

Machado de Assis é “antes da transfiguração e interpretação da realidade do que da reprodução fotográfica.”

A versão machadiana de Ahasverus: o conto “Viver!”
            

              O texto Viver! faz parte do livro Várias histórias do ilustre escritor brasileiro Machado de Assis. Trata-

-se de um conto com uma estrutura equivalente à do teatro. O enredo do conto gira em torno de um diálogo 

entre o lendário Ahasverus e o mítico Prometeu. Os dois personagens são vítimas da cólera dos deuses e 

são punidos. Conforme apontam as narrativas lendárias e mitológicas, todo aquele que afronta as divindades 

deve ser castigado.

             O texto machadiano começa mostrando a época e o ambiente em que se passa a história. O diálogo 

acontece num universo onírico, no final da tarde, no último dia do final dos tempos: “Fim dos tempos. 
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Ahasverus, sentado em uma rocha, fita longamente o horizonte, onde passam duas águias cruzando-se. Me-

dita, depois sonha. Vai declinando o dia.” (ASSIS, 2008, 548). Primeiramente, Ahasverus pensa longamente 

e, em seguida, sonha. “É neste espaço onírico que se trava um diálogo entre dois personagens marcados 

na fronte com o selo atroz da maldição: Prometeu, representante da cultura clássico-pagã, e Ahasverus, re-

presentante da cultura judaico-cristã.” (SANTOS, 2006, P, 102). Antes de partirmos para a análise do texto, é 

preciso apresentar algumas considerações a respeito dos personagens.

        Ahasverus foi amaldiçoado por ter desprezado e xingado Jesus Cristo quando este estava a caminho 

do calvário. Como represália, Jesus o teria condenado a vagar, sem repouso nem rumo certo, até o final dos 

tempos. Em seu discurso inicial, ele fala do fim do tempo em que esteve caminhando pela terra: “Séculos de 

séculos vivi, cansado, mortificado, andando sempre” (ASSIS, 2008, P.548).   Diante do término de sua vida, 

está feliz com a iminência da morte: “Sou o último; posso morrer. Morrer! Deliciosa ideia” (ASSIS, 2008, P. 

548).

         Prometeu, segundo a Mitologia grega, foi o responsável pela criação da espécie humana. Na Terra, havia 

apenas plantas e animais e Prometeu teria criado o homem a partir do barro, tendo como molde a forma física 

dos deuses. Prometeu, que teria sido um homem que foi sacrificado por ter feito o bem para a humanidade, 

foi imortalizado na peça de Ésquilo, 200 anos antes de Cristo, que, como ele, morrera pela humanidade, ou 

seja, quando Cristo apareceu, a mentalidade da época já tinha no inconsciente coletivo um personagem que 

morrera como Cristo. “Foi um defensor da humanidade, conhecido por sua astuta inteligência”. Após criar os 

homens, teria roubado o fogo dos deuses e dado à sua criatura, o que provocou a ira dos deuses. “Zeus, que 

temia que os mortais ficassem tão poderosos quanto os próprios deuses, o teria então punido por este crime, 

condenando-o a ficar amarrado a uma rocha por toda a eternidade enquanto uma grande águia comia todo 

dia seu fígado — que se regenerava no dia seguinte”. (PROMETEU, 2021).

             Machado de Assis revê no conto “Viver!” tanto o mito de Prometeu quanto a lenda de Ahasverus.  Pro-

meteu já não se encontra mais preso e Ahasverus – aparece de forma diferente da lenda tradicional, segundo 

a qual ele estaria condenado a permanecer vivo até a segunda vinda de Cristo. Segundo Santos (2006, P, 

102) Ahasverus “está na iminência de conquistar a liberdade, pois, de acordo com a roupagem machadiana, 

seu castigo deveria durar até o findar da espécie humana, fato que já se constata em seu discurso inicial”.

Ahasverus fala do fim do tempo em que esteve caminhando pela terra por tantos   séculos, esgotado, alque-

brado. Diante do término de sua vida, está feliz com a iminência da morte:

            Enquanto o judeu errante é modesto e pouco inteligente, Prometeu é arrogante e astuto. No conto, 

Prometeu se ocupa em zombar de Ahasverus. Este reconhece aquele não como ser humano e se alegra 

e exclama: “Não és homem; posso então morrer, pois sou o último, e fecho a porta da vida” (ASSIS, 2008, 

P.548). Prometeu, no entanto, aproveita a afirmação e começa sua fala atraente, desfazendo das crenças 

de Ahasverus, usando um discurso enganador: “A vida, como a antiga Tebas, tem cem portas. Fechas uma, 

outras se abrirão” (ASSIS, 2008, P.548).

              Segundo Santos (2006, P, 103), Prometeu e Ahasverus tiveram dificuldades com os altos poderes 

A terra está deserta; nenhum outro homem respira o ar da vida. Sou o último; posso morrer. Morrer! 
deliciosa ideia! Séculos de séculos vivi, cansado, mortificado, andando sempre, mas ei-los que acabam 
e vou morrer com eles. Velha natureza, adeus! Céu azul, nuvens renascentes, rosas de um dia e de 
todos os dias, águas perenes, terra inimiga, que me não comeste os ossos, adeus! O errante não errará 
mais. Deus me perdoará, se quiser, mas a morte consola-me (ASSIS, 2008, p. 548).
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divinos, o que ocasionou a eles castigos dolorosos. No entanto, cada um assumiu uma postura diante dos 

deuses. Prometeu exteriorizou toda sua rebelião e raiva, Ahasverus, mansamente, conformou-se com a von-

tade divina, por considerá-la correta e exemplar. Ahasverus afirma saber que errou ao desprezar Jesus: “tal é 

a minha culpa, não tive piedade para com aquele que ia morrer.  Não sei mesmo como isto foi.” (ASSIS, 2008, 

P.549). Em virtude de sua culpa, Ahasverus foi condenado a caminhar sempre a vida toda. Certamente foi 

uma pena dura porque não morreria e presenciaria tudo morrer à sua volta. Conforme afirma Santos (2006, 

P, 103) “Em oposição aos demais homens, que puderam fechar o ciclo de suas vidas, o judeu errante está 

subtraído da ordem cotidiana e ordinária do mundo. Enquanto a história humana caminha, a sua estagna-se.” 

Conforme se observa nas palavras do personagem Ahasverus:

               Além do castigo de viver eternamente, Ahasverus sofreu “com a ociosidade”. Somado a isso, a 

vida longa que ele enfrentou deu a ele uma visão frustrada da humanidade, abalizada por uma continuada 

deterioração. Ele viu “padecer os outros homens, e, para o fim, o espetáculo da alegria” dava a ele “a mesma 

sensação que os discursos de um doudo.” Ele presenciou “Fatalidades do sangue e da carne, conflitos sem 

fim” de tal maneira que a noite estragou “o gosto ao dia” e ele não conseguia distinguir “as flores das urzes”. 

Tudo se embaraçava “na retina enfarada.”

                    Pensando nessa situação, o ideal para ele seria a morte, como se observa na fala inicial de Ahas-

verus: “Sou o último; posso morrer. Morrer! Deliciosa ideia!”. Ele está vivendo uma condição de desalento e 

incerteza, mas não no decorrer no texto, percebe-se que essa situação angustiante em que ele se encontra 

não é

                O sonho de Ahasverus compõe toda a narrativa. Segundo Santos (2006, p.103), “o sonho é um dos 

agentes de informação acerca do estado psíquico de quem sonha”, portanto, facilita o acesso ao inconscien-

te do protagonista. Os diálogos, segundo Santos, “refletem aquilo que se passa no interior do judeu, suas 

aspirações mais profundas.” Nesse estado onírico, Ahasverus reflete sobre sua vida. Tendo já vivido muitos 

séculos, sente que poderia enfim morrer, afinal só havia ele na terra. Desejava o descanso que a morte lhe 

proporcionaria.  Durante o seu sonho, no momento em que toma consciência de que era o último dos viven-

tes, Ahasverus encontra uma criatura não humana: Prometeu, que pergunta a ele qual a razão de desejar com 

tanta afobação a morte”. É o próprio Ahasverus quem conta sobre sua origem:

As gerações legavam-me umas às outras.  As línguas que morriam ficavam com o 
meu nome embutido na ossada. Com o volver dos tempos, esquecia-se tudo; os 
heróis dissipavam-se em mitos, na penumbra, ao longe; e a história ia caindo aos 
pedaços, não lhe ficando mais que duas ou três feições vagas e remotas.  E eu via-as 
de um modo e de outro modo. (ASSIS, 2008, p. 549).

resultante unicamente do passado vivido, mas do futuro iminente. Até o momento em que não 
acabasse a raça humana, a morte não teria poder sobre ele; estava excluída de seu horizonte. 
Não poderia, pois, perder a vida, já que havia perdido a morte, o que demonstra que a pena 
imposta lhe foi igualmente conveniente, pois lhe garantiu a longevidade. É precisamente aqui 
que sua aflição chega ao ápice. (SANTOS, 2006, P, 103).

Ahasverus. — Meu nome é Ahasverus: vivia em Jerusalém, ao tempo em que iam 
crucificar Jesus Cristo. Quando ele passou pela minha porta, afrouxou ao peso do 
madeiro que levava aos ombros, e eu empurrei-o, bradando-lhe que não parasse, que 
não descansasse, que fosse andando até à colina, onde tinha de ser crucificado… 
Então uma voz anunciou-me do céu que eu andaria sempre, continuamente, até o fim 
dos tempos. Tal é a minha culpa; não tive piedade para com aquele que ia morrer. 
(ASSIS, 2008, p.549).
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             Durante o diálogo que travaram, Prometeu conta-lhe ter sido ele o criador dos homens. Ao saber disso, 

Ahasverus sente muita raiva e desabafa: “Moisés mentiu-me. Tu, Prometeu, criador dos primeiros homens?”, 

(ASSIS, 2008, P.550.). Se Prometeu criara a humanidade, criara também todos os infortúnios. Ahasverus, 

indignado, prende Prometeu à rocha novamente, mas este esclarece que o próprio Ahasverus o libertará 

“Não arrancarás uma letra ao teu destino, ele se cumprirá inteiro. Tu mesmo serás o novo Hércules. Eu, que 

anunciei a glória do outro, anuncio a tua; e não serás menos generoso que ele”. (ASSIS, 2008, P.551)

           Prometeu engana Ahasverus da mesma forma que um dia zombou de Zeus. Inicialmente, ele se deixa 

prender pelo judeu, mas, em seguida, com seu comportamento sedutor passa a elogiar o judeu errante a 

fim de conseguir o seu objetivo: levá-lo a contradizer-se, a revelar que seu desejo é, na verdade, continuar 

vivendo. Prometeu o levará a agir contrariamente ao que desejava fortemente. Prometeu tenta convencer o 

judeu errante dizendo que em vez de reclamar da sua sina, ele deveria ter um novo olhar para a sua situação, 

e insiste “os outros homens leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro” (ASSIS, 2008, P.549). Segundo 

Santos (2006, p. 103), Prometeu dá início a um discurso persuasivo. Para tanto, “falará a Ahasverus numa 

linguagem que lhe é familiar, ou seja, bíblica. Vale lembrar que o deus grego é uma figura ardilosa, que sabe 

agir de maneira a angariar para si vantagens e a não se deixar enganar.”

               Nos dizeres de Santos (2006, p.103), o mal terá fim junto com “a morte e as injustiças e uma nova era 

marcada pela paz e justiça surgirá, segundo Prometeu.” Nas palavras de Prometeu, “uma nova raça povoará 

a terra, feita dos melhores espíritos da raça extinta; a multidão dos outros perecerá. Nobre família, lúcida e 

poderosa, será perfeita comunhão do divino com o humano” (ASSIS, 2008, P. 551).

           Os gregos eram considerados mestres na argumentação e Prometeu, como legítimo grego, insiste no 

seu trabalho de convencer Ahasverus de que uma nova raça irá surgir, uma nova era, um tempo eterno, sem 

os sofrimentos passados. Ele alega que Ahasverus será o elo entre o mundo atual, “passageiro” e o que há 

de vir, e “o mundo eterno” o lugar da “perfeita comunhão do divino com o humano”, onde não haverá dor nem 

sofrimento. Afirma ainda que o judeu errante reinará na nova terra. São esses os prenúncios de Prometeu:

           Segundo Silva (2017, p. 107), no conto Viver, Ahasverus deixa de ser pária da sociedade e alcança a 

remissão de sua culpa, para tornar-se o elo entre o “mundo passageiro” e o “mundo eterno”, na condição de 

“rei eleito” de uma “raça eleita”.

           Na expectativa desse futuro majestoso, Ahasverus mergulha em fantasias. Ele, que até então, vivera 

um “profundo fastio da existência” (ASSIS, p. 549), começa a vê-la de outra maneira. Chega duvidar das falas 

de Prometeu, como se observa em: “Estes olhos… estas mãos… vida nova e melhor… Visão excelsa! Titão, 

é justo. Justa foi a pena; mas igualmente justa é a remissão gloriosa do meu pecado. Viverei eu? eu mesmo? 

Vida nova e melhor? Não, tu mofas de mim.” (ASSIS, p. 552). A dúvida persiste: “Põe a mão sobre a minha 

cabeça, olha bem para mim; incute-me a tua realidade e a tua predição; deixa-me sentir um pouco da vida 

nova e plena… Rei disseste?” (ASSIS, p.553). Era como se a imprecação se convertesse em redenção, tendo 

valido a pena ter padecido sua triste sina por tanto tempo.

Tu mesmo, tu eleito, tu, rei. Sim, Ahasverus, tu serás rei. O errante pousará. O desprezado dos homens 
governará os homens. [...] Tu rei. Que outro seria? O mundo novo precisa de uma tradição do mundo 
velho, e ninguém pode falar de um a outro como tu. Assim não haverá interrupção entre as duas huma-
nidades. O perfeito procederá do imperfeito, e a tua boca dir-lhe-á as suas origens. Contarás aos novos 
homens todo o bem e todo o mal antigo. Reviverás assim como a árvore a que cortaram as folhas se-
cas, e conserva tão-somente as viçosas; mas aqui o viço é eterno. (ASSIS, 2008, P. 552).
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              Feliz com essa nova possibilidade, o judeu se esquece do que havia declarado antes, ou seja, o con-

solo em morrer. Convencido pelas promessas de Prometeu, solta suas amarras e o liberta. Conforme Silva:

             Segundo Silva (2017, p.119), o clímax do encontro teatral entre Prometeu e Ahasverus; consuma-se 

no plano do sonho e da sublimidade. “Isto é o que pressentimos da intervenção do narrador ao anunciar que 

Ahasverus “continua sonhando” e que “as duas águias se aproximam”. Neste plano fabuloso, as águias con-

versam: “Uma águia. — Ai, ai, ai deste último homem, está morrendo e ainda sonha com a vida.” “A outra. 

—- Nem ele a odiou tanto, senão porque a amava muito.” (ASSIS, 553). Segundo Santos (2006, p.104), faz 

todo o sentido o título conferido ao conto “Viver!”, marcando, dessa maneira, “para aquilo que o judeu mais 

ansiava”, conforme “observam as duas águias que sobrevoam a rocha onde Ahasverus” continua sonhando, 

“ainda na morte este mostra um enorme apego à vida”. É o que fica evidente nas falas das águias: “— Ai, ai, 

ai deste último homem, está morrendo e ainda sonha com a vida.”, “—- Nem ele a odiou tanto, senão porque 

a amava muito.” (ASSIS, 2008, p.553)

Euclides da Cunha: uma vida turbulenta
            

             Euclides da Cunha nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866, na fazenda 

da Saudade, distrito de Santa Rita do Rio Negro, hoje denominado Euclidelândia. Filho de Manuel Rodrigues 

Pimenta da Cunha e Eudóxia Alves Moreira da Cunha. Perdeu a mãe aos três anos de idade, acontecimento 

que, certamente, afetou profundamente a formação de sua personalidade. Passou sua infância no Rio de 

Janeiro, mais precisamente em Teresópolis e São Fidélis, onde foi criado por tias, e um ano com os avós 

paternos, na Bahia.

             Com 19 anos, ingressou na Escola Politécnica onde cursou um ano de Engenharia Civil. Matricula-se 

na Escola Militar da Praia Vermelha. Escrevia para a revista da escola, “A Família Acadêmica”. Expulso da 

Academia, por afrontar o Ministro da Guerra do Império, vai para São Paulo e em 1889 publica no jornal “O 

Estado de São Paulo”, uma série de artigos em que defendia ideais republicanos.

               Com a Proclamação da República, Euclides da Cunha volta à Escola Superior de Guerra, formando-

-se em Engenharia Militar e bacharelando-se em Matemática e Ciências Físicas e Naturais. Casa-se com Ana 

Emília Ribeiro, a Saninha, filha do Major Solon. Porém, Euclides da Cunha começou a se decepcionar com as 

decisões dos governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto e passou a contestá-los, sendo punido 

com desterro em Campanha-MG, resolvendo desligar-se totalmente da carreira militar.

               Em 1897, quando se mudou do Rio para São Paulo, foi enviado como repórter para a Bahia para co-

brir a revolta de Canudos para o jornal O Estado de S. Paulo. A experiência como jornalista no sertão ajudou 

e muito na elaboração da obra mais conhecida do escritor: “Os sertões”.

           Ao regressar de Canudos, vai para São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, para administrar a 

reconstrução de uma ponte. Escreve o livro que o consagraria no cenário cultural brasileiro, “Os sertões”.

Em Viver! a utopia preconizada por Prometeu guarda similaridade bíblica, tendo no Judeu Errante a pre-
figuração providencial de redenção para os peregrinos e rejeitados deste mundo. Lembremos que Ahas-
verus disse representar “a força dos desesperos milenários. Toda a humanidade está em mim” (ASSIS, 
551). Daí o grande significado da própria fala consoladora de Ahasverus: “Não é demais para resgatar o 
profundo desprezo em que vivi. Onde uma vida cuspiu lama, outra vida porá uma auréola” (ASSIS 553). 
O desejo de viver transcende e transfigura Ahasverus e toda a “flor dos espíritos” num “mundo ulterior e 
perfeito” (SILVA, 2017, P. 118).
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A obra foi publicada em 1902, cinco anos depois do término da Guerra. Euclides narra não só o que presen-

ciou na guerra, mas tenta explicar o fenômeno cientificamente, dentro de uma perspectiva ampla: histórica, 

geográfica, geológica, antropológica, cultural, militar. O impacto da obra foi tão forte que em 1903 é aclamado 

membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e é eleito membro da Academia Brasileira de Letras.

            Volta a exercer a função de engenheiro civil em São Paulo, Santos e São José do Rio Pardo, seguindo 

depois para o Amazonas, como chefe da Comissão Brasileira de reconhecimento do Alto Purus, para carto-

grafar o grande rio até suas cabeceiras, no Peru. Volta para o Rio de Janeiro onde o barão do Rio Branco 

o nomeou como cartógrafo no Ministério das Relações Exteriores, até que em 1909 presta concurso para a 

cadeira de Lógica do Colégio Pedro II. Embora tenha sido classificado em segundo lugar, perdendo para o 

filósofo Farias Brito, foi nomeado para o cargo por interferência do barão e de outros amigos. No dia 15 de 

agosto, por questões de honra, numa troca de tiros com Dilermando de Assis, amante de sua esposa, é morto.

            Euclides da Cunha teve uma infância muito complicada. A perda da mãe, quando ainda era criança, e 

a vida nômade que foi obrigado a enfrentar nos primeiros anos de vida interferiram acentuadamente na ma-

neira de ser e de pensar do escritor. Euclides, dos três aos dezoito anos, morou em cidades distintas, mudou 

o ambiente familiar por seis vezes e passou por colégios diferentes.

            Há pessoas que se deparam, ao longo da vida, com tantas dificuldades, por que não dizer tragédias. 

Euclides foi assim. Segundo Modesto de Abreu (1963):

             Euclides, desde a infância, enfrentou muitos fatores negativos que foram até se agravando ao longo 

da sua vida. O seu temperamento, segundo Modesto de Abreu, “de fundo iniludivelmente neurótico, como que 

tangida sem tréguas por uma espécie de demônio interior”, arrastou-o, desde o início, sempre por tortuosos 

caminhos, cujo epílogo não poderia deixar de ser, mais cedo ou mais cedo, aquele que lhe encerrou abrupta-

mente os dias, na mais espantosa tragédia de temos ciência na história biográfica de um homem de letras.”          

 Segundo Leopoldo Bernucci (2009, p. 24), a vida de Euclides da Cunha, “quando observada pelo 

prisma dos pobres mortais, pode parecer até mesmo patética. E irremediavelmente triste.”

         Euclides da Cunha, desde muito cedo, foi marcado pelo sofrimento. Não teve uma vida tranquila, um 

lar comum, uma família como a de tantas outras crianças de sua idade. Nem, tampouco, viu a vida adulta 

transcorrer harmoniosamente. Segundo Olímpio Sousa Andrade (1960, p.18) “...desde terra idade rodando 

por casas alheias, fato que, juntando à herança da mãe excessivamente fraca e nervosa, parece ter feito dele 

um eterno contrariado, um esquivo, arredio das relações sociais...”

           Um afastamento entre mãe-filho é sempre uma experiência complicada para a criança. É por meio do 

relacionamento protegido, continuado e pessoal que a criança desenvolve a construção da sua autoimagem e 

toma conhecimento do mundo exterior, que lhe é apresentado pela diferenciação do corpo materno. Segundo 

Bowlby (1981, p.13) “a qualidade dos cuidados parentais que uma criança recebe em seus primeiros anos de 

vida é de importância vital para a sua saúde mental futura”.

                     

                  Bernucci afirma:

A vida de Euclides é daquelas que parecem determinadas por um fato adverso, desses em que 
acreditam e a que se apegam as almas simples, incapazes de espírito de análise e de rígidas 
mensurações das relações de causa e efeito, tão válidas para os fatos mutáveis da biologia e 
da psicologia dos seres humanos e das sociedades por eles formadas, quanto dos fenômenos 
inexoráveis que as ciências exatas ou de mera observação se limitam a comprovar e registrar. 
(ABREU, 1963, p.67).
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Desgarrado como foi desde criança do seio familiar, o pequeno Euclides iria sentir o vácuo 
deixado pela imagem materna até seus últimos dias. A visão de uma mulher de branco, 
supostamente encarnando sua mãe, dona Eudóxia Alves Moreira, viria assombrá-lo mais 
de uma vez. (BERNUCCI, 2009, p.24).

               Embora Euclides da Cunha tenha sido entregue aos cuidados de parentes (tias), a relação carinho-

sa, certamente, foi de difícil concretização, complicada e até demorada, pois para a criança trata-se de um 

“estranho”. Por outro lado, para que se estabeleça uma relação afetiva e segura por parte dos outros cuida-

dores, os substitutos dos familiares, principalmente os da mãe, devem se dispor de maneira eficaz a oferecer 

uma relação de familiaridade, de intimidade, o que nem sempre acontece, porque os cuidados dispensados, 

na maioria das vezes, limitam-se à satisfação das necessidades físicas, em detrimento de um envolvimento 

emocional fundamental para o desenvolvimento das capacidades individuais. Não que ele tivesse sido mal-

tratado pelos familiares. Segundo Olímpio de Sousa Andrade, o período até doze anos, foi a época “mais 

suave, mais a seu gosto de toda a sua vida de menino bem tratado pelos tios”, mas em algumas horas sentia 

falta da mãe e sozinho “o que se julgava desamparado, o órfão de mãe, de um mundo de carícias que nunca 

experimentou.”

Euclides da Cunha na Amazônia
          

             Euclides fora nomeado chefe da Comissão Brasileira de Reconhecimento do Alto Purus, pelo barão 

do Rio Branco para fazer o levantamento cartográfico das cabeceiras do rio Purus, região imprecisa de con-

fusões envolvendo caucheiros peruanos e seringueiros brasileiros. O reconhecimento hidrográfico ajudaria o 

barão, ministro das Relações Exteriores, a deliberar sobre as contendas acerca de limites com o país vizinho, 

no que obteve êxito em 1909. Euclides da Cunha, em companhia de figuras importantes das letras, frequen-

tava o ambiente literário do Barão. Segundo Pontes:

              Ainda segundo Pontes, o trabalho de Euclides no Itamaraty e o respeito que ele tinha pelo barão 

do Rio Branco e outras pessoas importantes do cenário político “não tolheram a irresignação com os rumos 

tomados, à época, pelo regime republicano”. (PONTES, 2005, p.16).

             No dia 30 de dezembro de 1904, Euclides da Cunha desembarcava em Manaus. O escritor havia 

embarcado no vapor Alagoas no dia 13 do mesmo mês, partindo do Rio de Janeiro e passando por Vitória, 

Salvador, Recife, São Luís do Maranhão e Belém, rumo ao Amazonas. Andar por lugares distantes não era 

novidade para o autor de “Os sertões”, que havia estado em Canudos em 1897, cobrindo a guerra para o jor-

nal O Estado de S. Paulo. As notas da viagem à Amazônia estão registradas em vários artigos e em extensa 

correspondência. Ele era homem de anotar tudo sistematicamente. Segundo Roberto Ventura, durante a via-

gem ao Purus, Euclides foi motivo de risos para os companheiros, “riam muito que alguém pudesse escrever 

tudo o que acontecia. Riam de fato de ele redigir incessantemente, pois anotava tudo que acontecia de modo 

incessante.” (VENTURA, 2000, p.241).]

                Muitos escritores já escreveram e refletiram sobre a Amazônia, essa área tão grande do nosso país, 

um espaço tão enigmático, envolvido por rios e florestas. A Amazônia já foi motivo de inspiração para 

A nomeação de Euclides para um cargo no Itamaraty se deveu, além de sua reconhecida 
competência intelectual, às relações de amizade que mantinha com importantes figuras da 
época, inclusive com um dos personagens mais representativos da primeira fase da Repú-
blica, o barão do Rio Branco. (PONTES, 2005, p.16)
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escritores que abordaram o assunto tanto do ponto de vista científico como literário. Autores como Alberto 

Rangel com Inferno Verde, Inglês de Sousa com Contos amazônicos, José Veríssimo com Cenas da vida 

amazônica, Leandro Tocantins com O rio comanda a vida, etc. Acerca desse tema, Euclides da Cunha deixou 

também uma importante contribuição. Em seu trabalho na região, como chefe da Comissão Brasileira de Re-

conhecimento do Alto Purus, ele percebeu que aquela região precisava ser incorporada ao resto do país, por 

entender que a Amazônia estava à margem da História. Euclides escreveu alguns artigos que posteriormente 

foram publicados em 1909, em uma obra póstuma intitulada À margem da História. O livro está assim estru-

turado: sete capítulos sobre a região amazônica reunidos em Na Amazônia, Terra Sem História, três capítulos 

que tratam de estudos americanos reunidos em Vários Estudos, do texto denominado Da Independência à 

República e, por fim, pela crônica Estrelas indecifráveis.

                  Era intenção de Euclides coletar dados para um novo livro que teria por título “Um Paraíso Perdido”. 

Num trecho da carta a Coelho Neto, Euclides escreve:

               Mas o que ficou da sua intenção foram os artigos reunidos em À margem da história, uma coletânea 

publicada depois de sua morte. Segundo Mota (2003, p.164), esses textos de À margem da História “são 

suficientes para se ter uma ideia do plano grandioso de Euclides, da sua veemente defesa do seringueiro.”

           Euclides viu na Amazônia um povo vivendo no abandono, em condições desumanas. Presenciou a vida 

de exploração a que eram submetidos os seringueiros, vivendo como escravos no meio da floresta distante. 

Euclides afirmou que “o seringueiro realiza uma tremenda anomalia: é o homem que trabalha para escravi-

zar-se.” (CUNHA, 1967, P. 24). E como fizera com a história de Canudos, prometeu a si mesmo escrever um 

“segundo livro vingador”. Era uma forma de desvendar aquele lugar marginalizado e pobre que o Brasil não 

conhecia. Segundo Mota (2003, p.164), Euclides queria “reclamar do governo medidas em favor dos sertane-

jos que, transformados em seringueiros, garantiam para o Brasil a posse de regiões riquíssimas, e ao mesmo 

tempo eram relegados à mais extrema miséria e à mais cruel exploração.”  

          Quando os nordestinos partiam para a Amazônia já iam com uma dívida que jamais conseguiriam pagar, 

o que já caracterizava a situação de escravidão. Começavam devendo a passagem para levá-los a Belém e 

de lá para a mata. Depois eram devedores dos objetos que tinham que adquirir: “um boião de furo, uma bacia, 

mil tigelinhas, uma machadinha de ferro, um machado, um terçado, um refle (carabina Winchester e duzentas 

balas.” (CUNHA, 1967, P.24). Tinham que adquirir também “dois pratos, duas colheres, duas xícaras, duas 

panelas, uma cafeteira, dois carretéis de linha e um agulheiro.” (CUNHA, 1967, P.24). Chegando ao acam-

pamento endivida-se com alimentos: farinha de água, feijão, sal, arroz, charque, café, açúcar, banha, fumo e 

quinino. O seringueiro é principalmente abandonado e solitário, na floresta deserta, trabalhando como escra-

vo. Segundo Euclides: “sobretudo isto, o abandono (...) o seringueiro é obrigatoriamente, profissionalmente, 

um solitário.” Vivia “encarcerado numa prisão sem muros.” (CUNHA, 1967, P.52).

A versão de Euclides da Cunha

... Nada te direi da terra e da gente. Depois, aí, e num livro: Um Paraíso Perdido, onde procu-
rarei vingar a Hileia maravilhosa de todas as brutalidades das gentes adoidadas que a macu-
lam desde o século XVIII. Que tarefa e que ideal! Decididamente nasci para Jeremias destes 
tempos. Faltam-me apenas umas longas barbas brancas, emaranhadas e trágicas. (GALVÃO 
E GALOTTI, 1997, 265).
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              Entre os textos de À margem da História destaca-se Judas Ahasverus, uma narrativa de grande con-

sistência lírica, carregada de criatividade literária. Sem dúvida, é o texto mais admirado entre os demais que 

Euclides escreveu sobre o mundo amazônico, especialmente no que se refere à vida dos seringais. Apontada 

por Hardman (2009, p.45,47) como “a obra-prima da prosa amazônica de Euclides.” “Euclides atinge o ápice 

da representação do sublime ante o flagelo da paisagem amazônica.”

                     

                 Segundo Milton Hatoum:

               Interessante observar o título do conto escrito por Euclides da Cunha, Judas-Ahsverus. Euclides 

fez a ligação de dois nomes: Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Ele era um dos doze apóstolos 

que acompanhavam Jesus e Ahsverus, o judeu errante que caçoou de Jesus, expulsando-o, gritando-lhe que 

seguisse o seu trajeto e não o importunasse mais. Uma espécie de prefiguração do desenvolver da história 

se apresenta já: “Euclides trouxe a lenda antiga de Ahsverus para um rio do Amazonas, num dia e lugar de-

terminados: o Sábado de Aleluia às margens do Purus” (HATOUM, 2002, P.322).

              Judas é muito mencionado na Bíblia, às vezes apenas como “Judas”, mas geralmente seu nome 

é acompanhado com alguma descrição que o distingue dos demais. Por exemplo, na (BÍBLIA SAGRADA, 

2013), no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14 lê-se: “Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, 

foi ter com os principais dos sacerdotes,”; em Mateus, 26: 24 e 25, aparece a citação ao traidor: “O Filho do 

Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está 

sendo traído! Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que o traía, perguntou: Acaso, sou eu, Mes-

tre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste.” Em Mateus 26: 47, é narrado o momento em que Judas, o traidor, 

entrega Jesus, o mestre, dando-lhe um beijo no rosto: 

                  Em outro texto Bíblico (2013, P.1323), no livro de Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, podemos 

perceber que a motivação para que Judas entregasse Jesus aos soldados foi o dinheiro: “Então Judas Isca-

riotes, um dos Doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os 

alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo.”  Pelos relatos 

bíblicos, Judas sempre teve problemas com dinheiro. Ele era o tesoureiro do grupo de apóstolos que seguia 

Jesus: “... Judas era quem trazia a bolsa...” (João 13:29). A Bíblia mostra que Judas, no exercício dessa 

atividade, é chamado de ladrão. Segundo o evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, “Isto disse ele, não 

porque tivesse cuidado dos pobres; mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.”

                Segundo o relato bíblico de Mateus, capítulo 26, versículos 14 e 15, Judas Iscariotes recebeu como 

pagamento para trair seu Mestre a soma de trinta moedas. São palavras do texto bíblico: “Então, um dos 

doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes propôs: “Que me quereis dar, e eu 

[...] em “Judas Ahsverus” há um olhar sobre a história, a geografia, a religião e o meio socioeconômico, mas 
sem a intromissão de um narrador que pretenda enquadrar numa hierarquia de valores os seres de quem fala. 
Por tudo isso, e também pela construção da narrativa, com ênfase na vida dramática dos personagens, o relato 
tende a ser muito mais literário e menos explicativo ou assertivo, ainda que refratário a um gênero literário 
específico. (HATOUM, 2002, p. 319)

Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e, com ele, grande turba com espadas 
e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes 
tinha dado este sinal: “Aquele a quem eu beijar, é esse; prendei-o.” E logo, aproximando-se 
de Jesus, lhe disse: “Salve, Mestre!”, e o beijou. Jesus perguntou: “Amigo, para que vieste?” 
Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. (BÍBLIA SAGRADA, 
2013, P.1291).
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vo-lo entregarei? E pagaram-lhe trinta moedas de prata.” Então podemos afirmar que a ambição

                 Essas informações são fundamentais para que se entenda a escolha do título do conto escrito por 

Euclides da Cunha: Judas Ahsverus.  A narrativa de Euclides da Cunha resgata uma tradição cristã, o ritual 

da malhação do Judas. Tradição que consiste em confeccionar um boneco no tamanho de uma pessoa, para, 

em seguida, espancá-lo, queimá-lo ou enforcá-lo. Seria a forma de vingar a morte de Jesus. Euclides inicia 

a narrativa salientando a importância da tradição do Sábado de Aleluia para o seringueiro da Amazônia. A 

concepção projetada no início da narrativa é de remissão, é a experimentação do paraíso, passando pelo 

martírio até a redenção.

               Como já citado anteriormente neste texto, muitos nordestinos, com esperança de ganhar a vida e 

com a finalidade de fugir das terríveis secas, migraram para o Acre, para o trabalho com a extração da borra-

cha e, na verdade, acabaram sendo enganados com a promessa de ganhar muito dinheiro, pois acabaram se 

tornando escravos. O texto de Euclides mostra que aqueles homens têm uma perspectiva religiosa, ou seja, 

as pessoas que moram naquele lugar sofrem a interferência da religião, caso observável na reconstrução de 

uma tradição cristã: a construção e a malhação do Judas, no sábado de Aleluia.

                 O Sábado de Aleluia pode ser comparado ao martírio, às mazelas e ao preço que eles pagam por 

terem sido ambiciosos. Nesse ponto de vista, podemos fazer uma analogia entre o judeu errante – o Ahsverus 

– e o Judas, o Iscariotes, e o seringueiro. Quer dizer, ao celebrarem a tradição do Sábado de Aleluia, os serin-

gueiros e seus familiares experimentam um consolo, como uma forma de aliviar toda a agonia e a opressão 

vividos no seringal. Eles têm vivenciado lá no Acre dias demasiado tristes e o texto de Euclides inicia falando 

de uma espécie de vingança ou mesmo de expurgação levada a termo pelos seringueiros:

                 Segundo a narração de Euclides, o seringueiro, ao executar a empreitada de construir o boneco, 

vai fazendo como de costume: usa roupas velhas, enche-o com “palhiças e mulambos”;

                  A confecção do Judas representa um ritual de autopunição. Ele quer punir-se “da ambição maldita 

que o levou àquela terra; e desafronta-se da fraqueza moral que lhe parte os ímpetos da rebeldia recalcan-

do-o cada vez mais ao plano inferior da vida decaída onde a credulidade infantil o jungiu, escravo, à gleba 

empantanada dos traficantes, que o iludiram.” (CUNHA,1967, P. 76)). E o sábado de Aleluia é a ocasião 

ímpar que o seringueiro tem, durante o ano inteiro, de escancarar a sua penúria, “à humanidade longínqua.”. 

Essa façanha foi possível porque a igreja católica oferece esse expediente: “...a Igreja dá-lhe um emissário 

sinistro: Judas; e um único dia feliz: o sábado prefixo aos mais santos atentados, às balbúrdias confessáveis, 

à turbulência mística dos eleitos e à divinização da vingança.” (CUNHA, 1967, P.74) Mas esse Judas não é o 

No sábado de Aleluia os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus dias tristes. É um desa-
fogo. Ante a concepção rudimentar da vida santificam-se-lhes, nesse dia, todas as maldades. Acre-
ditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. Nas alturas, o Homem-Deus, sob o encanto 
da vinda do filho ressurreto e despeado das ínsidias humanas, sorri, complacentemente, à alegria 
feroz que arrebenta cá em baixo. E os seringueiros vingam-se, ruidosamente, dos seus dias tristes. 
(CUNHA, 1967, p.72).

os braços horizontais, abertos, e pernas em ângulo, sem juntas, sem relevos, sem dobras, apru-
mando-se, espantadamente, empalado, no centro do terreiro. Por cima uma bola desgraciosa re-
presentando a cabeça. É o manequim vulgar, que surge em toda a parte e satisfaz à maioria das 
gentes. Não basta ao seringueiro. É lhe apenas o bloco de onde vai tirar a estátua, que, é a sua 
obra prima, a criação espantosa do seu gênio longamente espalhado de revezes, onde outros tal-
vez distingam traços admiráveis de uma ironia sutilíssima, mas que é para ele apenas a expressão 
concreta de uma realidade dolorosa. (CUNHA, 1967, P.75).
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boneco de sempre, comum, ordinário. A figura primeira não é suficiente para o fim que o seringueiro deseja. 

é só um suporte para uma “obra-prima, a criação espantosa do seu gênio rude longamente trabalhado de 

reveses; onde outros talvez distingam traços admiráveis de uma ironia sutilíssima, mas que é para ele ape-

nas a expressão concreta de uma realidade dolorosa.” (CUNHA, 1967, P.75). E o trabalho do seringueiro, na 

construção do estranho boneco continua:

             Convém salientar que mudou também a forma tradicional de punir o boneco.  Em vez de pendurá-lo 

num poste para ser malhado, amarram-no em uma canoa, que é colocada no rio para ser açoitado pela popu-

lação ribeirinha com pedras e tiros, durante a trajetória pelo rio, até desaparecer.

               Ao construir o Judas à sua imagem e semelhança, ele realiza a sua primeira vingança. Aquela figura 

disforme, maltrapilha era sua imagem refletida ali. Era uma vingança, mas havia ainda outra vingança a ser 

definida: o Judas é condenado a seguir rumo ao indefinível, “condenado ao eterno degredo, a caminhar sem 

rumo por toda a vida, e não morrer antes do Juízo Final, por ter blasfemado contra o Cristo a caminho do 

calvário”. (HARDMAN, 2009, P.74).

         Quando a jangada segue rio abaixo, sendo atingida pela população ribeirinha, cumpre-se a punição 

física, imposta ao homem do lugar que segue sua própria sina.

            Assim é a descrição feita por Euclides da Cunha a respeito da malhação do Judas:

             Segundo LIMA, TAVARES e HANNA (2021, p.5), a malhação do Judas começa no momento em que o 

boneco é colocado no rio, usando tiros e pedras, mas, “acrescenta-se nesse processo a motivação do serin-

gueiro em construir o boneco de Judas e a razão de colocá-lo no rio para ser malhado. Trata-se da esperança 

de ser visto por Deus e perdoado pelos crimes cometidos a si mesmo e a sua família”

E principia, às voltas com a figura disforme: salienta-lhe e afeiçoa-lhe o nariz; reprofun-
da-lhe as órbitas; esbate-lhe a fronte; acentua-lhe os zigomas; e aguça-lhe o queixo, 
numa massagem cuidadosa e lenta; pinta-lhe as sobrancelhas, e abre-lhe com dois riscos 
demorados, pacientemente, os olhos, em geral tristes e cheios de um olhar misterioso; 
desenha-lhe a boca, sombreada de um bigode ralo, de guias decaídas aos cantos. Ves-
te-lhe, depois, umas calças e uma camisa de algodão, ainda servíveis; calça-lhe umas 
botas velhas, cambadas (...) Em torno a filharada, silenciosa agora, queda-se expectante, 
assistindo ao desdobrar da concepção, que a maravilha. Volve ao seu homúnculo: reto-
ca-lhe uma pálpebra; aviva um ricto expressivo na arqueadura do lábio; sombreia-lhe um 
pouco mais o rosto, cavando-o; ajeita-lhe melhor a cabeça; arqueia-lhe os braços; repuxa 
e reifica-lhe as vestes (...) Repentinamente o bronco estatuário tem um gesto mais como-
vedor do que o parla! ansiosíssimo, de Miguel Ângelo: arranca o seu próprio sombreiro; 
atira-o à cabeça do Judas; e os filhinhos todos recuam, num grito, vendo retratar-se na 
figura desengonçada e sinistra o vulto do seu próprio pai. (CUNHA,1967, P 75-76).

E, a partir daí, a saga punitiva dos celebrantes, ao jogarem os Judas-fantasmas em bar-
quinhos à deriva nos cursos d’água, para expô-los aos tiros dos ribeirinhos, à correnteza 
incerta, aos escolhos e ao entrechoque das próprias canoas. Nesse desfecho, nesse 
baile macabro de autorretratos desmanchando-se, entre risos sardônicos e autopunitivos, 
expressa-se, afinal, sublime e ironicamente, o momento supremo de vingança contra o 
próprio destino. (HARDMAN, 2009, P. 48).

Então os vizinhos mais próximos, que se adensam, curiosos, no alto das barrancas, in-
tervêm ruidosamente, saudando com repetidas descargas de rifles, aquele bota-fora. As 
balas chofram a superfície líquida, eriçando-a; cravam-se na embarcação, lascando-a; 
atingem o tripulante espantoso; trespassam-no. Ele vacila um momento no seu pedestal 
flutuante, fustigado a tiros, indeciso, como a esmar um rumo, durante alguns minutos, até 
reavivar no sentido geral da correnteza. (CUNHA, 1967, 77).
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                    LIMA, TAVARES e HANNA afirmam:

               Arrisco em afirmar que Euclides, ao criar a narrativa de Judas-Ahasverus, faz o seu autorretrato. Ele 

se vê refletido naquele homúnculo que não tem parada. Ele se identifica com Ahasverus porque tinham isso 

em comum: não parar em lugar nenhum: Euclides em virtudes de seus trabalhos; Ahasverus pela maldição 

jogada contra ele.

                 Euclides, em algumas cartas, revela ter uma alma nômade. Considerando-se um “engenheiro erran-

te”, uma das imagens preferidas de Euclides para caracterizar as suas constantes mudanças, tanto pessoais 

como profissionais, era a de um árabe em movimento: “(...) não dou para a vida sedentária, tenho alguma 

coisa de árabe – já vivo a idealizar uma vida mais movimentada, numa comissão qualquer arriscada, aí por 

estes sertões desertos e vastos de nossa terra, distraindo-me na convivência simples e feliz dos bugres.” 

(carta 7, 26/08/1892, p.38).

           Em cartas escritas em Campanha, Minas Gerais, onde vivera durante um ano, dizia ele, “avultará 

sempre no meu passado como a paragem mais formosa e santa da minha existência de árabe” (carta38, 

18/06/1895, p.77), acrescentando depois que, “fazer uma viagem à Campanha – terra de tantos bons e leais 

amigos – é fazer uma romaria, é procurá-la com a mesma devoção religiosa que leva os Muçulmanos à Meca” 

(carta 44, 05/09/1895, p.83).

               Ao convidar amigos para visitá-lo, oferecia sua casa chamando-a de “minha tenda de árabe” (cartas 

47, 52, 55). Seus locais de trabalho eram chamados de “tendas” (cartas 75, 86) ou (...) minha tenda de enge-

nheiro-árabe” (carta 162, 13/01/1904, p.195). Suas andanças eram consideradas como (...) minhas tendên-

cias de nômade” (carta 114, 16/03/1903, p.157).

                Em carta a Firmo Dutra, ao se referir ao pai, ele afirma: “o velho, porém, está aterrado com o meu 

nomadismo – e não sei se o convencerei de modo que possa partir sem o contrariar.”  (carta 285, 07/07/1906, 

p.307). Em outra carta, aludindo ao fato de não poder sair: “Não poder sair...imagina que tortura para quem 

possuiu umas “botas de sete léguas”, como as minhas! (carta 287, 14/07/1906, p.308). Em carta ao seu pai, 

ele conta que aceitou o cargo de fiscal do governo junto da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré: “Aceitei. Não 

pude resistir a esta atração”, embora “A Saninha obstinadamente declara que não ficará mais só” e promete. 

Também será a última vez que calçarei as minhas botas de sete léguas...” (carta 290, 24/07/1906, p.310).

              Mas foram dois personagens, associados por Euclides num só, que ofereceram a ele a oportuni-

dade de escrever um de seus textos mais notáveis e poéticos, Judas-Ashverus. Encontramos somente uma 

referência anterior de Euclides da Cunha a Ashverus, o judeu errante, na carta escrita a João Luís, em São 

Paulo, de 19/11/1895: “Às vezes, chego a acreditar que tenho a vida mais incômoda ainda que a de Ashverus 

– porque afinal aquele pobre diabo não tinha mulher e filhos”. Podemos inferir que Judas-Ashverus, além de 

ser uma página literária de elevada qualidade, é também uma concentração de todo o universo intelectual e 

No ensaio Judas-Asvero Euclides detalha todos os momentos de transmutação catártica do 
seringueiro, através de seus próprios rituais, pertencente à cultura judaico-cristão, a de cons-
truir um boneco de Judas à sua imagem, utilizando suas próprias vestes e palhas, como se 
fosse a construção de seu próprio ser, um novo Eu que passa a surgir por meio de um ho-
múnculo que ganhará uma alma para ser sacrificado, e, assim, expurgar os pecados de seu 
criador. Após a criação deste homúnculo de trapos e palhas, surge a relação entre o Eu e o 
Outro eu. Um autorretrato floresce ali no meio da floresta, um espantalho pronto a se tornar 
o Outro por meio do eu criador. É neste momento que a catarse da alma do seringueiro se 
aflora, ganha vida neste espetáculo higienizador da alma que só pode ocorrer mediante a 
expurgação de seus crimes e, para isso entra em cena o que chamamos de catarse, o ato de 
purificação pela qual o seringueiro precisa percorrer. (LIMA, TAVARES e HANNA, 2021, p.9)
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e artístico euclidiano, que se constitui numa metáfora de Euclides sobre si mesmo, o Acre e o Brasil daquela 

época e posterior. Convém lembrar Roberto Ventura, que assinalou ter Euclides da Cunha projetado “sobre 

Antônio Conselheiro muitas de suas obsessões, como o temor da sexualidade, da irracionalidade, da loucura, 

do caos e da anarquia” (in “Euclides da Cunha – Esboço biográfico”, 1ª edição, Cia das Letras, S. Paulo, 2003, 

p. 204). Projetara-se também na paisagem sertaneja, segundo Gilberto Freyre (1944), “A paisagem que trans-

borda d’Os Sertões é aquela que a personalidade angustiante de Euclydes da Cunha precisou de exagerar 

para completar-se e exprimir-se nela: para afirmar-se”. Assim como projetara-se em Antônio Conselheiro e na 

paisagem sertaneja, agora Euclides da Cunha projetava-se no Judas-Ashverus. Fazendo uma analogia: “é 

como se o drama humano de que ele fora testemunha no sertão da Bahia reacendesse em outra terra ignota 

do Brasil” (HATOUM, 2002, P.325). Velloso Leão afirma que, em Judas-Ashverus, Euclides “faz um retrato de 

face dupla do seringueiro e do seringalista, na figura bíblica de Judas. Indiretamente retrata também a sua 

vida errante de andarilho, com a do judeu errante da lenda” (LEÃO, 1966, p. 77)

               Cabe aqui um questionamento: por que Euclides associou Ashverus a Judas dez anos depois de ter 

feito referência ao primeiro sem o segundo? Segundo o professor Nicola Costa, “provavelmente, não só para 

descrever um costume dos seringueiros e fazer uma denúncia social, mas também para projetar inconscien-

temente suas angústias pessoais sobre sua mulher e o seu futuro. Chegou a ser um texto premonitório, que 

prevê o que iria acontecer, pois sentia-se como um judeu errante levado pela correnteza do destino, sem rumo 

certo, que tentaria matar o Judas que o traía, embora não soubesse quem era ainda. Estava há um ano longe 

da mulher, de quem sabia ou desconfiava ser propensa a traí-lo, o que seria confirmado quando ele voltou ao 

Rio de Janeiro, encontrando-a grávida de três meses do amante Dilermando de Assis. Dessa forma, na vida 

real, Euclides-Ahasverus encontrou Dilermando-Judas.”

CONCLUSÃO
              

               O texto literário tem uma função artística que privilegia a estética, ou seja, é um recurso usado pelo 

escritor para trabalhar com a palavra a fim de proporcionar um efeito emocional, uma sensação de prazer e 

emoção no leitor. O escritor usa uma carga essencial de subjetividade para construir textos ficcionais, sem 

ter compromisso com a objetividade, por isso, estão sujeitos a múltiplas interpretações. O autor usa toda uma 

simbologia, uma linguagem figurada, permeada de imagens, lidando, portanto, com a criação de sujeitos, 

com o resgate de lendas e mitos. Assim, a figura de Ahasverus foi retomada por vários autores em períodos 

distintos da literatura. Os autores brasileiros abordados no artigo, Castro Alves, Machado de Assis e Euclides 

da Cunha, adotam a mesma figura para edificarem suas produções, portanto, o que podemos salientar é que 

os textos tratam do mesmo tema proveniente de uma tradição que traz à tona o período da morte de Jesus. 

Castro Alves mostra em seu poema, “Ahasverus e o gênio”, que há uma semelhança entre o judeu errante 

e os gênios. Estes, pra pensar e escrever, se afastam da convivência humana, privando-se, muitas vezes, 

das trocas afetivas e de outras relações humanas para a elaboração de algo grandioso que os imortalize. Daí 

porque Castro Alves escreve na penúltima estrofe “O gênio é como Ahasverus...solitário/A marchar, a marchar 

no itinerário”. Jorge Amado afirmou que “Castro Alves nasceu sob o signo do amor mais livre, dos instintos, 

lutando contra o preconceito, do homem procurando a sua felicidade contra tudo e contra todos”. Então, po-

demos acrescentar que a ânsia de imortalidade de Castro Alves se concretizou, afinal, tal qual Ahasverus, o 

poeta eternizou-se. Ele é hoje uma lenda. Em Machado de Assis, tanto o mito de Prometeu quanto a lenda 
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Em Machado de Assis, tanto o mito de Prometeu quanto a lenda de Ahasverus são retomados. Prometeu não 

está mais preso e Ahasverus, numa concepção diversa da lenda tradicional, na qual estava sentenciado que 

ele viveria até a volta de Cristo, está prestes a cair por terra, pois a sua liberdade está próxima, levando-se 

em conta que, na visão machadiana, sua punição duraria até o fim da espécie. Euclides da Cunha concebe 

a figura de Judas-Ahasverus à imagem do seringueiro. Seu discurso denuncia a situação de vida daqueles 

homens que viviam em regime de escravidão na Amazônia. Uma particularidade convém salientar, Euclides 

associa o personagem bíblico Judas, perfazendo um único personagem: Judas-Ahasverus. Foi uma forma de 

mostrar que, assim como Judas, que entregou o mestre Jesus por ambição, aqueles homens foram atraídos 

para a Amazônia por cobiça. Podemos acrescentar ainda que o seu belo texto funciona como uma premoni-

ção do que aconteceria com ele, pois ele se identifica com Ahasverus, o judeu errante, pois Euclides também 

não tinha parada e encontraria um Judas (traidor), embora não tivesse ainda o conhecimento da identidade 

dessa pessoa. Ele estava longe da sua esposa e sabia ou tinha desconfiança de uma possível traição. Dessa 

forma, Castro Alves, Machado de Assis e Euclides da Cunha, ao abordarem em seus textos literários a figura 

de Ahasverus, corroboram com a ideia de que a lenda contém elementos sujeitos a diferentes interpretações 

subjetivas, podendo ser entendida de acordo com a realidade de cada época e os interesses dos autores que 

a fazem, como tentamos demonstrar neste artigo.
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APÊNDICE

COMENTÁRIOS SOBRE A ENTREVISTA “EUCLIDES ALÉM DOS SERTÕES”, DO JORNALISTA FABIA-

NO MAISONNNAVE COM O HISTORIADOR LUÍS CLÁUDIO VILLAFAÑE G. SANTOS, AUTOR DO LIVRO 

“EUCLIDES DA CUNHA: UMA BIOGRAFIA”, PUBLICADA PELO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, CA-

DERNO ILUSTRADA ILUSTRÍSSIMA, PÁGINA C8, EM 13 DE JUNHO DE 2001.

                                                                                                                                  Nicola S. Costa

               Euclides da Cunha e o livro “Os sertões” (1902) são pesquisados e analisados por críticos literários 

e outros intelectuais há quase 119 anos, quando essa obra foi lançada, despertando discussões intermináveis 

sobre os mais diferentes aspectos do livro e de seu autor, principalmente no país e também no exterior. Obras 

intermináveis têm sido publicadas sobre ambos, o que levou o grande historiador José Calasans a afirmar 

em 1986 que, “discutir Os sertões é coisa para séculos”. Para o crítico literário Agripino Grieco, por exemplo, 

“Euclides foi verdadeiro e original no país da mentira e do plágio”, enquanto que para outros, como Mário 

de Andrade, o livro causou males, escrevendo em 1930: “Estou convencido que o livro de Euclides  fez um 

mal enorme pros brasileiros e dificultou vastamente o problema das secas. Fez da seca uma obra de arte, e 

nós adquirimos por causa dele, uma noção derivada, quase que de função puramente literária. A seca virou 

bonita e os nossos deveres, a própria consciência dos nossos deveres, ficaram bonitos também (e) quando 

a desgraça chega, tudo é eloquência, tudo é literatura, tudo é prolongamento do livro de Euclides da Cunha, 

homem que, embora magnífico, ninguém discutirá que foi literato da maior literaría.” (TCDN,  ps. 251/252)

              Opiniões opostas, como as citadas acima, são inesgotáveis há mais de cem anos e ainda estão longe 

de terminar, tamanha é a riqueza de temas e análises que suscitam em estudiosos das mais diferentes áreas 

de conhecimentos. Notícia recente, por exemplo, revelada pelos pesquisadores Felipe Rissato e Leopoldo 

M. Bernucci, anuncia para breve a descoberta e a publicação de cerca de 400 cartas inéditas de Euclides da 

Cunha, escritas quando de sua permanência na Amazônia durante o ano de 1905, o que com certeza trará 

enorme contribuição para compreender sua missão diplomática naquela vasta região.

              No dia 13 de junho último, no caderno Ilustrada Ilustríssima do jornal Folha de São Paulo, foi anun-

ciado o lançamento de uma nova biografia de Euclides da Cunha com o título “Euclides da Cunha: uma 

Biografia”, pelo diplomata e historiador Luís Cláudio Villafañe G. Santos, e publicada uma entrevista com o 

autor que, atualmente, ocupa o cargo de embaixador do Brasil na Nicarágua desde 2017. Ela vem juntar-se 

às biografias já existentes, como a de Silvio Rabello, Roberto Ventura (biografia publicada, mas incompleta 

pela morte precoce do autor), Frederik Amory, entre outras.
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             Não teria cabimento avaliar essa nova obra sem tê-la lido integralmente e baseado apenas no artigo 

jornalístico, mas por algumas respostas do autor na entrevista há afirmações polêmicas que merecem ser 

apreciadas, como faremos a seguir, ressaltando que só após a leitura da biografia é que será possível avali-

á-la melhor.

            Dentre as afirmações polêmicas de Villafañe sobre Euclides e Os sertões estão questões já debatidas 

por vários autores, e que são as seguintes:

1 - Villafañe afirma que a “terrível visão determinista e racista (de Euclides da Cunha, contra negros 

e índios), calcada em informações científicas erradas (“mesmo em relação aos padrões da ciência 

daquela época, ou mesmo da ciência de então que chegava ao Brasil”) e em trabalhos de terceiros 

(sem citar as fontes) que resvalam para o plágio”. Como Euclides da Cunha era leitor voraz e polígrafo, 

citamos abaixo uma lista de autores que ele citou no livro Os sertões e em suas cartas, e onde prova-

velmente encontrava os conceitos científicos e literários “errados” ou que podia “plagiar” ao elaborar 

seu livro famoso, segundo seu novo biógrafo:

          Autores lidos por Euclides da Cunha mencionados por ele nas cartas e no livro Os sertões:

Biólogos: H. Spencer, Lombroso, Nina Rodrigues, Maudsley; Geógrafos: Hartt, Ratzel; Geólogos: Eschwe-

ge; Sociólogos: Durkheim, Auguste Comte, Gumplowicz, Edmund Burke; Naturalistas: Humboldt, Martius, 

Spix, Agassiz, Dr. Cruls, Saint-Hilaire, Darwin, Ihering, Emilio Goeldi; Pensadores racistas: Buffon, Gall, 

Combe, Renan, Gobineau, Gustave Le Bon, Gumplowicz, Varnhagen, Cairu, Paul Broca, Raimundo Nina 

Rodrigues; Pensadores Evolucionistas:  Lamarck, Darwin, T.H. Huxley, Spencer, Stuart Mill, Haeckel, Oscar 

Freyre; Historiadores: Buckle, Carlyle, Renan, Taine, Michelet, João Ribeiro, Oliveira Lima, John Armitage, 

Varnhagen, Capistrano de Abreu; Filósofos: Pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, S. Agostinho, Ba-

con, Descartes, Espinosa, Hegel, Marx, Comte, Spencer, Thomas Huxley, Stuart Mill, Gumplowicz, Diderot, 

Kant, Ernesto Mach, Teixeira Mendes, Nietzsche, Schopenhauer; Engenheiros: Durand-Clayde, Bechmann, 

Arnold; Teatrólogos: Aristófanes, Molière, Ésquilo, Eurípedes, Shakespeare; Críticos literários e de arte: 

Taine, José Veríssimo, Cândido de Figueiredo, Araripe Júnior; Cientistas: Newton, Laplace, Gay-Lussac, 

Claude Bernard; Romancistas e poetas: Emile Zola, Guerra Junqueiro, Huysmans, Maupassant, Walter 

Scott, Byron, Shakespeare, Voltaire, Dante Alighieri, Ernest Renan, Camilo Castelo Branco, Alphonse Daudet 

(romancista francês, Xavier de Maistre, Victor Hugo, Dostoiévski, Ramalho Ortigão, Gregório de Mattos, Ju-

venal, Bocage, Coelho Neto, Cláudio Manuel da Costa, Alexandre Dumas, Quintino Bocaiúva, Machado de 

Assis, Artur Azevedo, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Antônio Vieira, Mont`Alverne, Castro Alves, Valentim 

Magalhães, Joaquim Nabuco, Heinrich Heine, Henryck Sienckewicz, John Milton, Vicente de Carvalho, Alber-

to Rangel, Rui Barbosa, Antero de Quental, Ralph Emerson, Domingo Faustino Sarmiento, Proudhon.

Comentário: Quando Euclides da Cunha redigiu o livro “Os sertões”, sobre a campanha de Canudos, en-

tre 1897 e 1902, conhecia e citava muitos autores e suas ideias, lidos diretamente por ele ou que haviam sido 

divulgados em artigos na imprensa brasileira e nas revistas dos Museus Etnográficos, Institutos Históricos e 

Geográficos, Faculdades de Direito e Faculdades de Medicina, mencionando-os com frequência, adaptando-

-os conforme suas interpretações, ou deles discordando quando julgava necessário. Esses autores e suas 
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teses tiveram maior ou menor influência sobre Euclides da Cunha, sendo impossível determinar o grau que 

cada um deles exerceu sobre o seu pensamento.

                   Naquela época, a maioria desses pensadores e suas idéias representavam a longa tradição racista 

européia, e o seu correspondente tradicionalismo social e político, especialmente durante o século XIX, quan-

do buscaram encontrar argumentos científicos (falsos) para fundamentar as suas reflexões preconceituosas. 

Do contexto europeu onde surgiram, tais autores e suas ideias tornaram-se conhecidos nos Estados Unidos e 

na América Latina, onde existiam grupos sociais e políticos privilegiados brancos interessados em reforçar os 

preconceitos sociais e raciais que já possuíam contra negros, índios e mestiços, para continuar preservando 

seus interesses econômicos e privilégios sociais. A corrente racista e seus sustentáculos teóricos nas áreas fi-

losófica, biológica, sociológica, psicológica, geográfica, etc, e as suas correspondentes tendências conserva-

doras, como o tradicionalismo, o positivismo, o darwinismo, o evolucionismo, a crâniologia, o lombrosionismo 

e os conceitos de civilização e barbárie, tiveram grande repercussão no continente americano, especialmente 

nos EUA, Argentina, México e Brasil.

              Dos autores citados acima, e que constituem apenas uma pequena parcela dos que Euclides conhe-

cia e estudara, podemos afirmar que ele recebeu algumas influências significativas que transpareceram na 

elaboração de seus artigos sobre Canudos e do livro Os sertões. O seu modelo histórico predileto, a Revolu-

ção Francesa, que ele estudara profundamente, forneceu-lhe o exemplo da revolta camponesa da Vendéia 

que ele comparou à revolta de Canudos e a passagem violenta da monarquia para a república; da teoria 

poligenista, que afirmava que os grupos humanos não tinham uma origem única (teoria monogenista), como 

afirmava a Bíblia, mas que surgira em diferentes lugares; de pensadores racistas aproveitou a idéia do deter-

minismo racial, baseada em fatores biológicos, e da degeneração racial provocada pela miscigenação entre 

diferentes raças, que geraria seres atrasados, bárbaros e desequilibrados, muitos propensos naturalmente 

ao crime (conforme teoria do médico italiano Césare Lombroso), enquanto a pureza racial seria responsável 

por seres perfeitos, civilizados e equilibrados; de autores conservadores incorporou a idéia de elitismo social, 

de cientificismo, de determinismo biológico considerado responsável pelas desigualdades sociais; de Auguste 

Comte, de Renan e de alguns socialistas utópicos, assimilou a ideia de que a reforma da sociedade depende 

da educação, do saber, e não das armas, do poder militar; de Taine, aproveitou a ideia de que o historiador 

deve aplicar os conhecimentos das ciências físicas e biológicas às ciências humanas e à literatura; do darwi-

nismo social absorveu a concepção de que a vida biológica e a luta pela sobrevivência determinam também 

a vida social e política, separando os homens em superiores, que são os mais úteis e mais aptos, daí serem 

os dominadores, e inferiores, os inúteis e menos aptos, daí serem os dominados; Euclides, provavelmente, 

reforçou suas ideias patriarcais típicas da sociedade brasileira com as ideias de Paul Broca e Gustave Le Bon 

sobre as mulheres, que as consideravam como seres inferiores física e intelectualmente em relação aos ho-

mens, fúteis, ilógicas, sem ideias, desprezíveis, e cujas funções na sociedade seriam gerar filhos, amar e ser 

passivas diante dos homens; de Domingo Faustino Sarmiento, Euclides teve como modelo o livro “Facundo: 

Civilização ou Barbárie” (1845), para comparar com Canudos, acompanhando as linhas gerais do livro do 

importante autor argentino: civilização X barbárie; litoral X interior; brancos X mestiços; ordem X desordem; 

progresso X atraso.
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             Na última entrevista que concedeu, publicada na Revista Ilustrada, no mesmo dia de sua morte, 15 

de agosto de 1909, Euclides declarara: - Continuo a ser o que sempre fui – um estudante. Com base na lista 

acima, que confirma sua declaração e que só enumera autores mencionados por ele, podemos constatar que 

ele era dotado intelectualmente de apreciável base científica, filosófica e histórica, mas tinha irresistível atra-

ção pela literatura, já que a quantidade de romancistas, contistas, poetas e teatrólogos formavam a 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. O que pa-

rece difícil é querer filiar rigorosamente Euclides a determinadas escolas filosóficas, históricas, científicas ou 

literárias para compreender e explicar seu livro Os sertões, pois há vestígios de múltiplas influências, muitas 

vezes contraditórias entre si, mas que foram aproveitadas por ele para interpretar a guerra de Canudos com 

base no pressuposto de que ela se enraizava no passado, refletindo a formação do Brasil em seus múltiplos 

aspectos humanos, físicos e culturais.

          Villafañe dá a impressão de carregar na adjetivação ao atribuir a Euclides “terrível visão determinista e 

racista” contra negros e índios, mesmo porque o racismo é terrível em si mesmo ao degradar a condição hu-

mana, pela cor, no caso dos escravos, e pela cultura, no caso dos índios, e o determinismo é uma postulação 

de caráter conservador na medida em que se fundamenta no pressuposto da inércia da natureza humana e 

na impossibilidade de mudança social.  

          Reconhecemos que autores apontaram equívocos de Euclides em suas obras, como Luiz Costa Lima, 

no livro “Terra Ignota – A Construção de Os Sertões”, que acusou-o de ter feito uma leitura confusa de Glum-

powicz, “gênio anglo-saxão” para Euclides, mas que na verdade era polonês, atribuindo uma importância 

desmedida às raças que ele não dava, e na compreensão nem sempre clara de certas ideias científicas de 

outros autores, e Leopoldo M. Bernucci, no livro “A Imitação dos Sentidos”, em que apontou autores e obras 

nacionais que Euclides conhecia e aproveitou trechos que foram modificados e incorporandos n`Os sertões, 

como José de Alencar, Afonso Arinos, Siqueira de Menezes, Dantas Barreto, Cícero Dantas, Febrônio de Brito 

e Cunha Matos, entre outros. Bernucci ressalva, porém, sobre esse procedimento de Euclides: “Em linhas 

gerais, procura-se apagar as marcas alheias, borrar os rastros e extirpar as origens, mas paradoxalmente, 

busca-se também reutilizar uma linguagem destruída, e depois reelaborada, durante o processo. Daí poder-

mos dizer com firmeza que, do ponto de vista literário desta operação e “luta”, Euclides não sairá nunca em 

frangalhos.” (A Imitação...p.55)

          Villafanñe cita frase de Walnice Nogueira Galvão de que “Toda aquela ciência de “Os Sertões”, mal 

digerida, é de orelhada, de banco escolar”. Talvez o que abone as críticas feitas contra Euclides, sem absol-

vê-lo delas, seja o fato de que ele era polígrafo e não um especialista nos diferentes assuntos que abordou, 

daí talvez a precariedade de certos argumentos que sustentou nas  teses de seu livro. Por fim, Villafañe 

afirma que “o fator mais importante da permanência é a própria qualidade estética e literária do texto e sua 

força narrativa”, o que não é nenhuma novidade, já que isso é reconhecido há muito tempo por muitos críticos 

literários. Talvez Monteiro Lobato, um entusiasta de Euclides e do livro Os sertões, tenha razão ao afirmar 

qual foi o mérito maior de Euclides: “O grande triunfo de Euclides foi meter um pouco de ciência na literatura.” 

(23/10/1909, A Barca de Gleyre, Tomo 1, ps. 280).  

          Quarenta e oito dias antes de sua morte, em 28 de junho de 1909, numa carta ao amigo Oliveira Lima, 

abatido, doente e pessimista, Euclides anotou uma frase sobre o Brasil em que diagnosticou alguns males 

daquela época e que ainda, de certa forma, perdura até hoje em nossa realidade: Ninguém lê, ninguém 
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escreve, ninguém pensa.

2 - Villafañe afirma que pouco abordou sobre a visão de mundo dos militares que influenciou EC, reco-

nhecendo que ela influiu muito sobre ele; que EC mitigou a influência do Positivismo da Escola Militar; 

que EC “chegou a ser um florianista convicto”.

Comentário: Villafañe afirma que Euclides “mitigou” a influência do Positivismo de Augusto Comte que lhe 

fora transmitido na Escola Militar e que ele “chegou a ser um florianista convicto”. Se Euclides mitigou, não 

deixou de sofrer influência do positivismo, que pode ser percebido na forma e no conteúdo do livro Os sertões, 

obra de 600 páginas escrita num tom imperativo, categórico, e que contêm apenas duas interrogações, sobre 

questões que o autor não estava em condições de afirmar com certeza o que redigira. No mais, a linguagem 

e o tom no decorrer do livro, talvez pelas informações e conhecimentos que dispunha naquele momento de 

redigi-lo, revela uma certeza em que transparece o cientificismo de sua formação militar eivada de positivismo 

comtista. Mas preparando-se para o concurso de professor de Lógica para ocupar a cadeira no Colégio Na-

cional, Euclides criticou Augusto Comte numa carta a Oliveira Lima em 5 de maio de 1909: “Comte (que eu só 

conhecia e admirava através da matemática) revelou-se-me, no agitar ideias preconcebidas e prenoções, e 

princípios, um ideólogo, capaz de emparceirar-se ao mais vesânico dos escolásticos, sem distinção de nuan-

ces, em toda a linha agitada que vai de Roscelin a S. Tomás de Aquino.” (Correspondência, p.406). Euclides 

percebeu que Auguste Comte não era um filósofo que teria criado um sistema abrangente, mas apenas um in-

telectual que interpretou a história a partir de uma visão contrarrevolucionária e conservadora que acreditava 

no progresso material a partir do conhecimento científico e na ordem social absoluta para permiti-lo. Ou seja, 

Comte era um ideólogo prático e não um filósofo especulativo que resumia sua fórmula na célebre definição: 

“O amor como base, a ordem como meio, o progresso como fim.” Não seria por isso que os republicanos 

brasileiros, militares e oligarcas colocaram “Ordem e Progresso” como lema da bandeira nacional e em nome 

dele justificaram a repressão que causou a destruição e as massacres em Canudos?

          Villafañe afirmou que Euclides “chegou a ser um florianista convicto”, mas esperamos que em sua bio-

grafia ele explique melhor essa afirmação, já que Euclides encontrou-se com Floriano e recusou cargos que 

ele colocou à sua disposição; que Euclides protestou contra o fuzilamento de prisioneiros proposto por um de-

putado florianista, João Cordeiro, escrevendo e publicando duas cartas num jornal considerando a sugestão 

do parlamentar um “crime”, uma “selvatiqueza”, “um retrocesso”, uma “revivescência do barbarismo antigo”, e 

concluindo: “Não é invadindo prisões que se castigam criminosos”; que, por isso, foi punido e desterrado du-

rante um ano em Campanha-MG, e que nesse desterro concluiu que deveria deixar sua carreira no exército, o 

que fez; que seu sogro, o general Solon Ribeiro, fora punido por Floriano porque assinara um manifesto com 

mais 12 generais exigindo dele nova eleição presidencial como determinava a Constituição de 1891. Ou seja, 

Euclides rompeu com Floriano e seu governo quando as arbitrariedades deste pareceram intoleráveis e não 

tirou proveito pessoal quando poderia faze-lo, preferindo, por questões de princípios, não tirar vantagem da 

situação, como fizera em muitas outras oportunidades anteriores e faria posteriormente, a tal ponto que pode 

escrever numa carta no final da vida: - “Não tenho grandes recursos; continuo – felizmente – a ser o mesmo 

heróico pobretão de sempre.” (05 de julho de 1909).
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3 - Villafañe afirma que EC julgava que o Brasil “necessitaria, ainda que de forma transitória, de um 

governo forte, autoritário e austero, liderado por um militar ou uma figura ditatorial”.

Comentário: De fato, para realizar as mudanças necessárias com a transição da monarquia e a proclamação 

da República, em 1889, formou-se um Governo Provisório para implementá-las, quais foram a adoção da 

República Federativa, a separação da Igreja e o Estado, a convocação de uma Assembleia Nacional Consti-

tuinte para elaborar a Constituição, a nomeação de interventores nos estados para substituir as autoridades 

monárquicas, as definições das atribuições dos estados e municípios, a eleição de um Presidente e vice-pre-

sidente de forma indireta, pela Assembleia Nacional Constituinte que se transformaria no Congresso nacional, 

etc. Após a renúncia de Deodoro e a posse de Floriano Peixoto, Euclides justificou-se ao amigo Porchat, 

dizendo-lhe que ficara ao lado dele por causa da Revolta da Armada contra Floriano porque havia o perigo da 

restauração da monarquia. Por isso, diz Euclides, “coloquei-me naturalmente, espontaneamente ao lado da 

entidade abstrata – governo – porque repilo a perspectiva desmoralizadora dos pronunciamentos e porque 

entendo que a salvação própria sendo um direito para os indivíduos é um dever para os governos. Além disto 

a nossa pobre Pátria, tão exausta já –não pode suportar reações armadas, não pode mais emprestar sangue 

para movimentos políticos... que sejam afinal movimentos de tropas” (Correspondência, p.50). Fora essa 

oportunidade, Euclides nunca pleiteou um regime de força como ideal político para o Brasil, como fariam mais 

tarde os tenentes de 1922, 1924 e 1930, e os generais de 1937 e de 1964.

4 - Villafañe afirma ser necessário “relembrar e rediscutir as condições que levaram a sociedade bra-

sileira de então a, de maneira geral, apoiar o massacre de milhares de pessoas inocentes com base 

em versões absolutamente fantasiosas e evidentes distorções da realidade”, sendo que “o próprio 

Euclides também foi vítima e importante propagador daquela percepção absurda da realidade”.

Comentário: A imprensa radical do Rio de Janeiro denunciou a conspiração monarquista, alardeou o perigo 

da restauração a partir de Canudos, inventou mentiras absurdas, alimentou boatos, um grande número de 

fake news, na linguagem de hoje. Nas grandes cidades brasileiras, os jornais divulgavam as qualificações 

mais disparatadas sobre os canudenses, apelando para manchetes e expressões sensacionalistas, muitas 

delas de cunho político absurdo ou carregadas de psicologia simplista e barata que excitava a opinião pública 

da época. Pelo baixo nível cultural da maioria da população, pode-se compreender o efeito causado em suas 

mentes e ações. É evidente que isso deve ser entendido dentro do contexto e dos interesses em jogo, mas 

hoje, distanciados daquele momento, percebemos a proporção do mal que a imprensa ajudou a forjar contra 

o país com esse alarmismo gratuito contra Canudos.

         Walnice Nogueira Galvão assinala, no seu livro “No Calor da Hora”, em que reuniu os principais jornais 

da época, e em outras obras que publicou, que ``a Guerra de Canudos invade o editorial, a crônica, a re-

portagem, o anúncio e até o humorismo. Como forte veículo de manipulação, antes da era da comunicação 

eletrônica, o jornal, a serviço de correntes políticas a quem interessava criar o pânico e concentrar as opini-

ões em torno de um só inimigo, prestou serviços inestimáveis. Já que não era caso de invasão, não se podia 

contar com um inimigo externo; tinha-se aqui, bem à mão, e tão marginalizado que nem poderia protestar 

contra o papel que lhe atribuíam, um inimigo interno. A função do jornal foi servir como porta-voz das referidas 

correntes, lançando um brado de alerta e de convocação do corpo nacional ameaçado pela subversão interna 
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(…) no caso do Brasil, foi de um pioneirismo extraordinário. E, se esse pioneirismo é mais para envergonhar 

que para honrar, todavia nesse momento a eficácia do veículo foi enorme.`` ( in “Gatos de outro saco``, pági-

nas 71 e 72)

          A guerra contra Canudos era entendida e explicada de acordo com as premissas positivistas, evolucio-

nistas, deterministas e lombrosianas então em voga na intelectualidade nacional e reproduzidas nos textos 

jornalísticos. Os principais jornais do país passaram a denunciar Canudos como o “centro de convergência 

da ação restauradora”, o “poderosíssimo reduto central do tresloucado e caduco monarquismo”, o “antro dos 

famigerados”, o “covil dos miseráveis inimigos da pátria”, o “antro do banditismo”, a “cidade maldita”, onde 

“o banditismo, a ignorância e o fanatismo estúpido e perverso acastelaram-se para a eterna vergonha de 

nossa pátria”. Os jornais classificavam Antônio Conselheiro como “célebre bandido”, e os canudenses como 

“bandidos”, “bestas-feras”, “monarquistas encobertos”, “malvados inimigos”, “desgregados da sociedade”, 

“inimigos da pátria”, “celerados”, “hordas selvagens”, “inimigos da república”, etc. Os soldados do governo 

recebiam tratamento diferente, sendo considerados como “heróicos defensores da pátria”, “bravos defenso-

res da República”, “intrépidos cruzados da República”, “valentes soldados”, “obreiros da boa causa da pátria”, 

etc.(expressões extraídas de “No calor da hora”, Walnice N. Galvão, Editora Ática, S. Paulo, 2ª edição, 1977). 

Canudos era considerado como “centro de convergência da ação restauradora”, “ poderosíssimo reduto cen-

tral do tresloucado e caduco monarquismo”, “antro de famigerados”, “covil dos miseráveis inimigos da pátria”, 

“cidade maldita”; “A Gazeta de Notícias” alardeava: “Não há quem a esta hora, não compreenda que o mo-

narquismo revolucionário quer destruir com a República a Unidade do Brasil”; “O País”: “A tragédia de 3 de 

março em que, juntamente com Moreira César perderam a vida o ilustre coronel Tamarindo e tantos outros 

oficiais briosíssimos do nosso Exército, foi a confirmação de quanto o Partido Monarquista, à sombra da tole-

rância do poder público e, graças até aos seus involuntários alentos, tem crescido em audácia e força.”; “ O 

Estado de São Paulo”: “trata-se da restauração; conspira-se; forma-se o Exército imperialista. O mal é grande; 

que o remédio corra parelhas com o mal. A monarquia arma-se ? Que o presidente chame às armas os re-

publicanos” (idem, Walnice N. Galvão); “O movimento insurrecional do sertão da Bahia é monarquista. Não é 

preciso indagar se sempre o foi, porque, se o não era, nós republicanos, nós mesmos, que o tomamos como 

inimigo, lhe demos esse caráter. Para monarquistas e republicanos o movimento dos fanáticos de Antônio 

Conselheiro é hoje restaurador – para eles, para se aproveitarem da agitação que domina o interior do Estado 

da Bahia; para nós, para a repressão, que temos de fazer dessa agitação. Fosse ou não monarquista em seu 

nascedouro, o certo é que hoje o é, e que, como tal tem que ser tomado e, como tal tem que ser combatido.” 

( “O Estado de São Paulo”, março de 1897, citado em “ Os subversivos da República”, de Maria de Lourdes 

M. Janotti, ps. 144 e 145

          Dessa forma, os jornais alimentaram a hipótese de que Antônio Conselheiro e de seus seguidores eram 

controlados por grupos que queriam restaurar a monarquia no país. Essa hipótese foi criada pela imprensa 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, já que quase nenhum fazendeiro ou autoridade da Bahia acreditava ou 

manifestava tal temor. Em todo caso, o propalado perigo de “restauração” monárquica foi a justificativa para 

fazer-se a guerra contra Canudos. Esse fantasma, na verdade, ajudou o combalido regime republicano a 

unir suas forças e a consolidar-se definitivamente no país. Num trecho do jornal “O Estado de São Paulo” há 

a confissão maquiavélica, sem meias palavras, de que a propalada “restauração monárquica” atribuída aos 

canudenses não passou de um mito inventado pelos republicanos para justificar a repressão contra Antônio 

Conselheiro e seus seguidores. Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros assinala que,”chafurdando na Ciência 
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da Política, governantes, legisladores, autoridades militares e articulistas de importantes jornais manipula-

ram fatos, inventaram alianças entre canudenses e a destronada monarquia, fabricaram navios carregados 

de armas deslocando-se da Europa para o sertão, conseguindo enfim modelar o pensamento aterrorizado, 

defensivo e vingativo da época. Desembocando o clima de tensão numa histeria de pânico das populações 

urbanas, instaura-se o vandalismo na capital da República, com multidões empastelando jornais e destruindo 

residências de monarquistas nas ruas mais sofisticadas por onde desfilavam os ”segmentos mais civilizados”-

do país`` (in ``Canudos na perspectiva científica``, site www.portfolium.com.br).

        Euclides acreditou também nessas versões, escreveu sobre elas, e só compreendeu sua falsidade quan-

do esteve no sertão presenciando a guerra de Canudos.

               Numa entrevista radiofônica concedida ao programa Oito em Ponto (Podcast), Villafañe insiste em 

contrariar o que o tempo consagrou: “A cidade que não se chama Canudos, se chama na verdade Belo Monte, 

mas esse termo ficou marcado pela historiografia, inclusive por causa da obra de Euclides”, referindo-se ao 

Os sertões, de 1902. Antônio Conselheiro preferia chamar Canudos de Belo Monte, mas os jornais da época 

em todo o país, os que estiveram no teatro da luta, os que escreveram depoimentos, quase sempre desig-

naram o local como Canudos, inclusive Euclides da Cunha, e pelo que sabemos, raramente referiu-se a ele 

como cidade. E é polêmico chamar Canudos de cidade, a não ser quantitativamente, pela numerosa popula-

ção ali concentrada, mas com milhares de casas construidas a esmo, às pressas, amontoadas, sem nenhuma 

infra-estrutura urbana. Talvez Villafañe esteja dourando a pílula ao preferir chamar Canudos de Belo Monte, 

nome esteticamente mais apropriado, mas menos verdadeiro que imortalizou-se na história. A propósito, a 

professora Walnice Nogueira Galvão publicou uma obra sobre Canudos intitulada “O Império do Belo Monte: 

vida e morte de Canudos”...

5 - Villafañe afirma que acreditar que EC, chegando ao interior da Bahia, na região da guerra, teria 

“reformulado sua posição é uma mistificação”, pois ele apoiou a repressão militar contra Canudos 

até o fim.

 

Comentário: O processo dialético de gestação, elaboração e publicação do livro Os sertões por Euclides da 

Cunha levou cerca de cinco anos, de 1897 a 1902, para completar-se. Sua visão inicial da guerra, a partir do 

Rio de Janeiro, era de que a conflito sertanejo significava uma tentativa de restauração monárquica, mas tal 

perspectiva foi cedendo diante de sua permanência em Salvador, da travessia no sertão baiano e da presen-

ça em Canudos, quando fez observações diretas que registrou em suas reportagens jornalísticas e reunidas 

no livro “Canudos - Diário de Uma Expedição”. Euclides fez autocrítica de suas ideias anteriores, repudiando 

grande parte do que escrevera e pensara nos dois artigos “A Nossa Vendeia” I e II. Euclides reformulou muitas 

ideias de acordo com as condições objetivas com que se defrontou, superando mitos e versões que ele pró-

prio endossara de outros autores ou ele mesmo elaborara equivocadamente antes de presenciar o conflito.

             

              As reportagens que Euclides escreveu foram reunidas posteriormente no livro “Canudos (Diário 

de uma expedição)”. Percebe-se nesses escritos que, na medida em que foi penetrando no sertão e se 

aproximando do teatro de guerra, suas opiniões anteriores foram ficando pelo caminho e outras foram sendo 

elaboradas em sua mente e anotadas. Euclides trazia juízos negativos que vinham sendo divulgados contra 

Antônio Conselheiro há mais de duas décadas, mas o contato com a realidade do sertão, com a guerra e com 
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informações mais confiáveis abalaram significativamente seus juízos, embora só nas cartas pessoais tenha 

reconsiderado a imagem do líder sertanejo, passando a elogiá-lo.

           Começou a aprofundar sua análise, no entanto, ao perceber que o conflito sertanejo tinha raízes mais 

profundas, levantando teses e propostas que depois serão desenvolvidas em “Os sertões”:

         Euclides fez uma autocrítica assinalando seus equívocos antes de observar certos acontecimentos, 

desviando o foco anterior de análise das condições naturais e suas influencias sobre os jagunços para outros 

fatores ainda mal compreendidos por ele a fim de entender as razões de sua resistência suicida:        Euclides 

fez uma autocrítica assinalando seus equívocos antes de observar certos acontecimentos, desviando o foco 

anterior de análise das condições naturais e suas influencias sobre os jagunços para outros fatores ainda mal 

compreendidos por ele a fim de entender as razões de sua resistência suicida:

           Euclides começa a entender melhor Antônio Conselheiro, Canudos e os jagunços quando recolheu 

informações de Agostinho, um jagunço adolescente de Canudos, trazido para Salvador como prisioneiro pelo 

coronel Carlos Teles:

               Dessa forma, Euclides vai questionando seus mitos e preconceitos e construindo uma imagem mais 

positiva, mais fundamentada, sobre Antônio Conselheiro, Canudos e os jagunços.

             No último dia que esteve em Canudos, ainda impressionado com o valor dos canudenses, Euclides 

preocupava-se não mais com o aspecto militar da campanha, já praticamente decidida, mas com o futuro 

político deles. Incorporá-los à vida política republicana era a sua sugestão naquele momento derradeiro. Su-

geria o envio de professores como meio para que superassem a “barbárie” em que viviam e ingressassem 

na “civilização”.

(...)este incidente de Canudos é apenas sintomático: erramos se o considerarmos 
apenas resumido numa aldeia perdida nos sertões.”; “Sou levado a acreditar que 
tem raízes fundas esta conflagração lamentável dos sertões.”

“ Ao chegar aqui e assaltado logo por impressões novas e variadas, perturbadoras 
de um juízo seguro, acredito às vezes, que avaliei imperfeitamente a situação e 
dominado talvez pela opinião geral entre os que voltavam de Canudos disse tam-
bém com eles: - Está quase terminada a luta e não fará mais vítimas (…) somos 
irresistivelmente levados a considerar a campanha, em vez de próxima ao seu 
termo, sob a sua feição primitiva, incompreensível, misteriosa.”

“Quanto a Antônio Conselheiro, ao invés da sordidez imaginada, dá o exemplo de 
notável asseio nas vestes e no corpo. Ao invés de um rosto esquálido agravado 
no aspecto repugnante por uma cabeleira mal tratada onde fervilham vermes – 
emolduram-lhe a face magra e macerada longa barba branca, longos cabelos ca-
ídos sobre os ombros, corredios e cuidados. Raro abandona o santuário; não faz 
visitas. Todos, inclusive o João Abade, de aspecto minaz, dirigem-se a ele, desco-
bertos, olhos fixos no chão. Nas raras excursões que faz, envolto na túnica azul 
inseparável, cobre-se de amplo chapéu de abas largas e caídas, de fitas pretas. O 
seu domínio é de fato absoluto; não penetra em Canudos um só viajante sem que 
ele o saiba e permita. As ordens dadas, cumpridas religiosamente. Algumas são 
crudelíssimas e patenteiam a feição bárbara do maníaco construtor de cemitérios 
e igrejas.” ; “É absolutamente interdito o uso de aguardente, a caninha”. (19/08, 
p.54); “a criação mais numerosa é a de bodes” (p.55); “ Não os conhece (milagres 
do Conselheiro), não os viu nunca, nunca ouviu dizer que ele fazia milagres” (p.55; 
“Mas o que promete afinal ele aos que morrem? - Salvar a alma.” (p.55)
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          Villafañe afirma que Euclides apoiou a repressão militar contra Canudos até o fim, mas o que ele es-

perava que Euclides fizesse, tendo sido militar fiel à República e ainda acreditando estar combatendo uma 

tentativa de restauração monárquica? Se Villafañe tenta associar Euclides à repressão para diminuir a indig-

nação que ele manifestou posteriormente em seu livro, o que outros autores não fizeram, preferindo-se calar, 

deveria ampliar sua percepção de que nas semanas que Euclides esteve na Bahia e no campo de batalha 

desmistificaram sua mente dos mitos e abriram seus olhos para a realidade, o que ele traduziria em quadros 

verbais épicos, dantescos e de denúncia e indignação sem precedentes no seu livro. Mais do que isso, pois 

Euclides da Cunha generosamente sugeriu que os sobreviventes se tornassem cidadãos republicanos e que 

os governantes deveriam ter mandado mestres-escolas e não soldados e armas para o sertão. Que lição para 

os nossos dias atuais!

6 - Villafañe afirma que “ao contrário do que geralmente se acredita, “Os Sertões” foi menos uma obra 

que tenha servido para denunciar o massacre dos sertanejos e, paradoxalmente, mais um livro que 

serviu para aplacar o mal-estar geral que passou a existir quando se consolidou a idéia do absurdo da 

mortandade. O livro chega depois do estabelecimento desse mal estar e, portanto, não o provoca. Ao 

contrário, iria contribuir para sua superação, pelas razões que aponto no livro.”

Comentário: “Nenhuma época pode transmitir sua sensibilidade às outras”, anotou o poeta Fernando Pessoa 

(1888-1935) em suas “Páginas de Estética”. Parece que Villafañe colocou o carro na frente dos bois, porque 

se a ideia do absurdo da mortandade da guerra de Canudos se consolidou e, portanto, caiu no esquecimento 

e na indiferença, porque a maioria das informações durante o conflito eram divulgadas por jornais de todos os 

matizes, muitos dos quais sensacionalistas, foi exatamente a publicação do livro Os sertões, cinco anos de-

pois do final da guerra, em 1902, que com a distância que a passagem do tempo e com o vácuo deixado pela 

existência de obras datadas, relatos feitos no “calor da hora”, de difícil acesso na época, que mantivessem 

vivas na memória os episódios do conflito, reavivou o mal estar suscitado por ele, tirando-o da amnésia em 

que caía e denunciando-o com veemência para as novas gerações. Se fosse aceitável o que Villafañe afirma, 

teríamos capacidade para nos transplantar de uma época para outra e senti-la como era, o que é impossível 

e arbitrário. O mesmo equívoco ele comete quando se refere aos conceitos científicos utilizados por Euclides 

ao escrever Os sertões como “errados”, desde que vistos a partir do presente, quase 120 anos depois, mas 

não quando os consideramos dentro do contexto daquela época e da mentalidade então predominante. Res-

peitamos a afirmação de Villafañe de que no seu livro as razões de sua tese estão explicadas.

7 - Villafañe anuncia um relato “em um grau totalmente inédito de detalhe e com informações até agora 

desconhecidas,” e o período que trabalhou no Itamaraty sob as ordens do barão do Rio Branco, dese-

nhando mapas até as nascentes do rio Purus.

Comentário: Há muitos relatos e documentários sobre a viagem de Euclides pelo rio Purus e no Itamaraty, 

reveladas em suas cartas publicadas várias vezes, mas que podem sofrer acréscimos, como a recente notícia 

do encontro e da breve publicação de 400 cartas pelos pesquisadores Felipe Rissato e Leopoldo Bernucci.  

Torcemos que Villafañe nos revele novas informações sobre a presença euclidiana na Amazônia como Chefe 

da Comissão Brasileira e como cartógrafo no Itamaraty que possam iluminar novos aspectos do desempenho 
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de Euclides nas missões que foi incumbido e desempenhou com competência.

8 - Villafañe afirma que Saninha declarou que Euclides era “apaixonado pela sua reputação”, que ele 

já sabia do seu caso extraconjugal havia muito tempo; afirma também que Euclides “sabia da traição 

desde, pelo menos, julho de 1906, quando nasceu o primeiro filho dela com Dilermando”.

Comentário: Euclides voltou da Amazônia em 5 janeiro de 1906, encontrando Saninha grávida de quase 3 

meses, percebendo o caso dela com Dilermando. Como a criança nasceu em 11 julho (morrendo uma sema-

na depois de fragilidade congênita), seis meses após a volta de Euclides, como Villafañe pode afirmar que 

Euclides só soube da traição dela quando a criança nasceu em julho? Não percebeu a gravidez da esposa 

antes?

Euclides era machista, patriarcal, neurastênico, obsessivo, preocupado, famoso como escritor, acadêmico. 

Estávamos no início do século XX e ele zelava “pela sua reputação” pública, embora soubesse do caso de 

sua mulher que teve outro filho de Dilermando, registrado como Luís, “uma espiga de milho num cafezal”, nas 

palavras do próprio Euclides, para identificá-lo com Dilermando de Assis, já que seus 3 filhos (Solon, Quidinho 

e Manuel Afonso) com Saninha eram morenos. Como sempre, Villafañe escolhe ou coloca adjetivos carre-

gados quando se trata de Euclides, como no caso dele ser “apaixonado pela sua reputação” ou considera 

“terrível o seu racismo”.

9 - Villafañe afirma que “é de registrar que Euclides não estava alucinado pela descoberta inesperada 

da traição quando saiu de casa para assassinar Dilermando e, provavelmente, depois a própria Ana. 

Tampouco existiu um duelo, no sentido estrito muitas vezes como é dito (...) Dilermando cometeu um 

homicídio, e não um assassinato, e claramente em legítima defesa.”

Comentário: Um conjunto de circunstâncias se conjugaram para influir Euclides no seu gesto fatal. Sua saúde 

estava tão abalada, não só pela tuberculose, mas também pela malária que contraíra em 1905 na Amazônia, 

a tal ponto que em cartas aos amigos dessa época desabafara: - “Estou fúnebre”; - “Já dei o que tinha de dar”. 

A situação política em 1909 começava a complicar-se para Euclides na medida em que sua simpatia e ligação 

com políticos favoráveis ao candidato civilista Ruy Barbosa e contrários à candidatura do marechal Hermes 

da Fonseca a presidente da República, que negociava (e conseguiu) o apoio do barão do Rio Branco, coloca-

va em risco sua precária situação profissional e permanência como cartógrafo no Ministério das Relações Ex-

teriores apadrinhado pelo barão. Caso o marechal Hermes fosse eleito, como acabou acontecendo, Euclides 

possivelmente sofreria retaliações pelas críticas e denúncias que fez aos militares no livro Os sertões, mas 

que sua morte acabou não consumou. No plano familiar, Euclides tinha problemas com os filhos adolescen-

tes Solon e Quidinho, ambos expulsos das escolas onde estudavam e que só lhe traziam contrariedades em 

casa. Sua situação conjugal atingira o ápice da crise, quando a esposa Saninha resolveu abandoná-lo para 

viver com o amante Dilermando de Assis, levando seus filhos, no bairro da Piedade, o que precipitou a atitude 

de Euclides. Como afirma Villafañe, “Euclides não estava alucinado pela descoberta inesperada da traição”, 

o que já sabia desde que voltara da Amazônia, e tentara abafar, no início de 1906, mas estava desesperado 

com a situação política adversa do país, a possível perda da proteção do barão no Itamaraty, sua precária 

saúde, a decepção com os filhos e por último o abandono da mulher. De fato, não houve duelo, mas Euclides 
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mas Euclides foi mal sucedido ao invadir a casa de Dilermando de Assis e de seu irmão Dinorah e, apesar de 

baleá-los, foi morto por Dilermando, que foi julgado duas vezes e absolvido por ter agido em legítima defesa.

10 – Villafañe afirma que Os Sertões, publicado em 1902, cinco anos após o fim da Guerra de Canudos, 

“ofereceu à opinião pública um crime sem criminosos”

Comentário: Não existem crimes sem criminosos, existem crimes não esclarecidos ou não julgados. No livro 

Os sertões, que é uma peça acusatória, os criminosos foram muitos, julgados e condenados pela História e 

por Euclides, e não pelos erros e barbaridades que cometeram: governantes, militares, latifundiários, sacer-

dotes, autoridades, todos irmanados na luta contra Canudos e os sertanejos. Que dizer do presidente Pru-

dente de Moraes que exigiu que de Canudos “não ficasse pedra sobre pedra”, o que foi levado ao pé da letra 

pelos militares, que o destruíram a tiros de canhão, usaram querosene para queimar suas casas, facas para 

degolar os prisioneiros e distribuíram entre si as mulheres e crianças sobreviventes? E isso entre brasileiros...

          Trinta anos antes, os brasileiros participaram da guerra contra o Paraguai, onde cenas cruéis aconte-

ceram, mas tratava-se de um país inimigo, e não se pode romantizar nenhuma guerra. Logo após o início da 

República, houve guerras civis entre o Exército e a Marinha, durante o governo de Deodoro e de Floriano, e 

a Revolução Federalista, no sul do país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), com muitas baixas. 

Contra Canudos foram mandados muitos militares que lutaram nesses conflitos, acrescidos de muitos solda-

dos de outros estados brasileiros, e o mesmo se repetiu, com a mesma crueldade, ou talvez mais...

            Se Villafañe acusa Euclides de ter publicado um livro denunciando “um crime sem criminosos”, ele 

não estaria, talvez inconscientemente, inocentando aqueles que praticaram o crime e que desfilam pelo livro 

euclidiano com nomes e postos mencionados, já que Euclides denunciou no livro que “aquilo não foi uma 

campanha, foi uma charqueada”, “foi um crime contra a nacionalidade”. Euclides elogiou a resistência e a 

coragem dos canudenses em lutar até o último homem e não poupou os militares pelos excessos cometidos.

           Ampliando a afirmação de Villafañe, perguntamos: será que foi um “crime sem criminosos” a decisão 

de lançar duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945? O holocausto nazista 

contra os judeus aconteceu por acaso? Quem tem responsabilidade pela morte de 500.000 brasileiros ou é 

só culpa do vírus da Covid? O massacre de 7.000 jovens e crianças em Srebrenica, na Bósnia, nos anos 90, 

foi acidental? Os palestinos da faixa de Gaza são bombardeados e mortos por quem? Quem deu as ordens, 

quem cumpriu, quem acionou as armas ou quem se omitiu em todas essas barbaridades?

11 - Se Villafañe afirma que outros autores, jornalistas e intelectuais haviam denunciado a guerra antes 

da publicação d`Os sertões, como pode afirmar que teria desmontado o mito de que Euclides liderou 

as denúncias das atrocidades do Exército cometidas contra a comunidade de Belo Monte (Canudos)?

Comentário: Terminada a guerra de Canudos, no início de outubro de 1897, e até mesmo antes, jornalistas, 

políticos e militares começaram a registrar seus depoimentos em livros, emitindo suas opiniões e juízos sobre 

Antônio Conselheiro, os sertanejos, Canudos, os militares e a guerra. Alguns deles estiveram em Canudos 

durante o conflito, participando das operações bélicas, outros chegaram depois, nas últimas semanas, como 

Euclides da Cunha, até havendo casos de outros que nem estiveram presentes, como Lélis Piedade, Afonso 

Arinos e Raimundo Nina Rodrigues...

99



           Euclides da Cunha foi do Rio de Janeiro para Salvador, onde permaneceu, depois seguindo para o 

sertão baiano de trem, até Queimadas, dali partindo e permanecendo vários dias em Monte Santo, chegando 

em Canudos no dia 16 de setembro, ali permanecendo pouco mais de duas semanas, até 3 de outubro de 

1897, dois dias antes do término da guerra, quando voltou doente para Salvador.

           Neste comentário, apresentamos resumidamente as opiniões de nove autores de livros sobre a guerra 

sertaneja e os seus diferentes aspectos, sendo os nove primeiros anteriores à publicação do livro Os ser-

tões, de Euclides da Cunha, em dezembro de 1902. Desconhecemos a existência de um mito que atribuía a 

Euclides da Cunha a prioridade de denúncias das atrocidades cometidas contra os canudenses, como afir-

mou Villafañe, quando muitas dessas obras foram republicadas posteriormente, a não ser por pessoas que 

desconheciam a bibliografia existente sobre o assunto ou não se interessavam por ele. Tal mito de prioridade 

de Euclides talvez tenha sido atribuído a Euclides da Cunha apenas para criar um ponto de referência falso, 

artificial, para encobrir o desconhecimento de outros autores que o precederam e que denunciaram as atroci-

dades em obras de menor repercussão.

               Em seguida, vamos enumerar opiniões dos autores dos primeiros livros sobre a repressão na guer-

ra de Canudos, incluindo as opiniões de Euclides consignadas no livro Os sertões. Não incluiremos aqui as 

opiniões dos dez autores sobre Antônio Conselheiro, os canudenses e os militares, limitando-nos à repres-

são praticada contra os prisioneiros pelos vencedores, para discorda da afirmação der que “Villafañe teria 

desmontado o mito de que Euclides liderou as denúncias das atrocidades do Exército cometidas contra a 

comunidade de Belo Monte (Canudos)”. As atrocidades contra Canudos foram denunciadas ou omitidas pelos 

autores que, quase todos, presenciaram e escreveram sobre a guerra. Dos dez autores, sete fizeram críti-

cas à repressão contra os canudenses e três preferiram se omitir por diferentes razões. Euclides da Cunha 

publicou suas críticas sobre a repressão no livro Os sertões, em 1902, cinco anos após o final do conflito, 

e considerá-lo o “primeiro” a denunciar a repressão carece de fundamentos. E se Villafañe se considera o 

“desmontador” desse mito atribuído a Euclides, ele está cometendo um equívoco duplo, ao criar um novo mito 

para criar destruir outro mito, ambos insustentáveis...  

          As opiniões desses autores citados sobre os diferentes aspectos devem confrontadas com as que 

Euclides da Cunha consignou em seu livro para demonstrar as influências sofridas ou a originalidade de seu 

pensamento em relação a elas.

         Ainda sob o impacto do fracasso da 3ª expedição comandada pelo coronel Moreira César contra Canu-

dos, o maranhense Raimundo Nina Rodrigues, etnógrafo, criminalista, patologista e sociólogo escreveu e 

publicou o artigo “A loucura epidêmica de Canudos”, em 1º de novembro de 1897. Em maio-junho de 1898, 

completou o artigo anterior com outro, intitulado “A loucura das multidões”. Ambos foram incluídos com 

outros estudos no livro “As coletividades anormais”, que foi o primeiro livro publicado sobre Canudos e An-

tônio Conselheiro. Nina Rodrigues nada escreveu sobre a repressão, mas fez uma revelação surpreendente, 

já que usara os piores conceitos psicológicos para avaliar Antônio Conselheiro em seus artigos:

“Na hora em que acabávamos nosso artigo precedente sobre essa epidemia, uma notícia telegráfica anuncia-
va-nos a tomada de Canudos. Antônio Conselheiro havia morrido alguns dias antes, tendo sido inumado seu 
cadáver no santuário de uma igreja em construção (...) as autoridades exumaram seu cadáver para estabelece-
rem sua identidade e procederem a autópsia. 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 degeneres-
cência: é um crânio de mestiço onde se associam caracteres antropológicos de raças diferentes. É pois um 
crânio normal.”(págs. 88, 89 e 90)
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            Louve-se a honestidade científica de Nina Rodrigues em reconhecer a normalidade do crânio de Antô-

nio Conselheiro, já que seus conceitos psicológicos haviam sido extremamente negativos quando analisaram 

a sua personalidade. Era uma contradição evidente em sua postura, que tornava artificial toda a sua constru-

ção conceitual caracterizando Canudos como uma coletividade anormal.

         O segundo livro sobre o assunto 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 Ca-

nudos. Afonso Arinos não descreveu em seu romance a cruel repressão desencadeada contra os jagunços e 

a sua “cidade santa”, 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 fi-

delidade histórica” (p. 6). Sobre a repressão e a degola de canudenses, Manoel Benício manifestou-se sem 

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, Al-

vim Martins Horcades, publicou uma ``Descrição de uma viagem a Canudos``, em 1899. Alvim Horcades, 

foi veemente, denunciando indignado:

           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. Sobre a repressão, Aristides Milton fez verdadeiros contorcionismos verbais para denun-

ciar as barbaridades cometidas pelos militares  até concluir confessar que,

“Eu fui dos primeiros a apreciar, por entre as ruínas, 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 - é 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); 
(…) mandar extinguir, constantes e resolutos, qualidades talvez as mais essenciais para o homem da 
guerra, que deram uma excelente lição aos homens governantes e governados, é bárbaro, é desumano 
! (p.106); `` De que nos serviu ela (a vitória )? Ela não foi mais do que um pacto vergonhoso, realizado à 
sombra do auriverde pavilhão e escudado pela efígie da República … `` (p.109); (…) tratou-se de pôr em 
prática o plano traçado pelo general-em-chefe: - Não deixar ficar em pé nem um só pau que indicasse 
ter havido ali uma choça sequer `` (p.124).
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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.

                      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 pe-

los militares, como a degola, camuflada por sua retórica. O ataque sem tréguas a Canudos é descrito assim:  

“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 costu-
mes, 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 car-
bonizados, 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 suplantado tinha de ser a conclusão dessa luta lamentável 
(…) era um crime o excesso de zelo, que se manifestava em perseguir ou eliminar o compatriota 
vencido.” (p.131, 132,133)

“Mais tarde, quando o dia/As brumas da amplidão nostálgica rompia,/A cometa soou, longe, nos descam-
pados.../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/Diante de 
si... O céu enrubescia quando/Eles iam a goela horrenda escancarando,/Num vômito de chama. Os seus 
enormes roncos,/Que faziam saltar pedras, homens e troncos,/Seus brilhantes clarões purpúreos e assom-
brosos,/Que incendiavam o espaço e os montes silenciosos,/Produziam um medo acentuado e interno,/
Como se aquilo fosse um esboço do inferno./Os ígneos projéteis vertiginosamente/Atravessavam o ar, 
batendo de repente/Nas casas que, aos montões, iam caindo, numa/Nuvem de pó que, como impermeável 
bruma,/Cobria tudo em torno... Achavam-se estilhaços/De paredes, de mãos, de pedras e de braços,/No 
úmido chão. No entretanto, as 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 espanta-
va o desespero insano,/Assombrador, feroz, incrível, sobre-humano,/Com que o bravo adversário, enraive-
cido 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. E sempre, em ordem e animadas,/Seguiam para adiante as 
forças legais, cheias/De intrepidez, com o sangue a referver nas veias../Caíam em porção do monte sobre o 
fosso/Os sitiantes leais que, em íntimo alvoroço,/Olhavam para o ponto onde tremiam, belas,/As bandeiras 
da Pátria, enfeitadas de estrelas././././ O adversário, que a fúria imensa da metralha/Dizimara, apesar de 
exausto, não cedia/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, 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 quen-
tes,/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/E feridos que ali, cheios de desconfortos,/Choravam, não de medo, 
e sim porque num sonho/Eles viam surgir o passado risonho,/Quando em seus corações desabrochavam 
calmas/As ilusões, assim como em Setembro as palmas/Se enchem de flores... Tempo abençoado e leve,/
De repente, o rumor estúpido e selvagem/Do combate os detinha em meio da viagem/Que faziam da in-
fância à atualidade. Tontos,/Dirigiam o olhar para todos os pontos,/E viam no ocidente o sol cair tranquilo,/
Mostrando-se, portanto, indiferente àquilo.///
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                Mangabeira descreveu o “esboço do inferno”, que a “metralha”, os “hórridos canhões” e as “baionetas 

de aço” criaram ao atacarem Canudos, provocando “estilhaços de paredes, de mãos, de pedras, de braços” e 

“borbotões de sangue”. Reconheceu no canudense um “bravo adversário” que, “apesar de exausto, não cedia 

um só palmo de terra (...) Um assombro!”.

            No ano seguinte, 1901, o jornalista Lélis Piedade coordenou e publicou o “Histórico e Relatório do 

Comitê Patriótico da Bahia”. Lélis Piedade não pode omitir-se em relação à repressão militar:

          Essa era a visão oficial da guerra dos guardiães da ordem. Duque-Estrada descreve a destruição 

completa de Canudos à base de fogo e de tiros de canhão, omitindo a degola de prisioneiros, e justificando-a 

como um ``castigo imposto aos perturbadores da ordem``. Essa era a “Ordem e Progresso” republicana que 

a civilização através dos militares levou para os bárbaros do sertão... Duque-Estrada deixa clara a intenção 

de riscar Canudos do mapa, para que, com o tempo, também fosse sendo apagada da memória e caísse no 

esquecimento, o que o livro de Euclides da Cunha impediu que acontecesse. felizmente

            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. 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:

         O livro “Os sertões”, de Euclides da Cunha, engenheiro e tenente reformado do Exército, foi publicado 

no dia 2 de dezembro de 1902. Euclides da Cunha descreveu a degola de prisioneiros canudenses pelos 

soldados:

“São cruéis, têm 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, todo 
o seu ódio. Queria, no entanto, que nós não imitássemos essas perversidades. Alguns soldados, não obs-
tante 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 cujas 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); “Hoje a quem passar por Canudos parecerá que por ali fez-se um grande roçado. Nem um 
só esteio está de pé. Tudo é ruínas, em sua mais completa acepção” (p.201).

``Pacheco comandante do piquete/ Assaltou a posição do inimigo/ Cercou com coragem e muito tino/ E con-
sultou 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); (…) 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 país!/ Foi tais cenas para nós fatalidade.// (p.333)

“Chegando à primeira canhada encoberta, realizava-se uma cena vulgar. Os soldados impunham inva-
riavelmente 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 agüentar 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 
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              Dessa forma, só depois de terminada a guerra de Canudos é que começaram algumas denúncias 

contra os excessos praticados e os mitos que os justificaram, mas estes resistiram, prolongando-se através 

do tempo em muitas opiniões, pelo jeito, até hoje, totalmente destituídos de fundamentos. Horcades denun-

ciou a politicagem, as degolas de prisioneiros, prisioneiras e crianças, as vinganças, o ``banditismo``, os 

``barbarismos`` e ``crimes monstruosos`` praticados pelos militares, as execuções feitas sem julgamento, o 

desrespeito aos direitos mais elementares, a política de terra-arrasada contra Canudos e o mito de existirem 

ali agentes interessados na restauração da monarquia, enfim, tudo aquilo que Euclides chamaria de ``crime 

contra a nacionalidade” em seu livro “Os sertões”, publicado em 1902. Horcades ironiza “o belo exemplo 

de civismo e de progredimento social`` dado pelos republicanos. Essa era a ideologia republicana que pro-

clamava 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 ela, a 

``desordem``, o ``atraso`` e a ``barbárie``.

             Nestas obras encontramos, com poucas exceções, a persistência dos mitos e versões históricas 

oficiais a serviço dos interesses dos grupos políticos e sociais dominantes naquela época contrários a Canu-

dos (militares, fazendeiros, clero católico, coronéis, autoridades, etc), e que repetiam o que havia sido dito e 

escrito sobre Antônio Conselheiro (desde 1874), os sertanejos e Canudos (desde 1893 até 1897), e ampla-

mente divulgado pela imprensa nacional durante o conflito. Com exceção de Nina Rodrigues e de Euclides 

da Cunha, que procuraram embasar suas opiniões em bases científicas vigentes naquela época, tais autores 

quase sempre ficaram apenas no relato, na descrição dos fatos, sem interpretações aprofundadas, dando 

opiniões isoladas, fazendo alguns protestos veementes, sem colocar o episódio dentro de uma perspectiva 

regional ou nacional, deixando-o circunscrito a si mesmo, reproduzindo opiniões comuns, emocionais, sem 

crítica, sem base científica, sem suportes teóricos, impressionistas, subjetivas, psicologizantes. Euclides da 

Cunha conhecia tais obras, partilhava de certas opiniões, e aproveitou alguns argumentos, mas seu livro era 

diferente dos demais, superando-os quanto à forma, o conteúdo e o significado, e consagrando-se como 

obra capital para entender não só o conflito sertanejo, mas também as contradições estruturais da formação 

brasileira.

                O que diferenciou o livro Os sertões, a décima obra publicada sobre o conflito sertanejo, dos demais 

foi que Euclides procurou entender e explicar a guerra sertaneja não só descrevendo os fatos, mas também 

procurando interpretá-los dentro de uma perspectiva científica, recorrendo às ciências exatas e humanas da 

época, criticamente, objetivamente, racionalmente, inserindo-a num contexto amplo, panorâmico, regional e 

nacional. A escrita euclidiana, apoiada nessa metodologia, elevou-se da linguagem jornalística simplificadora 

e circunstancial para uma linguagem literária e científica de alto nível que impressiona até hoje, embora os 

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 pólos – o incêndio e a faca (...) Não havia 
temer-se o juízo tremendo do futuro. A História não iria até ali (...) E lá não chegaria, certo, 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, expungida pela civilização, 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). “Aquilo não era uma campanha, era uma 
charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente.”
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conceitos científicos tenham esmaecido e sido superados por outras interpretações com o passar do tempo. 

Chocado com a brutalidade dos vencedores, Euclides considerou a campanha de Canudos como ``um cri-

me contra a nacionalidade`` e procurou entender suas razões profundas, como sugeriu Afonso Arinos num 

artigo publicado quatro dias após o fim da guerra. Euclides fez uma análise dos aspectos históricos, sociais, 

geográficos, políticos, militares, climáticos, geológicos, culturais, religiosos, etc, como nunca ninguém fizera 

antes em nossa literatura em relação a nenhum acontecimento. Sua interpretação baseou-se em conceitos 

de pensadores europeus, principalmente, mas que viviam em outra realidade histórica, a da Europa industrial 

que justificava sua expansão imperialista na África e na Ásia com idéias racistas que faziam a apologia da 

civilização branca européia e do progresso material, contra as “raças” negra e amarela que representariam o 

atraso e a barbárie. Euclides da Cunha assimilou muitas dessas idéias para explicar a guerra contra Canudos 

usando tais conceitos estranhos à nossa realidade, que era a de um país que não superara suas estruturas 

coloniais, mas ultrapassando-os com suas próprias intuições, elaborando opiniões inéditas sobre o país, de-

nunciando a guerra e suas barbaridades, e retratando seus principais participantes.

           Euclides da Cunha pensava que “a guerra é uma coisa monstruosa e ilógica em tudo”, considerando a 

guerra de Canudos como “a luta mais brutal dos nossos tempos” (p.517). Em suas cartas aos amigos, anterio-

res e posteriores à publicação do livro Os sertões, Euclides também consignou elogios a Antônio Conselheiro 

e os canudenses.

Finalizando: No início da entrevista, o jornalista Fabiano Maisonnnave opinou o seguinte: “Sobra pouca 

vontade de revisitar “Os Sertões” após a leitura do recém-lançado “Euclides da Cunha: uma Biografia”. Des-

conhecemos se o jornalista leu outras biografias sobre Euclides da Cunha, como as de Silvio Rabello, Roberto 

Ventura (inacabada pela morte precoce do escritor, infelizmente) e de Frederic Amory, no mínimo. De nossa 

parte, continuamos e continuaremos entusiasmados com a leitura do livro Os sertões, descobrindo nele infi-

nitos caminhos e temas para pesquisar e desenvolver para ajudar a compreender suas mensagens e apontar 

seus defeitos e virtudes. E que apesar das críticas favoráveis e desfavoráveis que sofre há 119 anos, desde 

quando foi lançado em 1902, ele é indispensável para nos entendermos como povo e nacionalidade, ele é 

a nossa defesa contra o crime que praticaram contra nossos antepassados e impede que outros aconteçam 

na mesma proporção. Desde a sua publicação, nunca o livro Os sertões foi censurado ou proibido, mesmo 

nos períodos mais obscuros de nossa vida política. Se isso acontecesse, seria como decretar o desapareci-

mento de nosso país e de sua identidade. Pudera o Brasil ter outros Euclides da Cunha para denunciar com 

coragem, como ele fez, outros episódios trágicos e sangrentos, como a guerra dos negros de Palmares para 

viver em liberdade, as lutas dos escravos para libertar-se durante quase quatro séculos, as revoltas coloniais 

contra a dominação portuguesa, os movimentos de libertação entre a Inconfidência Mineira de 1789 e a Re-

volução Pernambucana de 1817, as revoltas do período regencial (1831-1840), a Revolta Praieira de 1848, 

a guerra do Contestado (1912-1915), entre outras, mas infelizmente ele foi único, e nos legou, em que pese 

suas falhas, um dos livros reconhecidamente mais importantes de nossa literatura, Os sertões. O norte-a-

mericano Frederic Amory, biógrafo de Euclides, talvez tenha feito um comentário justo sobre a importância 

de Euclides e d`Os sertões para a cultura brasileira: “A ponte (reconstruída por Euclides em São José do Rio 

Pardo) permaneceu por cem anos, até hoje, sem mudanças, enquanto sua antecessora caiu em dois meses, 

e o livro durará enquanto a português for uma língua viva.” (p.154).
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             Especialmente ao jornalista oferecemos um painel parcial com juízos feitos sobre o livro “Os sertões” 

desde a sua publicação, em 1902, livro que têm sido considerado como “livro notável” ( José Veríssimo), 

“livro extraordinário” (Medeiros e Albuquerque), “de alto valor científico, histórico, moral e literário”, 

“emocional” (Afonso Celso), “poema enorme” e “tremendo libelo” (Coelho Neto), “um dos livros máxi-

mos da língua portuguesa” (Silvio Romero), “livro falso” (Mario de Andrade), “livro grave” (José Maria 

Bello), “livro vulcânico” (Oliveira Lima), “verdadeiro monumento de nossas letras” (Manuel Bandeira), 

“o Livro” (Guilherme de Almeida), “livro monumental” (Augusto Frederico Schmidt), “epopéia em prosa” 

(Afrânio Coutinho), “livro atormentador, ímpar, atrevido e soberbo” (Câmara Cascudo), “poema brasilei-

ro até a raiz” (Paulo Dantas), “livro genial” (João Etienne Filho), “mito” (Wilson Martins), “uma das obras 

supremas da literatura mundial” (Paulo Francis), “uma assembléia de estilos, um comício de formas e 

procedimentos literários” e “polifônico” (Franklin de Oliveira), “fundador da cultura brasileira” (Gerardo 

Mello Mourão), “tratado mitológico” (Júlio José Chiavenatto), “manual de latino-americanismo” (Mario 

Vargas Llosa), “De livro vingador, Os sertões acabou se transformando em uma barreira para o conhe-

cimento histórico da comunidade criada por Antônio Conselheiro” (Marco Antonio Villa), “livro-catarse” 

(Percival de Souza), etc.

               Euclides da Cunha, por sua vez, tem sido considerado “gênio”, “poeta”, “artista”, “áspero 

historiador dos bárbaros”, “gênio americano”, “escritor barroco”, “artista da poesia pura”, “mito”, 

“descobridor dos sertões”, “paladino de todos os deserdados”, “Estupendo”, etc. Convém assinalar 

que “Os sertões” está traduzido em cerca de 25 línguas diferentes, entre elas o chinês, o inglês, o sueco, o 

alemão, o holandês, o espanhol, etc. E nunca podemos esquecer aquilo que disse dele o ilustre professor 

José Calasans em 1986:  (...) discutir Os sertões é coisa para séculos.”  Esse é o destino dos grandes 

livros, como a Ilíada e a Odisséia de Homero; a Divina Comédia, de Dante Aleghieri; As Mil e Uma Noites, de 

autor desconhecido; Os Lusíadas, de Luís da Camões;  Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes; 

Hamlet, Mcbeth, Othello e Rei Lear, de Shakespeare; Fausto, de Goethe; Guerra e Paz, de Tolstói; As aven-

turas de  Huckelberry Finn, de Mark Twain; Os Miseráveis, de Victor-Hugo; Os sertões, de Euclides da Cunha, 

entre outros.  Essas obras primas literárias são lidas e estudadas há séculos porque representam o espelho 

das nações onde foram criadas, e como obras de arte venceram o Tempo, se tornaram universais e eternas 

e elevaram os nomes de seus autores à glória perene.
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