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"OS SERTÕES" - HISTÓRIA E ARTE (*). 

AMÉLIA FRANZOLIN TREVISAN 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

São José do Rio Pardo. 

A presente comunicação tem como objetivo - seguindo a orien
tação do Ciclo de Estudos Euclidianos - uma tentativa de penetra
ção vertical no universo discursivo do pensamento euclidiano. 

Considerando que para apreciar devidamente uma obra, é pre
ciso antes de tudo entende-la e ao seu Autor, colocamos, de início, 
uma proposição: 

- Euclides da Cunha pretendeu criar uma obra de arte literária, 
ou seu elan criador projetou-se no sentido de fazer do relato da Cam
panha de Canudos, história pragmática, visando à conscientização dos 
problemas nacionais? 

Abstraindo-se, por ora, a defasagem existente entre intenção e 
realização, tomemos como ponto de partida a "Nota Preliminar" de 
Os Sertões (2) na qual o Autor afirma: 

., . .. este livro, que a princípio se resumia à história da 
Campanha de Canudos" 

". .. tentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar 
de futuros historiadores" 

aliada as vicissitudes históricas" 
" ... força mortiz da História" 
.. . .. deles de todo nos separa uma coordenada histórica -

o tempo" 
.. . .. façamos jus ao admiravel conceito de Taine sobre O 

narrador sincero que encara a história como ela merece" 

("'). - Comunicação apresentada na 2\\ 
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" Tucídides, ao escrever a Hist6ria da guerra do Pelo-
poneso" 

Como vemos, em apenas pagma e meia, Euclides da Cunha re
feriu-se sete vezes de maneira enfática, ao verbete "história". As pa
lavras, quando usadas como significação, mais do que descrição, re
cebem um valor arbitrário e sua incidência revela a preocupação do 
escritor em determinado assunto. Daí a importância de se estudar tais 
verbetes em sentido relacional, pois os mesmos, em dado momento do 
texto, assumem conotações específicas. E: o caso da palavra "história", 
altamente significativa neste texto de apresentação do livro. 

Lembrando que nem só os grandes temas, cuidadosamente elabo
rados pelos autores, nos dão a chave de seu pensamento - como não 
só é a crítica especializada que pode levar-nos à compreensão de uma 
obra, vemos que Max Weber, o introdutor da sociologia na História, 
ao analisar o comportamento do protestante, não estudou apenas as 
obras dos grandes reformadores Lutero e Calvino. Ele foi procurar 
as pastorais que eram conselhos dos Pastores, face a problemas práti
cos da vida. Assim pode ele captar algo de vivo e real que não se 
encontrava nas doutrinas representativas de um ideal inalcançavel por 
nossa condição humana. Os atos triviais e as apreciações indiretas po
dem muito bem ser a fonte que nos conduz ao rio. 

Esta razão por que não apresentamos textos de Olímpio Sousa 
Andrade, Venâncio Filho, Gilberto Freyre ou Nelson Werneck Sodré. 
Escolhemos um documento indireto: o parecer de Afonso Celso sobre 
a admissão de Euclides da Cunha como sócio do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. E: um parecer quase jurídico, de ordem prática 
e não foi escrito para ser publicado. E Afonso Celso, alem de mo
narquista e aristocrata - política e socialmente o reverso de Euclides, 
- não era seu amigo pessoal. Sua opinião foi inteiramente isenta e 
interessa à linha desta comunicação. Afonso Celso assim relatou: 

Os Sertões possuem alto valor científico, alto valor histó "ico 
e alto valor moral, sem falar no inestimavel valor literário. 
Provem o valor científico dos amplos dados geológicos, geográ
ficos, psicológicos que reune acerca de vasta zona de nosso País. 
O valor histórico está em que constitui minuciosa e interessan
tíssima crônica das t~ágicas 
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Nesta análise tão viva Afonso Celso relevou quatro valores: o ci
entífico, o histórico, o moral e o literário. Para facilidade de análise 
separamos estes valores em dois grupos: o histórico - abrangendo o 
científico e o moral e o literário. 

Englobamos o valor moral à história, porque imparcialidade, in
dependência, elevação, juizos de valor são traços inerentes ao carater 
do historiador; e por ser a inclusão de dados geológicos e psicológicos 
em Os Sertões, decorrente da clara intenção do Autor de ultrapassar 
o sentido de crônica restrita à uma campanha militar; seu intuito foi 
expressar uma tomada de consciência dos problemas nacionais, atra
vés de uma história não eventual, num estudo do social - passado e 
presente com vistas ao futuro. 

Um dos mais profundos problemas da teoria da história, e que 
foi objeto de polêmicas desde o final do século XIX - juizos de va
lor - colocou a indagação: 

"Até que ponto o historiador pode e deve ser objetivo?" 

A idéia de ciência que dominou o século passado, tentou atribuir 
à história categoria e carater científicos; daí o sentido de objetividade 
enunciado por Leopoldo Ranke de "apenas mostrar como realmente 
aconteceu", excluindo a participação do historiador no processo. To
davia o sentido de objetividade importou em dois fatores principais: 

1.°). - um rígido carater científico baseado em leis. 
Sendo a lei a relação constante entre um fenômeno e a sua causa, 

como estabelecer leis históricas? Através de fatos repetitivos? Porem é 
certo que a história se repete? De modo absoluto, não. O que cai no 
tunel do tempo não volta mais; existem fatos semelhantes, mas nunca 
idênticos em todos os matizes; essa identidade só poderia ocorrer atra
vés da convergência de três elementos; tempo, lugar e autoria absoluta
mente ineptíveis em conjunto. 

O 
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Euclides, expressando-se a respeito de Guilherme Ferrero, historiador 
e conferencista italiano de grande fama, a quem chamou de medíocre 
por ter afirmado "haver descoberto uma lei histórica" (3). A esse res
peito Euclides completa: 

" ... muito ao arrepio das idéias correntes (o .• ) tenho que 
é impossivel conjugar-se a simplicidade das leis físicas com o 
intricadíssimo dos fatos morais, submetendo-se à mesma norma de 
pesquisas o menor e mais simples dos ino~ganismos, e o maior 
e mais complexo dos organismos" (4). 

Torna-se impossivel ao historiador atribuir à sua obra, um rígido 
carater científico baseado em leis universais. Mesmo as ciências cha
madas exatas, tomaram-se, em seu acelerado progresso, mais flexíveis; 
substituiu-se 

"o certo pelo infinitamente provavel; o rigorosamente men
suravel pela noção da eterna relatividade da medida"; "Não sen
timos já a obrigação de procurar impor a todos os objetos do 
saber um modelo intelectual uniforme, haurido nas ciências da 
natureza física", "as ciências do homem pa~a continuarem a exis
tir não terão que renunciar à sua originalidade". (9). 

2.0 ). - completa isenção do historiador quanto ao fato estu
dado. 

Pretendia-se a imparcialidade do historiador. Ora, o historiador 
faz uma revivência da história, baseado em documentos e testemunhos, 
tendo em vista determinado assunto de sua escolha; a partir deste pon
to, ele já está mais que projetado no tema. Euclides viveu a história 
por ele interpretada, baseado no seu testemunho e em documentos por 
ele coligidos, alem do estudo de autores, verdadeira enciclopédia, cujo 
índice é o Dicionário Euclidiano (5). 

Subjetivismo não se confunde com parcialidade. A tendência da 
historiografia atual é aceitar na interpretação dos fatos históricos a 
visão pessoal do historiador. A questão de subjetividade implicando 
em parcialidade, não é mais sequer considerada; quem é parcial não 
pode ser historiador. Para merecer este título, ele deve ser como Eu
clides da Cunha foi - honesto consigo mesmo; extrair dos fatos os 
elementos formadores da história, embora estes elementos e a explica
ção en.::ontrada venham contrariar violentamente suas convicções. Esta 
atitude metodológica é uma conquista do século XX, posterior, por
tanto a Os 
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Euclides da Cunha, o historiador confirma: 

"escrevi sem dar crédito às primeiras testemunhas que en
contrei, nem às minhas próprias imp~essões, mas narrando apenas 
os acontecimentos de que fui espectador ou sobre os quais tive 
informações seguras" (2), 

mas paradoxalmente ao rebater críticas a juizos de valor. .. Contradi
tório? Não. Apenas antecipou-se às conclusões da escola francesa do 
grupo da Revue de Synthese Historique, que após 1900 bateu-se por 
uma história não eventual e que na década de 30 teve seguidores em 
Lucien Febvre e Marc Bloch. A partir de então, a história, num longo 
caminho chegou à historiografia contemporânea atenuando as diferen
ças entre o eventual e o não eventual, entre as realidades inconscien
tes e as conscientes; e o historiador tornou-se sociólogo, antropólogo, 
demógrafo, geógrafo, economista, linguista; em suma quase todos os 
atributos de Euclides da Cunha. 

Assim a história intrometeu-se em todas as ciências do homem, 
as quais, por sua vez, vêm pedir a ela as informações de que necessi
tam. Movimento revolucionário que partiu dos fundadores dos An
na!es, trinta anos depois da colocação histórica euclidiana. 

Não pensamos com isto dizer que todas as assertivas do Autor de 
Os Sertões são inatacáveis atualmente; é preciso pensa-las em termos 
de sua época e destacar as que se distinguiram pela inovação de idéias; 
nosso trabalho espera esclarecer alguns aspectos, revelando até que 
ponto Euclides quis ser e foi historiador. 

Do ponto de vista da metodologia da história encontramos alguns 
aspectos paralelos entre os tipos sociais criados por Euclides da Cunha 
e o tipo de protestante criado por Max Weber (lO). Ambos os tipos 
são ideais; não representam um determinado sertanejo, nem um deter
minado protestante; nem mesmo todos os sertanejos ou todos os pro
testantes. Euclides e Weber para estudar a conduta social dos homens 
como um todo, captaram suas qualidades e defeitos encarnando-os em 
tipos individuais que não existiram exatamente daquela maneira; eles 
foram modelos "fabricados", 
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"É essencial certo contacto com as pessoas e até mesmo com 
os lugares sob "e os quais o historiador escreve, se este quiser en
tender os problemas. Qualquer leitor desse estudo clássico so
b -e rebelião social primitiva, Os Sertões, de Euclides da Cunha, 
se dará cOnta de qu:mto essa obra deve ao conhecimento direto 
e à "percepção" do autor a respeito do caboclo brasileiro e do 
seu mundo" (7). 

Euclides da Cunha não só escreveu capítulos de história do Bra
sil - em 1964, José Honório Rodrigues ainda podia dizer: 

"Desde então (da obra de Varnhagem) este pensamento 
conservador na interpretação da História do Brasil predomina, 
apesar das tentativas de uns poucos de ~efaze-lo, como Capistrano 
de Abreu, João Ribeiro e Euclides da Cunha, entre 1900 e 1907 
( ... ). Os três iniciaram o que Francisco de Assis Barbosa chama 
"uma revolução modernista da História", seja na temática, seja 
na interpretação (9) - quanto participou dela como um Hercula
no, um Guizot, pela ativa atuação nesse período intensivo de 
transformações em nossa vida política (1888-1909)". 

A história é dinâmica e deve ser reinterpretada continuamente, à 
luz de novos documentos, de novas teorias, de novas técnicas e por no
vos historiadores. O historiador é filho de seu tempo e não pode dei
xar, por mais imparcial, de contribuir em seu trabalho, com toda a 
carga do meio em que vive. Por isso a obra histórica é per si o do
cumento de uma época. E como fato histórico não pode ser ultrapas
sado, pois se a história se constitui de processos acumulativos, estes 
não são algebricamente somatórios; assim fora, e teríamos apenas dois 
períodos históricos: o pré e o pós, este corrigindo aquele. 

Alem d:sso, uma obra do porte de Os Sertões provoca críticas, 
ensaios e traduções: a Bibliografia de Euclides da Cunha, publicada 
pelo Ministério de Educação e Cultura, contem 417 páginas só de tí
tulos de obras de e sobre o Autor. 

EucEdes quis ser e foi historiador; um cientista do social, preo
cupado com os problemas nacionais, dando-lhes um sentido profunda
mente humano; reconhecia ser sua solução a longo prazo, por isso afir
mou: 

"Escrevi este livro para o fulu o. Levado, por um cO:Jjunto 
de circu:lstâncias a que não pude forrar-me, a assistir a um 
dolo"oso drama da nossa história e escrevendo-o depois <.:om 
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mesma serenidade e~tóica de Tucídides ao traçar a Hist6ria da 
Guerra do Peloponeso (6). 

Escrevendo para o futuro, acalentava Euclides dois propósitos, 
duas esperanças: 1.0). - que o livro fosse aceito pela crítica; 2.°). -
sua permanência. Como conseguir esses objetivos? - Transforman
do sua mensagem em obra de arte literária. Mas arte é inspiração, 
não procede da consciência; não basta querer produzi-la - é preciso 
ter talento e Euclides o tinha. 

Cada historiador tem seu estilo; no caso especial de Euclides da 
Cunha, o estilista tornou-se historiador: a palavra foi o elemento es
tético transmissor de sua mensagem. E ele a escreveu para o leitor 
de 1902, de 1930, de 1937, de 1945, de 1964 ... A obra de arte as
segurando a permanência da mensagem evocativa de graves problemas 
sociais a resolver. 

Portanto é preciso ver alem de sua arte literária, estilizada como 
expressão de conhecimentos; considerar o pensamento social em cone
xão com a forma a que está vinculado, sem fixar-se apenas na beleza 
e sonoridade dos períodos. 

Euclides da Cunha entreviu que somente através da forma sua 
mensagem seria ouvida. A nacionalidade, aplaudindo a obra literária, 
tacitamente aceitou a mensagem. Ela germinaria de vagar, como as 
sementes das árvores de grande porte, para agasalhar e nutrir nosso 
futuro . 

Os Sertões - história e arte não serão superados; permanecem 
um marco à nossa frente, e para alcança-lo traçamos e traçaremos inú
meras veredas. De certo modo, à maneira de um caleidoscópio, cada 
observador vê segundo sua maneira de situa-lo e de sentir. Assim ca
da geração pode estudar Os Sertões encontrando sempre novas suges
tões, novos quadros, novas idéias. 

A obra euclidiana, situada na evolução do pensamento histórico 
brasileiro, reclama um estudo profundo quanto ao pioneirismo do Au
tor no campo da historiografia nacional. 

'" . '" 
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• • 
... 

INTERVENÇÕES. 

Do Prof. Roberto Machado Carvalho (Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras de Moema. SP). 

Perguntou: 

"Qual a posição da autora diante de uma revisão histórica da 
obra Euclidiana, especialmente com a publicação dos manuscritos de 
Antônio Conselheiro pelo Prof. Ataliba Nogueira?" 

... 

Do Prof. Eduardo Ubirajara (Universidade Federal de Sergipe). 

Perguntou: 

"Para fins metodológicos, desejaria saber se Euclides, antes de 
partir para Canudos, já tinha algum compromisso para publicação de 
Os Sertões ou se foi influenciado decididamente depois de coletar vas
to material de trabalho em Canudos?" 

... ... 

... 

RESPOSTA DA PROFESSORA AME:LIA FRANZOLIN TREVI
SAN. 

Respondeu: 

Ao Prof. Roberto Machado Carvalho. 

"Não 
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cias quanto à figura do Conselheiro. Mas pelo que já estudamos não 
nos parece que fira frontalmente o retrato traçado por Euclides da 
Cunha, que afirmou ser o Conselheiro pessoa de bons conhecimentos, 
tendo em vista suas ocupações da juventude: guarda-livros do negócio 
do seu pai e escrivão de cartório; construiu inúmeras obras públicas 
como igrejas, cemitérios, etc. e foi um lider carismático. 

Quanto ao fato de Euclides da Cunha não ter feito menção !lO 

manuscrito citado, prende-se ao fato de ter recebido o mesmo nos dias 
que antecederam sua morte; ocupado com o seu concurso de Lógica 
no Colégio Pedro 11, possivelmente não teve ocasião de estudá-lo. Mas 
temos a certeza de que Euclides, o pesquisador, o amigo da verdade, 
não teria dúvida em retificar seus pontos de vista caso o manuscrito o 
sugerisse. 

• 
Ao Prof. Eduardo Ubirajara. 

Euclides da Cunha ao partir para Canudos levava o propósito de 
escrever um livro sobre a Campanha, que seria publicado no O Estado 
de São Paulo, do qual era colaborador e correspondente de guerra. 

Porem levava a convicção de que a rebelião de Canudos era de 
reação monárquica. Retido em Salvador, pelo atrazo da partida do 
Ministro da Guerra, ao qual estava adido, pesquisou arquivos, visitou 
jornais, igrejas, entrevistou feridos e soldados que voltavam da luta. 

Aos poucos reformulou sua hipótese, chegando à verdade em Ca
nudos: a revolta tinha raizes sociais. 

Pronto o livro em maio de 1900, tendo já passado o interesse jor
nalístico sobre o assunto, o jornal O Estado de São 
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